CADERNO

Sociedade, Economia e
Território

Secretaria de
Desenvolvimento
e Urbanismo

CADERNO

Sociedade, Economia e
Território
Salvador, agosto de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto
PREFEITO

Bruno da Silva Reis
VICE-PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO E URBANISMO
José Sérgio de Sousa Guanabara
SECRETÁRIO

FUNDAÇÃO MARIO LEAL FERREIRA
Tania Maria Scofield Souza Almeida
PRESIDENTE

COORDENAÇÃO TÉCNICA
Tania Maria Scofield Souza Almeida
Arquiteta e Urbanista
Mestra em Arquitetura e Urbanismo pela FAU-UFBA

EQUIPE TÉCNICA - FMLF
Elizabete Loiola
Doutora em Administração Pública pela EAUFBA
Professora Titular da Escola de Administração da
UFBA
Fernando Teixeira
Arquiteto e Urbanista
Gerente de Planejamento da FMLF
Liana Viveiros
Arquiteta e Urbanista
Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela FAUUFBA
Maria Auxiliadora Lobão
Socióloga; Mestranda do Programa de PósGraduação em Planejamento Territorial e Desenv.
Social da UCSAL

Maria do Socorro Fialho da Silva
Arquiteta e Urbanista
Especialista em Planejamento Urbano
Simone Prazeres
Arquiteta e Urbanista, Especialista em Gestão de
Cidades
Manuela Vasconcellos de Azevedo
Urbanista
Cynthia Henriques
Arquiteta e Urbanista
Matheus Silva Cabral
Estagiário de Arquitetura e Urbanismo

EQUIPE TÉCNICA FEP/OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES
Gilberto Corso Pereira
Arquiteto e Urbanista; Doutor em Geografia pelo
Instituto de Geociências e Ciências Exatas da UNESP/Rio Claro.
Coordenador adjunto do núcleo Salvador do Observatório das Metrópoles.
Função no projeto: coordenador do projeto e consultor

Maria das Graças Gondim dos Santos Pereira
Arquiteta; Mestre em Desenvolvimento Sustentável
pela UnB. Doutora em Arquitetura e Urbanismo
pela Universidade Federal da Bahia.

Pablo Vieira Florentino
Bacharel em Ciência da Computação
Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela
UFBA.

Claudia Monteiro Fernandes
Economista Mestre em Sociologia com estudos em
Economia e Sociologia do Trabalho.
Doutoranda em Ciências Sociais pela UFBA.

Antônio Ângelo Martins da Fonseca
Bacharel e licenciado em Geografia pela
Universidade Federal da Bahia, doutor em
Geografia Humana pela UFRJ.

Juan Pedro Moreno Delgado
Arquiteto; Doutor em Engenharia de Transportes
pela COPPE - Universidade Federal do Rio de
Janeiro, UFRJ.

Rafael de Aguiar Arantes
Graduação e doutorado em Ciências Sociais pela
Universidade Federal da Bahia - UFBA.

Gustavo Casseb Pessoti
Economista pela UFBA, Mestre em
Desenvolvimento Regional pelo PPDRUUNIFACS.
José Lázaro de Carvalho Santos
Urbanista pela Universidade do Estado da Bahia UNEB, Mestre em Engenharia Ambiental Urbana
pela UFBA, doutorando no Programa de Pósgraduação em Arquitetura e Urbanismo, PPGAU/UFBA.

Jamile de Almeida Brito
Engenheira Civil e mestranda em Engenharia Civil
na UFBA.
Carla Galvão Pereira
Graduação e doutorado em Ciências Sociais pela
Universidade Federal da Bahia - UFBA.
Matheus Silva Cabral
Estudante de Arquitetura e Urbanismo na UFBA,
Bolsista de Iniciação Científica no LCAD.

Demais membros da equipe do projeto Salvador: visões de futuro.
Participaram da equipe em etapas e relatórios anteriores os seguintes profissionais:
Inaiá Maria Moreira de Carvalho
Socióloga, Doutora em Sociologia, Coordenadora do
núcleo Salvador do Observatório das Metrópoles.
Erika do Carmo Cerqueira
Geógrafa, doutora em Geografia pela Universidade Federal da Bahia - UFBA.
Danilo Antônio Viana Lima
Engenheiro Agrônomo
Mestrado Profissional em Ecologia Aplicada a
Gestão Ambiental pela Universidade Federal da Bahia.

Projeto Gráfico e Diagramação:
Emanuel de Araújo Melo

Sumário
Apresentação ................................................................................................................16
Sobre a Política do Plano SALVADOR 500 ............................................................................ 16
Apresentação Técnica da Série Cadernos do Plano Salvador 500 ........................................... 18

1. Ponto de partida: lançando alguns balizadores do diagnóstico
socioeconômico de Salvador ...................................................................................25
2. Brasil, Bahia e Salvador: territórios ricos, desiguais e com maioria de
população pobre ......................................................................................................31
3. Inserção nacional, regional e evolução urbano-metropolitana ...........................47
Fluxos e fixos ........................................................................................................................... 51
Cidade-região............................................................................................................................ 58

4. A Cidade e suas dinâmicas .....................................................................................62
4.1. Dinâmica populacional.................................................................................................... 62
4.2. Dinâmica econômica ....................................................................................................... 66
4.3. Dinâmica socioeconômica .............................................................................................. 92
4.3.1. Emprego e renda .................................................................................................... 92
4.3.2. Educação ................................................................................................................ 99
4.3.3. Saúde.................................................................................................................... 116
4.3.4. Violência .............................................................................................................. 121
4.4. Dinâmica da Mobilidade ............................................................................................... 123
4.4.1. Caracterização da Mobilidade em Salvador ........................................................ 126
4.4.2. Padrões de mobilidade em Salvador e na RMS ................................................... 134
4.4.3. Acessibilidade ...................................................................................................... 142
4.4.4. Propostas estruturantes para o transporte público ............................................... 148
4.4.5. Logística (transporte de cargas) ........................................................................... 150
4.4.6. Intervenções previstas .......................................................................................... 158
4.4.7. Sobre a rede viária e de transportes na RMS ....................................................... 158
4.5. Dinâmica territorial: fluxos e centralidades .................................................................. 159
4.5.1. Territorio e população.......................................................................................... 166
4.5.2. Centralidade versus Polaridade: do modelo monocêntrico ao modelo
policêntrico metropolitano ................................................................................... 168
4.6. Dinâmica do ambiente natural e construído de Salvador .............................................. 204

SUMÁRIO

4.6.1. Bacias Hidrográficas ............................................................................................ 217
4.6.2. Bacias de Drenagem Natural ............................................................................... 249

5. Assentamentos precários e habitação de interesse social ..................................276
5.1. Considerações Iniciais ................................................................................................... 276
5.2. O Plano Municipal de Habitação de Salvador (PMH Salvador) ................................... 278
5.3. Territórios Populares de Moradia e as ZEIS ................................................................. 286

6. As cidades na Cidade: uma síntese da visão de seus moradores ......................319
6.1. Ciclo de Oficinas ........................................................................................................... 319
6.2. A pesquisa de opinião pública....................................................................................... 328
6.3. As audiências públicas .................................................................................................. 332
6.4. Os Seminários temáticos ............................................................................................... 333
6.4.1. Tema: Demografia, Densidade e Expansão Urbana e Metropolitana
(03/04/2019) ........................................................................................................ 334
6.4.2. Tema: Estrutura Social: Trabalho Renda e Educação (08/05/2019) ................... 336
6.4.3. Tema: Planejamento e Gestão Metropolitana (22/05/2019) ................................ 338
6.4.4. Tema: Polaridades/Centralidades e Mobilidade Sustentável (17/07/2019) ......... 339
6.4.5. Tema: Dados e Indicadores (22/08/2019) ........................................................... 340
6.4.6. Tema: Infraestrutura e Saneamento Ambiental ................................................... 341
6.4.7. Tema: Sustentabilidade, Vulnerabilidade e Resiliência (21/10/2019) ................ 342
6.4.8. Tema: Economia Metropolitana .......................................................................... 344
6.4.9. Tema: Paisagem e Cultura como identidade e recurso ........................................ 346
6.5. Reunião com o Gaplan - Grupo de Acompanhamento do Plano Salvador 500. ........... 348

7. Salvador, Cidade da Bahia, e sua religiosidade de matriz africana .................350
7.1. Retrospectiva da luta dos povos de Santo ..................................................................... 351
7.2. O quadro em Salvador e a questão fundiária dos terreiros de candomblé e demais
segmentos oriundos das matrizes afro-brasileiras ......................................................... 354
7.3. A identificação de questões estruturantes e de futuro ................................................... 357

8. Síntese: fatores críticos .........................................................................................361
Referências .................................................................................................................381

SUMÁRIO

Lista de Tabelas
Tabela 1 - Participação percentual na PEA dos ocupados por posição na ocupação e dos
desempregados. Brasil, 1992 – 2015. .............................................................................. 32
Tabela 2 - Participação percentual do trabalho protegido, do desprotegido e dos desempregados
na PEA. Brasil, 1992 – 2015. ........................................................................................... 33
Tabela 3 - Participação percentual na PEA dos ocupados por posição na ocupação e dos
desempregados. Bahia, 1992 – 2015. ............................................................................... 33
Tabela 4 - Participação percentual do trabalho protegido e dos desempregados na PEA.
Bahia – 1992 – 2015. ........................................................................................................ 34
Tabela 5 - Participação percentual na PEA dos ocupados por posição na ocupação e dos
desempregados. RMS, 1992 – 2015. ................................................................................ 34
Tabela 6 - Participação Percentual do Trabalho Protegido e dos desempregados na PEA.
RMS, 1992 – 2015. ........................................................................................................... 34
Tabela 7 - População urbana ocupada e trabalhador urbano da economia popular.
Brasil, Bahia – 2019. ........................................................................................................ 38
Tabela 8 - População ocupada e trabalhador da economia popular. RMS e Salvador – 2019. .......... 38
Tabela 9 - Índices de Desenvolvimento Humano e seus componentes, por cor ou raça,
Região Metropolitana de Salvador 2017. ......................................................................... 43
Tabela 10 - Índices de Desenvolvimento Humano e seus componentes, Município de
Salvador 1991, 2000, 2010. .............................................................................................. 44
Tabela 11 - Indicadores populacionais Salvador (1991/2000, 2000/2010, 2010/2018). ..................... 63
Tabela 12 - Ranking das capitais por PIB. ........................................................................................... 66
Tabela 13 - Valor Adicionado, PIB e PIB Per Capita a Preços Correntes, Bahia, 2017...................... 68
Tabela 14 - População ocupada e trabalhador da economia popular. RMS e Salvador - 2019. .......... 89
Tabela 15 - População ocupada, empregados e trabalhador da economia popular urbana por
faixa de renda – Salário Mínimo (SM). ............................................................................ 89
Tabela 16 - Economia popular urbana por Classificação Brasileira de Ocupações Domiciliares.
Salvador- 2019. ................................................................................................................. 90
Tabela 17 - Estrutura de categorias sócio-ocupacionais (%) - Salvador, 1991/2018........................... 96
Tabela 18 - Pessoas de 25 anos ou mais de idade, por nível de instrução e sexo. Salvador, 2010. ..... 99
Tabela 19 - Pessoas de 25 anos ou mais de idade, por nível de instrução e sexo. Salvador, 2017. ... 100
Tabela 20 - Pessoas de 25 anos ou mais de idade, por nível de instrução e cor/raça.
Salvador, 2017. ............................................................................................................... 100
Tabela 21 - Taxas de Distorção Idade-série total por rede pública em áreas geográficas
selecionadas (%). ............................................................................................................ 108
Tabela 22 - Indicadores da atenção básica e leitos hospitalares, Salvador 2008-2014. ..................... 120
Tabela 23 - Distribuição modal das viagens em Salvador e na RMS. ............................................... 127
Tabela 24 - Passageiros Transportados no período de março/2019 a maio/2020. ............................. 131

SUMÁRIO

Tabela 25 - Crescimento total da frota de veículos motorizados e da população
RMS, 2001, 2015, 2030. ................................................................................................. 133
Tabela 26 - Qualificação das calçadas nas faces das quadras no entorno de pontos de
ônibus, unidades escolares e UPAs. ............................................................................... 144
Tabela 27 - Qualificação de todas as calçadas de Salvador por macrorregião. ................................. 144
Tabela 28 - Distribuição da rede viária de Salvador, por macrorregião, segundo a declividade. ...... 145
Tabela 29 - Projeção de Cargas – Porto de Salvador (Plano Mestre). ............................................... 153
Tabela 30 - Total de domicílios, déficit habitacional e participação do componente “famílias
conviventes” do total do déficit - BR, BA, RMS E SSA, 2000. ..................................... 279
Tabela 31 - População e demanda de novas moradias para suprir o crescimento demográfico,
a partir do crescimento estimado da população e número médio de pessoas por
domicílio estimado. BA e SSA, 2005, 2010, 2015, 2020 e 2025 ................................... 280
Tabela 32 - Estimativa da demanda de novas moradias para suprir o crescimento demográfico,
subdividido por faixas de renda. BA, RMS, SSA, 2005 a 2025. .................................... 280
Tabela 33 - Estimativa do número de domicílios por padrão de habitabilidade, SSA, 2006. ............ 283
Tabela 34 - Quantificação das necessidades de urbanização e regularização de assentamentos
precários. SSA, 2006. ..................................................................................................... 284
Tabela 35 - Síntese das necessidades de novas moradias. Salvador 2000-2025. ............................... 284
Tabela 36 - Setores Censitários em Aglomerados Subnormais de Salvador (2010).......................... 287
Tabela 37 - Produção Habitacional de Interesse Social (faixa 1) do Programa Minha Casa
Minha Vida (2010 - 2018). ............................................................................................. 304
Tabela 38 - Ranking dos bairros segundo o Índice de Fraqueza-Força ............................................. 322
Tabela 39 - Índice de Fraqueza-Força. .............................................................................................. 323
Tabela 40 - Pontos fortes e fracos – Média por grupos. .................................................................... 324
Tabela 41 - Pontos Fortes: Expressões mais frequentes. ................................................................... 325
Tabela 42 - Pontos Fracos: Expressões mais frequentes.................................................................... 326

Lista de Figuras
Figura 1 -

Recortes territoriais metropolitanos e regionais. ............................................................ 21

Figura 2 -

Arranjo populacional de Salvador. ................................................................................. 22

Figura 3 -

Níveis de interação entre os municípios da Macrorregião Metropolitana...................... 23

Figura 4 -

Proporção de pessoas em condição de pobreza e de extrema pobreza por
UF – Brasil. .................................................................................................................... 39

Figura 5 -

Índice de Gini da distribuição do rendimento mensal domiciliar per capita,
segundo as Unidades da Federação – 2018. ................................................................... 40

Figura 6 -

Índice de Palma da distribuição do rendimento mensal domiciliar per capita,
segundo as Unidades da Federação – 2018. ................................................................... 41

Figura 7 -

IDHM da UFs brasileiras. .............................................................................................. 42

Figura 8 -

Índices de Desenvolvimento Humano por Bairros – Salvador, 2010. ........................... 45

SUMÁRIO

Figura 9 -

Vetores de expansão metropolitanos. ............................................................................. 49

Figura 10 -

Níveis de integração entre municípios do arranjo populacional de Salvador, 2010.
Fluxo de estudantes para Salvador, 2018. ...................................................................... 52

Figura 11 -

Deslocamentos para serviços de saúde de alta complexidade – Brasil – 2018. ............. 53

Figura 12 -

Respiradores por município do estado da Bahia, 2019. ................................................. 55

Figura 13 -

Leitos de UTI por municípios do Estado da Bahia, 2019. ............................................. 55

Figura 14 -

Médicos por municípios do estado da Bahia, 2019........................................................ 56

Figura 15 -

Enfermeiros por município do estado da Bahia, 2019. .................................................. 56

Figura 16 -

Intensidade dos deslocamentos para trabalho e estudo na concentração urbana de
Salvador. ........................................................................................................................ 59

Figura 17 -

Distribuição espacial da população “negra” em Salvador, 2010.................................... 64

Figura 18 -

Distribuição espacial da população “branca” em Salvador, 2010. ................................. 65

Figura 19 -

Composição do PIB (Valores Agregados) por Setor da Economia (%),
Salvador, 2016. .............................................................................................................. 69

Figura 20 -

Índice de dinâmica econômica municipal: Salvador e outros municipios da
RMS (2003-2016). ......................................................................................................... 70

Figura 21 -

Ocupações na ECC de Salvador (setorial). ................................................................... 76

Figura 22 -

Remuneração mensal dos ocupados na ECC de Salvador e RMS por
categoria (IBGE). ........................................................................................................... 78

Figura 23 -

Remuneração mensal dos ocupados na ECC de Salvador por categoria (setorial). ....... 78

Figura 24 -

Distribuição dos entrevistados no território de Salvador por percentuais. ..................... 80

Figura 25 -

Fluxos urbanos residência-trabalho dos atores da ECC de Salvador. ............................ 81

Figura 26 -

Rede dos atores da ECC de Salvador. ............................................................................ 83

Figura 27 -

Taxas de Desocupação – Salvador, 2012-2019. ............................................................. 93

Figura 28 -

Variação percentual do emprego formal – Salvador, 2010-2019. .................................. 94

Figura 29 -

Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês,
pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com
rendimento de trabalho, por posição na ocupação (Reais) – Salvador, 2012-2019. ...... 95

Figura 30 -

Distribuição espacial dos empregos formais. ................................................................. 97

Figura 31 -

Distribuição espacial da renda domiciliar. ..................................................................... 98

Figura 32 -

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)* no Ensino Fundamental –
Anos Iniciais e Finais, Salvador 2005-2017. ............................................................... 113

Figura 33 -

Evolução IDEB 5º ano, Salvador, 2017. ...................................................................... 114

Figura 34 -

Evolução IDEB 9º ano – Salvador, 2017. .................................................................... 115

Figura 35 -

Proporção das escolas de Educação Infantil na rede pública municipal
Salvador (2007-2018). ................................................................................................. 116

Figura 36 -

Taxa de mortalidade por causas externas por 100 mil habitantes.
Salvador, 2010-2017. ................................................................................................... 122

Figura 37 -

Taxa de Homicídios. Salvador, 2003-2017. ................................................................. 122

SUMÁRIO

Figura 38 -

Regiões de Salvador, Macrozonas OD e Zonas de Tráfego (ZT) –
Pesquisa OD/1995. ....................................................................................................... 124

Figura 39 -

Variação do IPK entre os anos de 2003 e 2018............................................................ 129

Figura 40 -

Densidade de ocorrências de roubo em ônibus em Salvador. ...................................... 129

Figura 41 -

Passageiros Transportados no período de março/2019 a maio/2020. .......................... 132

Figura 42 -

Crescimento da frota de veículos motorizados individuais em Salvador/BA,
de 2001 a 2017. ............................................................................................................ 133

Figura 43 -

Incremento percentual da população e da frota de veículos em Salvador,
Simões Filho, Lauro de Freitas e Camaçari, 2001-2014. ............................................. 134

Figura 44 -

Atração de viagens por transporte coletivo por ônibus, no pico da manhã,
por hectare RMS, 2012. ............................................................................................... 135

Figura 45 -

Produção de viagens por transporte coletivo por ônibus, no pico da manhã,
por hectare RMS, 2012. ............................................................................................... 136

Figura 46 -

Linhas de desejo residência – trabalho, por transporte coletivo. ................................. 137

Figura 47 -

Atração de viagens por transporte individual, no pico da manhã, por hectare
RMS, 2012. .................................................................................................................. 138

Figura 48 -

Produção de viagens por transporte individual, no pico da manhã, por hectare
RMS, 2012. .................................................................................................................. 139

Figura 49 -

Linhas de desejo, por transporte individual. ................................................................ 140

Figura 50 -

Fluxos diários intrametropolitanos, modos individual e coletivo – RMS, 2012. ......... 141

Figura 51 -

Extensão da rede viária de cada região segundo as faixas de declividade. .................. 145

Figura 52 -

Distribuição dos acidentes de pedestres por tipo e consequência em Salvador. .......... 146

Figura 53 -

Infraestrutura cicloviária considerando somente ciclovias e ciclofaixas até início
de 2019. ........................................................................................................................ 147

Figura 54 -

Rede Estrutural de Transporte Coletivo do Município de Salvador. ........................... 148

Figura 55 -

Propostas de Infraestrutura do Transporte Coletivo. .................................................... 149

Figura 56 -

Polos geradores de viagens por carga. ......................................................................... 151

Figura 57 -

Densidade por zona de tráfego em hab/ha – RMS. ...................................................... 160

Figura 58 -

Empregos por zona de tráfego – RMS. ........................................................................ 161

Figura 59 -

Atração de viagens por motivo trabalho, por hectare – RMS. ..................................... 162

Figura 60 -

Linhas de desejo por motivo trabalho – RMS - Zona Centralidade Metropolitana
Centro Antigo - ZCMe-CA (Centro Tradicional) ........................................................ 163

Figura 61 -

Linhas de desejo por motivo trabalho: RMS - Zona Centralidade Metropolitana
Camaragibe - ZCMe-1/01 (antigo subcentro conhecido como Iguatemi). ................... 164

Figura 62 -

Rede viária estrutural – RMS. ...................................................................................... 164

Figura 63 -

Padrões de crescimento espacial da população em Salvador (1991-2010). ................. 167

Figura 64 -

Evolução da concentração populacional: Salvador e demais municípios da RMS. ..... 168

Figura 65 -

Modelos monocêntrico e policêntrico metropolitano................................................... 169

Figura 66 -

Leitura da Macrorregião Metropolitana com base no Modelo Monocêntrico. ............ 170

SUMÁRIO

Figura 67 -

Leitura da Macrorregião Metropolitana com base no Modelo Policêntrico................. 171

Figura 68 -

Macroáreas de integração metropolitana e seis setores de indução do
desenvolvimento econômico. ....................................................................................... 172

Figura 69 -

Rede estrutural de eixos e polos de centralidades. ....................................................... 174

Figura 70 -

Polos e centralidades: apoio à interpretação. ............................................................... 176

Figura 71 -

Equipamentos e outros elementos característicos da Zona Centralidade
Metropolitana Camaragibe - ZCMe-1/01..................................................................... 177

Figura 72 -

Equipamentos e outros elementos característicos da Zona Centralidade
Metropolitana Retiro/ Acesso Norte ZCMe1/02. ......................................................... 179

Figura 73 -

Equipamentos e outros elementos característicos da Zona Centralidade
Metropolitana Centro Antigo - ZCMe-CA................................................................... 181

Figura 74 -

Equipamentos e outros elementos característicos da Zona Centralidade
Metropolitana Águas Claras – ZCMe-2 ....................................................................... 183

Figura 75 -

Equipamentos e outros elementos característicos da Zona Centralidade
Metropolitana Avenida Luís Viana e Avenida 29 de Março - ZCMe-1/03. ................ 185

Figura 76 -

Equipamentos e outros elementos característicos da Centralidade Municipal
Cabula. ......................................................................................................................... 187

Figura 77 -

Equipamentos e outros elementos característicos da Centralidade Municipal
Cajazeiras. .................................................................................................................... 188

Figura 78 -

Equipamentos e outros elementos característicos da Centralidade Municipal
Calçada e Liberdade. .................................................................................................... 189

Figura 79 -

Equipamentos e outros elementos característicos da Centralidade Municipal
Cosme de Farias. .......................................................................................................... 190

Figura 80 -

Equipamentos e outros elementos característicos da Centralidade Municipal
Costa Azul. ................................................................................................................... 191

Figura 81 -

Equipamentos e outros elementos característicos da Centralidade Municipal da
Barra. ............................................................................................................................ 192

Figura 82 -

Equipamentos e outros elementos característicos da Centralidade Municipal de
Uso Sustentável Ipitanga. ............................................................................................. 193

Figura 83 -

Equipamentos e outros elementos característicos da Centralidade Municipal
Garibaldi....................................................................................................................... 194

Figura 84 -

Equipamentos e outros elementos característicos da Centralidade Municipal
Itapuã............................................................................................................................ 195

Figura 85 -

Equipamentos e outros elementos característicos da Centralidade Municipal
Nova Constituinte. ....................................................................................................... 196

Figura 86 -

Equipamentos e outros elementos característicos da Centralidade Municipal
Paripe. .......................................................................................................................... 197

Figura 87 -

Equipamentos e outros elementos característicos da Centralidade Municipal
Pau da Lima. ................................................................................................................ 198

Figura 88 -

Equipamentos e outros elementos característicos da Centralidade Municipal
Periperi. ........................................................................................................................ 199

SUMÁRIO

Figura 89 -

Equipamentos e outros elementos característicos da Centralidade Municipal
Pituba. .......................................................................................................................... 200

Figura 90 -

Equipamentos e outros elementos característicos da Centralidade Municipal
Ribeira. ......................................................................................................................... 201

Figura 91 -

Equipamentos e outros elementos característicos da Centralidade Municipal
São Cristóvão. .............................................................................................................. 202

Figura 92 -

Equipamentos e outros elementos característicos da Centralidade Municipal
Stella Maris.. ................................................................................................................ 203

Figura 93 -

Macrozoneamento ........................................................................................................ 213

Figura 94 -

SAVAM Mapa Geral – Salvador ................................................................................. 214

Figura 95 -

Mapa Geral de Bacias .................................................................................................. 216

Figura 96 -

Inadequação habitacional segundo seus componentes, SSA, 2000.............................. 281

Figura 97 -

Distribuição espacial dos setores censitários segundo tipo de assentamento na RMS. 282

Figura 98 -

Tipos de Setores Censitários por Prefeitura-Bairro. Censo Demográfico de 2000. ..... 289

Figura 99 -

Setores Subnormais e Precários (2000) X Setores Subnormais (2010). ...................... 289

Figura 100 - Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). PDDU - Lei Municipal 7.400/2008. ...... 290
Figura 101 - Setores Subnormais e Precários (2000) X Setores Subnormais (2010) X ZEIS
(PDDU 2008). .............................................................................................................. 291
Figura 102 - Grau de Dependência das Condições de Habitabilidade sobre ZEIS. .......................... 291
Figura 103 - Grau de Deficiência sobre ZEIS e Setores Censitários Subnormais. ........................... 292
Figura 104 - Metodologia de trabalho - Sobreposição: ZEIS (2008), Setores Censitários
Subnormais 2010), Áreas de Risco (2004, Uso do Solo (1998), Assentamentos
Precários (2015). .......................................................................................................... 293
Figura 105 - Zonas Especiais de Interesse Social (PDDU, 2016). ................................................... 295
Figura 106 - Diretrizes e Indicadores Presentes na Composição do IDESH. ................................... 297
Figura 107 - Combinação de critérios e agregação por Grupos de Priorização. ............................... 298
Figura 108 - Categorias de Priorização para Intervenções em ZEIS. ............................................... 299
Figura 109 - ZEIS x Centralidades Metropolitanas x TUL .............................................................. 302
Figura 110 - ZEIS x Operações Urbanas Consorciadas.................................................................... 303
Figura 111 - Regularização Fundiária - Unidades Habitacionais (U.H.) Regularizadas
(2013 - 2019)................................................................................................................ 311
Figura 112 - As cidades da cidade do Salvador ................................................................................ 321
Figura 113 - Principais Problemas de Salvador - Resposta Múltipla – Espontânea. ........................ 329
Figura 114 - Os Três Maiores Problemas de Salvador - Resposta Múltipla – Estimulada. .............. 330
Figura 115 - Avaliação de Serviços e/ou Equipamentos Públicos no bairro (em Salvador) ou
no Município (RMS) Parte 1 ........................................................................................ 331
Figura 116 - Avaliação de Serviços e/ou Equipamentos Públicos no bairro (em Salvador) ou
no Município (RMS) Parte 2 ........................................................................................ 331
Figura 117 - Terreiros cadastrados em Salvador .............................................................................. 350

SUMÁRIO

Lista de Quadros
Quadro 1 -

Distribuição dos pontos da Escala SAEB nos níveis qualitativos. ............................... 101

Quadro 2 -

Evolução Aprendizado Salvador. ................................................................................. 102

Quadro 3 -

Evolução Aprendizado Bahia. ...................................................................................... 102

Quadro 4 -

Evolução Aprendizado Brasil. ..................................................................................... 102

Quadro 5 -

Evolução Aprendizado Recife...................................................................................... 103

Quadro 6 -

Evolução Aprendizado Fortaleza. ................................................................................ 104

Quadro 7 -

Evolução Aprendizado Camaçari. ................................................................................ 104

Quadro 8 -

Evolução Aprendizado Simões Filho. .......................................................................... 105

Quadro 9 -

Evolução Aprendizado Mata de São João. ................................................................... 105

Quadro 10 - Evolução Aprendizado Feira de Santana. .................................................................... 106
Quadro 11 - Evolução Aprendizado Licínio de Almeida. ................................................................ 106
Quadro 12 - Detalhamento Taxas de Rendimento por ano escolar Rede Pública - Salvador, 2018. 110
Quadro 13 - Resultado do Enem por escola pública selecionada - Salvador, 2018. ........................ 111
Quadro 14 - Unidades da Rede Assistencial da SMS....................................................................... 117
Quadro 15 - Comparativo entre os Tempos de Percurso a Pé. ......................................................... 148
Quadro 16 - Plano Mestre Portos Salvador e Aratu. Brasil, 2015 .................................................... 155
Quadro 17 - Compartimentos Geológicos de Salvador. ................................................................... 206
Quadro 18 - Bacia Hidrográfica do Rio do Cobre. ........................................................................... 217
Quadro 19 - Bacia Hidrográfica do Rio Camaragipe. ...................................................................... 219
Quadro 20 - Bacia Hidrográfica do Rio Lucaia................................................................................ 222
Quadro 21 - Bacia Hidrográfica do Rio Seixos (Barra/Centenário). ................................................ 225
Quadro 22 - Bacia hidrográfica de Ondina....................................................................................... 227
Quadro 23 - Bacia Hidrográfica do Rio das Pedras/ Pituaçu. .......................................................... 230
Quadro 24 - Bacia Hidrográfica do Rio Passa Vaca. ....................................................................... 233
Quadro 25 - Bacia Hidrográfica do Rio Jaguaribe. .......................................................................... 235
Quadro 26 - Bacia Hidrográfica do Rio Ipitanga ............................................................................. 238
Quadro 27 - Bacia Hidrográfica do Rio Paraguari. .......................................................................... 242
Quadro 28 - Bacia Hidrográfica dos Rios da Ilha de Maré. ............................................................. 244
Quadro 29 - Bacia hidrográfica dos Rios da Ilha dos Frades. .......................................................... 247
Quadro 30 - Bacia de Drenagem Natural São Tomé De Paripe. ...................................................... 249
Quadro 31 - Bacia de Drenagem Natural de Plataforma. ................................................................. 252
Quadro 32 - Bacia de Drenagem Natural de Itapagipe..................................................................... 255
Quadro 33 - Bacia de Drenagem Natural do Comércio. .................................................................. 258
Quadro 34 - Bacia de Drenagem Natural Vitória/ Contorno. ........................................................... 261

SUMÁRIO

Quadro 35 - Bacia de Drenagem Natural Amaralina/Pituba. ........................................................... 264
Quadro 36 - Bacia de Drenagem Natural Armação/ Corsário. ......................................................... 267
Quadro 37 - Bacia de Drenagem Natural de Stella Maris. ............................................................... 270
Quadro 38 - Bacia de Drenagem Natural da Ilha de Bom Jesus dos Passos. ................................... 273
Quadro 39 - Padrões de habitabilidade definidos por Gordilho-Souza. ........................................... 283
Quadro 40 - Casas Reformadas (2015-2020). .................................................................................. 312
Quadro 41 - Áreas Atendidas por Prefeitura-bairro (2015-2020). ................................................... 312
Quadro 42 - Previsão de Reformas em 2020. ................................................................................... 316

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

PLANO SALVADOR 500

Caderno Sociedade, Economia e Território

16

Apresentação
Sobre a Política do Plano SALVADOR 500
Como é sabido, Salvador é uma cidade marcada por radicais desigualdades. Cerca de
20% do seu território é ocupado pelos assentamentos informais, delimitados no Plano Diretor
de Desenvolvimento Urbano de 2016 (PDDU) – como ZEIS, Zonas Especiais de Interesse
Social, que apresentam, na sua grande maioria, alto grau de precariedade (habitacional e de
infraestrutura urbana e social), aliados a alto grau de risco de desastres ambientais
(deslizamentos, alagamentos) e baixo Índice de Desenvolvimento Humano - IDH. Em
Salvador, um em cada cinco soteropolitanos (22,3%) vive em condição de pobreza ou de
extrema pobreza, condição esta potencializada pelo efeito território, ou seja, o quadro de
segmentação socioespacial da cidade, que, em extremos, separa pobres, preponderantemente
negros, de segmentos ricos constituídos por uma maioria de brancos.
Tais condições implicam a necessidade de mudanças voltadas ao estabelecimento de
outras condições de vida, estruturadas a partir de informações e contribuições de grupos
representativos da sociedade civil, estudos e projeções de natureza técnica. É o que projeta o
Plano Salvador 500, buscando romper com o vazio de planejamento estabelecido
historicamente e tendo o alcance de instrumentalizar e fortalecer o continuado processo de
planejamento participativo da cidade.
Em 1947, o Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade do Salvador (EPUCS),
marcava a história do planejamento urbano da Cidade. Setenta anos depois, volta-se a pensar
a cidade, sobretudo, em como torná-la menos desigual, mais integrada e sustentável, através do
planejamento de longo prazo que projeta a Salvador do Futuro.
Ao contrário do planejamento convencional, que regulava o crescimento das cidades e
do planejamento estratégico indutor da competitividade urbana, a estratégia de planejamento
definida no Plano Salvador 500 compreende o desenvolvimento e o crescimento urbano como
processuais, portanto, identificando os conflitos, para melhor intervir, e estabelecendo os
instrumentos urbanísticos, políticas públicas e projetos capazes de corrigir as desigualdades
causadas ou reforçadas pela urbanização.
Pode-se dizer que os grandes temas que norteiam as discussões sociais contemporâneas
têm base nos conceitos de identidade, cidadania, inclusão, integração, complexidade,
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competitividade urbana, centralidade, conexão, flexibilidade, fragmentação e exclusão social.
Especificamente, para a questão urbana de Salvador, o destaque maior cabe à questão da
segregação e da exclusão social e aos seus radicais reflexos nas condições de habitabilidade de
uma parcela significativa da sua população. O Plano Salvador 500 busca responder a agenda
ordem urbana, através de novos princípios e novos instrumentos que garantam que a
propriedade urbana cumpra a sua função social, por conseguinte, garantindo a todos o direito à
cidade.
Ao longo destes últimos quarenta anos, Salvador vem enfrentando, um conjunto de
problemas que comprometem o seu desenvolvimento. São problemas urbanos e metropolitanos
atuais, constitutivos de um legado redutor do seu desenvolvimento, caso não sejam mitigados
por políticas públicas que possam prever, pensar e planejar princípios e ações que permitam
segurança na condição futura da cidade.
O aumento do histórico desemprego, a degradação do meio ambiente, o ineficiente
sistema de transportes urbanos, o crescimento da violência, a precariedade dos espaços onde
vive a população pobre, o racismo estrutural e o modelo de urbanismo são exemplos dos atuais
desafios enfrentados por metrópoles como Salvador.
O Plano Salvador 500, descortina essa pobreza, em todos os seus aspectos e traz no
Caderno Temático – Sociedade, Economia e Território o passivo da cidade acumulado ao longo
de sua história, apesar das mudanças importantes, verificadas nesses sete anos da gestão do
Prefeito ACM Neto.
Por outro lado, o início do ano 2020, quando em curso a elaboração desse plano, é
marcado pela Pandemia da Covid-19, afetando, sobremaneira, as condições de saúde da
população com impactos nunca vistos antes, nas condições sociais e econômicas e denunciando
as precárias condições de vida e a insegurança soteropolitana.
A realidade trazida pelo quadro pandêmico permite avaliar que a decisão adotada, como
fundamento desde o início da elaboração deste Plano, em focar na questão da pobreza e da
desigualdade em Salvador, confirma-se hoje como um caminho para induzir a formulação de
políticas de transformações substantivas para a cidade e seus moradores.
O Plano Salvador 500 encaminha essa nova questão ‘social’ com base na experiência
do ‘lugar” e de projeto de futuro a ser construído, ao longo de trinta anos, acreditando, portanto,
que até 2049, quando Salvador completa 500 anos da sua fundação, as gerações futuras possam
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estar vivendo em uma cidade mais igualitária, mais integrada e social, econômica, cultural,
ambiental e institucionalmente sustentável.
O Prefeito ACM Neto, com o Plano Salvador 500, deixa para a cidade do Salvador um
grande legado para os soteropolitanos do presente e do futuro, possibilitando, por outro lado,
às próximas gestões administrativas decidir suas estratégias, ações e intervenções públicas a
partir de um conjunto de diretrizes que guiarão o planejamento da cidade de forma a
transformar, continuadamente, questões sociais estruturantes.

Apresentação Técnica da Série Cadernos do Plano Salvador 500
O Plano Salvador 500 ambiciona tornar a cidade da Bahia menos desigual, mais
integrada e social, econômica, cultural, ambiental e institucionalmente sustentável. Para realizar
tal visão, é fundamental estabelecer os pontos de partida e os pontos de chegada. O Caderno
Sociedade, Economia e Território reúne dados e informações que caracterizam a SalvadorMetrópole hoje (Salvador é) e constituem pontos de partida do Plano Salvador 500. Dois tipos
de futuro constam do Caderno Cenários: o futuro como extrapolação de tendências atuais, que
representam a projeção de forças estruturais que geram as desigualdades da cidade (Salvador
será), e o futuro como fruto de rupturas com essas forças estruturais, os cenários prospectivos
(Salvador transformada), frutos de pactuação entre atores das sociedades política e civil.
Agenda do Plano, terceiro Caderno, delineia caminhos para tirar Salvador da situação é, e
impedir a situação será, direcionando-a à situação Salvador-Metrópole transformada, ou seja,
reúne um conjunto de proposições que pode levar a cidade, que acumula uma enorme dívida
social, fartamente documentada nos três Cadernos do Plano Salvador 500, com sua população
negra e pobre, a se fazer menos desigual.
Os três cadernos do Plano Salvador 500 reúnem, em maior ou menor medida, dados e
informações colhidos e analisados em duas etapas. A primeira, que antecede a formulação e
aprovação do PDDU em 2016, conta com a participação da Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (FIPE), ligada ao Departamento de Economia da Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP), do Observatório das
Metrópoles da UFBA, da P&A, da JMBittencourt Consultoria, que realizou a monitoria
processual das atividades de mobilização e participação social e de vários consultores,
professores da UFBA e da UFRB. A segunda, que se inicia em dezembro de 2018, com a
contratação do Observatório das Metrópoles/Fundação Escola Politécnica, a formação de uma
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equipe interna à FMLF e a contração de consultores da UFBA e da Universidade Católica do
Salvador (UCSAL).
O horizonte temporal do Plano Salvador 500 é a primeira metade do século XXI – 2049.
Da perspectiva analítica, as diferenças entre os três cadernos definem-se por suas escalas
temporais. O primeiro Caderno, Sociedade, Economia e Território, traça a situação atual,
contextos e condicionantes históricos. Para tanto, tomam-se os primeiros quinze/dezoito anos
do século atual como recorte temporal. O Caderno Cenários reúne os cenários tendenciais com
foco em 2030 e os cenários prospectivos com dois marcos temporais, 2030 e 2049. O Caderno
Agenda do Plano Salvador 500 define a visão de Salvador em 2049 e reúne o conjunto de
elementos viabilizadores dessa visão.
Ressalte-se que, embora na visão de governos vigentes prevaleça a instância
administrativa municipal - Salvador cidade-município, o entendimento do futuro da SalvadorMetrópole só pode ser compreendido a partir das interações entre fluxos e fixos, e das relações
de seu espaço intraurbano, aqui compreendido como a Área Urbana Contínua que ocupa todo
o espaço do município de Salvador e grande parte dos municípios vizinhos - Lauro de Freitas e
Simões Filho. Assim, para avaliar as interações dos fluxos e das relações da aglomeração urbana
da Salvador-Metrópole, o Plano Salvador 500 envolve estudos que abraçam diferentes escalas
temporais, já mencionadas, e recortes territoriais diversos:
a) escala intraurbana, que reflete a agregação de dados de setores censitários (AEDs,
bairros ou Prefeituras-Bairro);
b) escala municipal, que compreende o território continental do município e as ilhas;
c) escala metropolitana e regional que abarca: a Área Urbana Contínua - AUC, também
denominada Metrópole, constituída pelos municípios de Salvador e parte das áreas dos
municípios de Lauro de Freitas e Simões Filho, conurbadas com Salvador; o Núcleo
Metropolitano, formado pelo município de Salvador, municípios Lauro de Freitas, Simões Filho
(conurbados) e de Camaçari, que têm grande interação com o município polo e intenso
movimento pendular para fins de trabalho, consumo ou estudo entre seus habitantes; a Região
Metropolitana Funcional, que extrapola os limites da Região Metropolitana Institucional, sendo
formada por esta região (Região Metropolitana de Salvador - RMS) e pela Macrorregião
Metropolitana de Salvador (área de influência regional próxima da metrópole);
d) distritos sanitários;
e) zonas de tráfego, dos estudos de mobilidade;
f) país e suas unidades federativas;
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g) arranjo populacional, que corresponde a unidades territoriais compostas por mais de
um Município e apresentam integração significativa em razão da contiguidade das áreas
urbanizadas ou da presença de deslocamentos frequentes dos habitantes para trabalhar ou
estudar1.
h) bacias hidrográficas
i) Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS
j) redes sociais, que captam os relacionamentos sociais, espelhando que ações
econômicas não constituem atos isolados ou individuais, mas estão imersos em redes dinâmicas
de relações sociais2. As redes são usadas para mapear e caracterizar a Economia Cultural e
Criativa de Salvador (ECC);
k) global, historicamente uma inserção de Salvador que se atualiza com os processos de
integração mundial dos mercados e globalização da economia.
A Figura 1 mostra os diversos recortes territoriais mencionados na letra c anterior: a
AUC - Área Urbana Contínua; os municípios que compõem a RMS3, em branco no cartograma;
e os municípios considerados como parte da macrorregião metropolitana, em cinza escuro.
A delimitação da Região Metropolitana Funcional corresponde ao arranjo populacional
tal como definido pelo IBGE (2016). Este estudo do IBGE propõe novos recortes territoriais
representativos da dinâmica recente do território brasileiro e amplia a noção de urbano. Os
arranjos são definidos segundo a proximidade espacial - manchas urbanas contíguas - e a
proximidade organizacional - mensurada pelos fluxos diários de pessoas de um município para
outro do arranjo, para fins de estudo ou trabalho, conforme especificado no item f.
O arranjo populacional que se organiza em torno de Salvador (Figura 2) torna esta
aglomeração urbana a sexta do país, em termos de população, e a nona em termos de fluxos de
deslocamentos.

1

IBGE. Pesquisa regiões de Influência das Cidades – informações de deslocamentos para comércio. Notas Técnicas. Volume
especial. Rio de Janeiro. 2020.
Disponível: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101715_notas_tecnicas.pdf. Acesso: 20 de maio de 2020.
2 (Polanyi,

2000; Swedegberger e Granovetter, 2001 apud LOIOLA; MIGUEZ; RIBEIRO, 2012). LOIOLA, E.; MIGUES, P.; RIBEIRO,
Elisa Maria. REDES SOCIAIS: CONFIGURAÇÕES ESTRUTURAIS DAS REDES E POSICIONAIS DE ATORES DO CARNAVAL DO
SALVADOR. Gestão & Planejamento (Salvador), v. 13, p. 553-577, 2012.
3

A região metropolitana institucional, denominada RMS - Região Metropolitana de Salvador, carece de mecanismos efetivos
de governança e de planejamento. No presente momento, está em curso um processo de planejamento metropolitano que
deve produzir seu PDUI - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Salvador, com a
contratação recente de um consórcio de empresas por meio da concorrência pública nº 001/2018, do governo do estado da
Bahia. Essa problemática é retomada em seção apropriada nos Cadernos Sociedade, Economia e Território e Cenários.
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Figura 2 - Arranjo populacional de Salvador.

Fonte: elaboração dos autores a partir de dados do IBGE (2016).

A Figura 3 mostra os diferentes níveis de interação entre os municípios que compõem
o recorte da Macrorregião Metropolitana de Salvador. O nível 1 corresponde aos municípios de
maior integração e conurbados, o nível 2 registra o segundo maior nível e se aproxima ao
desenho da RMS institucional antes de 2010, quando os municípios de São Sebastião do Passé,
Pojuca e Mata de São João ainda não haviam sido agregados à RMS, com o acréscimo do
município de Feira de Santana e exclusão dos municípios da Ilha de Itaparica - Itaparica e Vera
Cruz. Este nível se aproxima ao que o IBGE denominou de arranjo populacional de Salvador
em publicação recente (IBGE, 2016), com a diferença de que a publicação do IBGE não
considera Feira de Santana.
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Figura 3 - Níveis de interação entre os municípios da Macrorregião Metropolitana.

Fonte: elaboração dos autores a partir de dados do IBGE (2016).

Os Cadernos do Plano Salvador 500 são construídos, no entanto, no curso dessa
pandemia, e da emergência de um forte pacto entre Governo do Estado e PMS, com vistas a
seu enfrentamento, nunca antes visto. Ao longo de sua elaboração, com as urgências sociais e
o agravamento da crise institucional no Brasil, ao lado de uma sensação de relativo desconforto
com relação à natureza datada de muitos dos dados e análises contidos nos trabalhos
mencionados e de um grande esforço de atualização de algumas informações, fortalece-se a
crença de que a decisão adotada de focar a questão da pobreza e da desigualdade em Salvador
mostra-se um caminho sensível para alimentar a formulação de políticas de transformações
substantivas para a cidade e seus moradores no pós Covid-19.
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1. Ponto de partida: lançando alguns balizadores
do diagnóstico socioeconômico de Salvador
O Plano Salvador 500, da Prefeitura Municipal do Salvador (PMS) e liderado pela
Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), ambiciona tornar a cidade da Bahia menos desigual,
mais integrada e sustentável. Para realizar tal visão, é fundamental estabelecer seus balizadores
conceituais e pontos de partida, definindo tendências, cenários prospectivos, estratégias,
políticas e indicadores, que orientem a implantação e o monitoramento de projetos que levem
a cidade, que acumula uma enorme dívida com sua população negra e pobre, documentada neste
Caderno, a se fazer menos desigual.
Além de definir o plano Salvador 500 e seu objetivo estratégico, esta seção traça a
discussão conceitual que orienta a elaboração desta síntese do diagnóstico socioeconômico de
Salvador.
Críticas ao conceito neoclássico e unidimensional de pobreza, o qual tem como uma de
suas principais medidas as linhas de pobreza, têm fomentado o aparecimento de novas
abordagens. Em meio à discussão sobre o assunto, a compreensão da pobreza como fenômeno
multidimensional, que se manifesta não somente por privação relativa de consumo, mas
também por privação de direitos sociais e de acesso a informações, e que se altera com o passar
do tempo e varia entre comunidades, torna-se quase um consenso4.
A compreensão da pobreza como fenômeno multidimensional recebe uma grande
contribuição de Amartya Sen, na década de 1970. Este autor amplia o conceito de pobreza,
atrelando-o aos de justiça social e de liberdades substantivas. Na visão de Sen, pobreza é fruto
da tensão entre funcionamentos – o que as pessoas julgam valioso ter e são constitutivos do
estado de uma pessoa, e, por consequência, a avaliação de seu bem-estar inclui uma apreciação
desses elementos constituintes – e capacitações – que são as réguas de suas escolhas, ou seja,
de sua capacidade de realizar funcionamentos5.

4 CALASANS COSTA LACERDA, Fernanda; CASSEB PESSOTI, Gustavo; SANTANA DA SILVA, Jadson. REFLEXÕES SOBRE O ESTUDO

DA POBREZA: O QUE HÁ DE NOVO NO DEBATE ATUAL? RDE-Revista de Desenvolvimento Econômico, v. 15, n. 27, 2013, p.5960.
5

LOPES, Patrícia Ribeiro. Amartya Sen, teoria do desenvolvimento humano e “gestão da pobreza”. Anais do Encontro
Internacional e Nacional de Política Social, v. 1, n. 1, 2019.
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A perspectiva de análise da pobreza de Amartya Sen reforça a discussão sobre “a
garantia e satisfação dos direitos de cidadania, com destaque para a questão da igualdade (...),
considerando-se pobre aquele indivíduo que detém um padrão de vida abaixo do verificado para
a sociedade em que ele está inserido”6. Mostra, assim, que “Uma sociedade pode ser pobre sem
ser desigual se todos os indivíduos forem pobres; ou, ainda, ser rica e apresentar elevado grau
de desigualdade”7.
Apesar do relativo consenso sobre o conceito multidimensional de pobreza e das
diferenças entre pobreza e desigualdade, as medidas mais difundidas de ambos os fenômenos
ainda são incompletas, alimentando novas e retroalimentando velhas discussões.
A pobreza é um fenômeno multidimensional e pode ser medida com uma
abordagem que dá conta de diversas dimensões de restrição de acesso, mas
medir as diferentes dimensões de uma forma integrada e não fragmentada não
é uma tarefa fácil. Por isso, a abordagem mais recorrente se restrinja ao
conceito de pobreza monetária, que utiliza valores monetários, ou seja,
rendimentos ou consumo como sua medida8.

O fato é que, apesar do alerta de Sen sobre a permanência de diferenças entre os
conceitos de pobreza e de desigualdade, assinalada em parágrafo anterior, muitas divergências
de interpretação, de análise e de medidas de ambos os fenômenos se ampliam e se projetam até
hoje. Parte dessas divergências de interpretação no campo de estudos sobre desigualdade, em
especial, deve-se a confusões terminológicas e conceituais9.
Um dos caminhos para dirimir essas confusões, é o de distinguir desigualdade monetária
– referida a renda dos indivíduos – e desigualdade não monetária, traduzida por dimensões de
acesso a serviços, de condições de vida e de capacidades. Este é um caminho promissor e capaz
de revelar múltiplas faces da desigualdade, desde que não se negligencie a relação de mão
dupla entre suas duas dimensões: “o acesso aos serviços públicos afeta as rendas, atuais e

6 CALASANS COSTA LACERDA, Fernanda; CASSEB PESSOTI, Gustavo; SANTANA DA SILVA, Jadson. REFLEXÕES SOBRE O ESTUDO

DA POBREZA: O QUE HÁ DE NOVO NO DEBATE ATUAL? RDE-Revista de Desenvolvimento Econômico, v. 15, n. 27, 2013, p.5960.
7 CALASANS COSTA LACERDA, Fernanda; CASSEB PESSOTI, Gustavo; SANTANA DA SILVA, Jadson. REFLEXÕES SOBRE O ESTUDO

DA POBREZA: O QUE HÁ DE NOVO NO DEBATE ATUAL? RDE-Revista de Desenvolvimento Econômico, v. 15, n. 27, 2013, p.60.
8

Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira: 2019 / IBGE, Coordenação de
População e Indicadores Sociais. - Rio de Janeiro: IBGE, 2019. Disponível: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencianoticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/25882-extrema-pobreza-atinge-13-5-milhoes-de-pessoas-e-chega-ao-maiornivel-em-7-anos. Acesso:21 de janeiro de 2020).
9

ARRETCHE, Marta. Democracia e redução da desigualdade econômica no Brasil: a inclusão dos outsiders. Revista
Brasileira de Ciências Sociais, v. 33, n. 96, 2018
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futuras, dos indivíduos, o que quer dizer que a dimensão não monetária da desigualdade afeta
sua dimensão monetária” 10.
Em sociedades como a brasileira, nas quais observa-se relativa desconexão entre o
aparelho da ação pública e a sociedade, que se associa à impotência dos estados na luta contra
o crescimento do desemprego, da segregação da periferia, da nova pobreza e da dualização da
sociedade, as privações de renda, de direitos sociais e de acesso a informações, ou seja, as
desigualdades, projetam-se no futuro na desesperança das novas gerações de trabalhadores e
geram “exclusões de inserção”, que, por sua vez, impactam, negativamente, a dinâmica da
mobilidade social e os mecanismos tradicionais de coesão social11. Assim, a exclusão do
trabalho não se materializa apenas como falta de emprego, mas também como ausência de
projeto de futuro.
Estudos fundamentados em abordagens multidimensionais da pobreza no Brasil ainda
são raros12, mas é crescente o reconhecimento, também no Brasil, de que pobreza é um
fenômeno multidimensional, não se restringe à privação de renda, e abarca privação de direitos
sociais e de acesso a informações. Também ainda são poucos os estudos com foco na distinção
entre desigualdades monetárias e não monetárias, de forma integrada. Lacunas de conhecimento
e incompletudes de medidas dos conceitos de pobreza e de desigualdade são cruciais e podem
afetar negativamente a produção de informações sobre a realidade social brasileira para
formulação de políticas públicas de combate à pobreza e à desigualdade, embora a pobreza e a
desigualdade existentes no Brasil, que se projetam, como assinalado no parágrafo anterior, em
ausência de projeto de futuro, não se expliquem por tais lacunas e incompletudes.

10ARRETCHE,

Marta. Democracia e redução da desigualdade econômica no Brasil: a inclusão dos outsiders. Revista Brasileira
de Ciências Sociais, v. 33, n. 96, 2018, p. 4.
11

IVO, Anete BL. Questão social e questão urbana: laços imperfeitos. Caderno CRH, v. 23, n. 58, p. 17-33, 2010.

12

HOFFMANN, R.; KAGEYAMA, A. Pobreza no Brasil: uma perspectiva multidimensional. Economia e Sociedade, Campinas,
v.15, n.1 (26), p. 79-112, jan./ jun. 2006. Disponível em: <http://www. eco.unicamp.br:8888/seer/ojs/viewarticle.
php?id=33>. Acesso em: 30 abr. 2007; CODES, A. L. M. de. A Trajetória do Pensamento Científico sobre Pobreza: em direção
a uma visão complexa. Brasília: IPEA, 2008. (Texto para discussão 1332) Disponível em: < http://www.renda.nepp.unicamp.
br/sistema/files/Brasil/Artigo_td_1332_ Visoes%20da%20pobreza_IPEA_2008.pdf >. Acesso em: 16 jul. 2012; LACERDA, F. C.
C. A Pobreza na Bahia sob o prisma multidimensional: uma análise baseada na abordagem das necessidades básicas e na
abordagem das capacitações. 2009, 210 f. Dissertação (Mestrado em Economia) – Programa de Pós-Graduação em Economia,
Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2009; LOPES, H. M.; MACEDO, P. B. R.; MACHADO, A. F.. Análise de Pobreza
com Indicadores Multidimensionais: uma aplicação para o Brasil e Minas Gerais. In: ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS
POPULACIONAIS, 14., 2004, Caxambu. Anais... Caxambu, MG: ABEP, 2004. Disponível em: <http://www.abep.
org.br/usuario/GerenciaNavegacao.php?caderno_id=705&nivel=2>. Acesso em: 07 abr. 2013; SILVA, A. M. R.; LACERDA, F. C.
C.; NÉDER, H. D. A Evolução do Estudo da Pobreza: da abordagem monetária à abordagem das capacitações. Bahia Análise e
Dados. Salvador, v. 21, n. 3, p. 509-527. 2011. Disponível em: <www. sei.ba.gov.br>. Acesso em: 24 abr. 2013; SILVA, Ana
Márcia Rodrigues da. Um estudo sobre a pobreza multidimensional na Região Nordeste do Brasil. 2009. 192 f. Dissertação
(Mestrado em Economia) – Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, 2009.
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Fraturas sociais, institucionais e políticas, e suas diferentes manifestações do passado e
do presente, que caracterizam a nova questão social e se magnificam com a explosão da
pandemia da Covid-19, explicam o quadro brasileiro de desigualdade e de pobreza e demandam
outras formas de se “encaminhar essa nova questão ‘social’ com base na experiência do
‘lugar”13 e de projeto de futuro, como pode vir a ser o Plano Salvador 500. Para encaminhar a
nova agenda social, ampliada e escancarada pela pandemia, a resposta do estado não pode se
limitar a viabilizar exclusiva ou preponderantemente as trocas mercantis. Em grande medida,
essa resposta tem a ver com a capacidade política de a “cidade” – de seus governantes e da
sociedade civil – produzir “cidadãos”, que reflitam termos e condições das trocas sociais na
partilha do espaço urbano diferentes dos praticados.14.
Balizando-se na discussão anterior, este Caderno apresenta a síntese do diagnóstico
socioeconômico de Salvador-Metrópole para formulação do Plano Salvador 500. Para registrar
seus fixos, públicos e privados,15 e fluxos, resultados de ações que se realizam por meio dos
fixos, modificando-os e, ao mesmo tempo, modificando-se16,17, usam-se, conforme já
anunciado na apresentação de todos os Cadernos do Plano Salvador 500, distintas escalas
espaciais de análise: a) a escala intraurbana (analisada principalmente a partir de agregação de
setores censitários – AEDs, bairros ou Prefeituras-Bairro); b) a escala municipal (o território
13

IVO, Anete BL. Questão social e questão urbana: laços imperfeitos. Caderno CRH, v. 23, n. 58, p. 17-33, 2010.

14

IVO, Anete BL. Questão social e questão urbana: laços imperfeitos. Caderno CRH, v. 23, n. 58, p. 17-33, 2010. p. 19.

15

Os fixos são econômicos, sociais, culturais, religiosos, etc. Eles são, entre outros, pontos de serviço, pontos produtivos,
casas de negócios, hospitais, casas de saúde, ambulatórios, escolas, estádios, piscinas, e outros lugares de lazer. Mas se
queremos entender a cidade não apenas como um grande objeto, mas como um modo de vida, há que distinguir entre os
fixos públicos e os fixos privados. Estes são localizados segundo a lei da oferta e da procura, que regula também os preços a
cobrar. Já os fixos públicos se instalam segundo os princípios sociais, e funcionam independentemente das exigências do
lucro (SANTOS, 2007, p.142 apud BARBOSA, Jessica Oliveira. A representação dos fixos e fluxos no circuito superior e circuito
inferior na economia brasileira. In: Anais do VII Congresso Brasileiro de Geógrafos. 2014, p. 2-3)
16

Os fluxos são um resultado direto ou indireto das ações e atravessam ou se instalam nos fixos, modificando a sua
significação e o seu valor, ao mesmo tempo em que, também, se modifica”. Fora isso, não se pode esquecer que “Os fluxos
não têm a mesma rapidez. A velocidade de uma carta não é a de um telegrama, um telex, um fax. Os homens não percorrem
as mesmas distâncias no tempo, dependendo dos meios com que contam. (SANTOS< 2008, p.62/104 apud BARBOSA, Jessica
Oliveira. A representação dos fixos e fluxos no circuito superior e circuito inferior na economia brasileira. In: Anais do VII
Congresso Brasileiro de Geógrafos. 2014, p.3)
17

Estudar fixos e fluxos separadamente é uma tarefa extremamente difícil, pois ambos estão interligados e atuam em
completa sinergia. É possível notar, portanto, que fixos e fluxos estão interligados, apesar de cumprir papéis diferentes e de
dependerem da ação de fatores históricos e sociais. Neste contexto, pode-se entender como fluxos aquilo que dá movimento
aos fixos, que não é propriamente concreto, mas que depende deste para existir; está presente no campo das comunicações,
das ações que fazem com que os fixos se comuniquem com outros fixos, e também estabeleça relações com outros fluxos.
Santos (2006, p.121) admite que “Os fixos e fluxos, interagindo, expressam a realidade geográfica e é desse modo que
conjuntamente aparecem como um objeto possível para a Geografia”. Ou seja, os fixos e fluxos retratarão a realidade,
acentuando as singularidades e semelhanças dos lugares na análise geográfica BARBOSA, Jessica Oliveira. A representação
dos fixos e fluxos no circuito superior e circuito inferior na economia brasileira. In: Anais do VII Congresso Brasileiro de
Geógrafos. 2014, p.3).
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continental do município e as ilhas); c) a escala metropolitana e regional que integra: a Área
Urbana Contínua – AUC (representada por Salvador e parte da área de municípios conurbados),
o Núcleo Metropolitano (formado pelos municípios que, além de conurbados com Salvador,
têm grande interação com o mesmo e intenso movimento pendular para fins de trabalho,
consumo ou estudo entre seus habitantes, constituindo-se por Salvador, Lauro de Freitas,
Simões Filho e Camaçari), a região metropolitana institucional (Região Metropolitana de
Salvador - RMS) e a Macrorregião Metropolitana de Salvador, área de influência regional
próxima à metrópole; d) zonas de tráfego, dos estudos de mobilidade e de acessibilidade; e) o
país e suas unidades federativas e regiões; f) o arranjo populacional; g) as bacias hidrográficas;
h) as Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS; g) as redes sociais; e, por fim, h) a escala
global, que se atualiza com os processos de integração mundial dos mercados e a globalização
da economia.
O horizonte temporal de análise dos elementos constituintes do Caderno Sociedade e
Economia cobre de 2000 a 2015. Este último limite temporal estende-se a 2018/2019, quando
os dados estão disponíveis para esses anos.
O esforço desenvolvido no Caderno Sociedade, Economia e Território do Plano
Salvador 500 é o de mostrar as diferentes dimensões da pobreza e das desigualdades na cidade,
tomando-se como unidade integradora o território, ou melhor, seus territórios. Tal esforço é
apresentado de forma sintética a seguir.
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2. Brasil, Bahia e Salvador: territórios ricos,
desiguais e com maioria de população pobre
O Brasil é o oitavo país mais rico do mundo em termos de PIB, enquanto a Bahia é o
sétimo maior PIB do Brasil. Salvador, a capital do estado da Bahia e metrópole da RMS, é a 4ª
maior cidade em população do Brasil18, responde por cerca de 25% do PIB do Estado e ocupa
o primeiro lugar no ranking do PIB estadual por município em 2015 e em 2016. Esses dados
mostram que o Brasil, a Bahia e Salvador são territórios ricos comparativamente a outros
territórios no mundo e locais.
Embora entes federativos ricos em termos de PIB, Brasil, Bahia e Salvador enfrentam
sérios problemas estruturais, como se verifica, para o caso do Brasil, da análise da participação
na PEA dos ocupados por posição na ocupação e dos desempregados (Tabelas 1 e 2). No Brasil,
apesar do intenso processo de crescimento econômico e de urbanização durante as cinco
décadas que se seguiram a 1930, o emprego regular assalariado permanece num patamar que
alcança pouco mais de 40% da PEA19.
Em 2015, conforme os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD),
o Brasil possui uma população economicamente ativa de aproximadamente 105 milhões de
pessoas. Os assalariados do setor privado com carteira de trabalho assinada totalizam 36,8
milhões de pessoas, correspondendo a 34,9% da população economicamente ativa. Ressalte-se
que essa é a maior participação já alcançada dos empregados com carteira: em 2002 esse
percentual é de apenas 26,6% (Tabela 1). Os trabalhadores por conta própria somam cerca de
22 milhões de pessoas, representando 21% da PEA, ainda em 2015.

18

Segundo a PNAD (2017), a Região Metropolitana de Salvador ocupa uma posição de destaque no cenário metropolitano
nacional, é a 8ª região metropolitana brasileira em população. (CARVALHO, I. M. M. de; PEREIRA, G. C. Estrutura social e
organização social do território na Região Metropolitana de Salvador. In: Salvador: transformações na ordem urbana
[recurso eletrônico]: metrópoles: território, coesão social e governança democrática. / organização Inaiá Maria Moreira de
Carvalho, Gilberto Corso Pereira; coordenação Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro. - 1. ed. - Rio de Janeiro: Letra Capital:
Observatório das Metrópoles, 2014. Disponível em: < https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/17348/1/Salvador%20%20Transformac%CC%A7o%CC%83es%20na %20Ordem%20Urbana%20%28Ebook%29.pdf> Acesso em: setembro de 2019.
19

KRAYCHETE, G. ECONOMIA DOS SETORES POPULARES EM SALVADOR – Sumário Executivo, 2019 a; KRAYCHETE, G.
ECONOMIA DOS SETORES POPULARES EM SALVADOR, 2019 b.
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Tabela 1 - Participação percentual na PEA dos ocupados por posição na ocupação e dos
desempregados. Brasil, 1992 – 2015.
Período de análise (ano)
Categorias de análise
1992

2002

2008

2015

PEA

100,0

100,0

100,0

100,0

População Ocupada

93,5

90,8

92,9

90,4

Emprego com Carteira de Trabalho

27,7

26,6

32,0

34,9

Militar

0,4

0,2

0,3

0,3

Funcionário Público Estatutário

5,3

5,6

6,2

6,6

Empregado sem Carteira

15,5

16,8

15,9

12,7

Trabalhador Doméstico com Carteira

1,1

1,8

1,8

1,9

Trabalhador Doméstico sem Carteira

5,1

5,2

4,9

4,1

Conta Própria Contribuinte

3,9

2,7

2,8

5,9

Conta Própria Não Contribuinte

16,4

17,5

15,0

14,8

Empregador

3,4

3,9

4,2

3,4

Não Remunerado

9,8

6,7

4,1

3,5

Produção para o Próprio Consumo

4,8

3,8

4,8

2,3

Desocupados

6,5

9,2

7,1

9,6

Fonte: Microdados PNAD IBGE, 1992-2015. Elaboração KRAYCHETE, G. ECONOMIA DOS SETORES POPULARES
EM SALVADOR, 2019 b

Considerando-se como trabalho protegido os empregados com carteira assinada, os
militares e funcionários públicos, os trabalhadores domésticos com carteira, os trabalhadores
por conta própria que contribuem para a previdência social e os empregadores, tem-se, para o
ano de 2015, um total de pouco mais da metade da PEA (53%). Ou seja, os trabalhadores não
protegidos (empregados sem carteira, trabalhadores domésticos sem carteira, conta própria não
contribuinte, os trabalhadores não remunerados, os que produziram para próprio consumo e os
que trabalharam na construção para próprio uso), correspondem a 37,4% da PEA, que, somados
aos desempregados/desocupados (9,6%), totalizam 47% da PEA (Tabela 2), isto é, 49,6 milhões
de pessoas. Deve-se ressaltar que este percentual se beneficia do grande crescimento do número
de assalariados com carteira que, entre 2002 e 2015, teve um incremento de 13,4 milhões de
trabalhadores. É importante observar, também, que, a partir de 2009, com a regulamentação do
Microempreendedor Individual - MEI, há um aumento dos trabalhadores por conta própria que
recolhem para a Previdência, que passam de 2,8%, em 2008, para 5,9% da PEA, em 2015
(Tabela 2).
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Tabela 2 - Participação percentual do trabalho protegido, do desprotegido e dos
desempregados na PEA. Brasil, 1992 – 2015.
Período de Análise (ano)
População Economicamente Ativa (PEA)
1992

2002

2008

2015

Trabalho Protegido

41,7

40,8

47,2

53,0

Trabalho Desprotegido

51,7

50,0

45,7

37,4

Desempregados

6,5

9,2

7,1

9,6

Trabalho Desprotegido + Desempregados

58,2

59,2

52,8

47,0

Fonte: Microdados PNAD IBGE, 1992-2015. Elaboração KRAYCHETE, G. ECONOMIA DOS SETORES POPULARES
EM SALVADOR, 2019 b.

Fenômeno equivalente observa-se na Bahia e na RMS. Na Bahia, o trabalho desprotegido
e os desempregados representam, em 2015, quase 64% da PEA, ou 4,8 milhões de pessoas, e na
RMS, pouco mais de 47%, abrangendo mais de 1 milhão de pessoas20 (Tabelas 3, 4, 5 e 6).

Tabela 3 - Participação percentual na PEA dos ocupados por posição na ocupação e dos
desempregados. Bahia, 1992 – 2015.
Período de análise (ano)
Categorias de análise
1992

2002

2008

2015

PEA

100,0

100,0

100,0

100,0

População Ocupada

92,5

90,1

91,0

89,1

Empregado com Carteira de Trabalho

16,6

15,2

19,4

23,0

Militar

0,1

0,0

0,1

0,1

Funcionário Público Estatutário

2

4,2

4,3

6,0

Empregado sem Carteira

19,4

21

20,8

17,1

Trabalhador Doméstico com Carteira

0,4

1

1

1,4

Trabalhador Doméstico sem Carteira

4,1

4,7

5,2

4,9

Cont a Própria Contribuinte

2

1

1,4

3,3

Conta Própria Não Contribuinte

23,9

23,5

20,2

21,5

Empregador

2,1

2,8

2,8

2,5

Não Remunerado

17,4

12,9

7,8

6,2

Produção para o Próprio Consumo

4,3

3,7

7,9

3,1

Desocupados

7,5

9,9

9

10,9

Fonte: Microdados PNAD IBGE, 1992-2015. Elaboração KRAYCHETE, G. ECONOMIA DOS SETORES POPULARES
EM SALVADOR, 2019 b.

20

Conforme Borges (2016, p.281 apud KRAYCHETE, 2019b, p.21), “O traço estrutural mais marcante do mercado de trabalho
da RMS é que ele sempre foi incapaz de utilizar, produtivamente, a população disponível para trabalhar mantendo uma parte
expressiva desta em situação de desemprego oculto pelo trabalho precário ou por inatividade, quadro agravado nos anos
1990, quando o desemprego aberto se explicitou em toda a sua gravidade.”. (KRAYCHETE, G. ECONOMIA DOS SETORES
POPULARES EM SALVADOR, 2019 b).
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Tabela 4 - Participação percentual do trabalho protegido e dos desempregados na PEA. Bahia
– 1992 – 2015.
Período de análise (ano)
PEA
1992

2002

2008

2015

Protegida

23,4

24,3

29,0

36,3

Desprotegida

69,2

65,8

62,0

52,8

Desempregada

7,5

9,9

9,0

10,9

Trabalho Desprotegido + Desempregados

76,7

75,7

71,0

63,7

Fonte: Microdados PNAD IBGE, 1992-2015. Elaboração própria. KRAYCHETE, G. ECONOMIA DOS SETORES
POPULARES EM SALVADOR, 2019 b.

Tabela 5 - Participação percentual na PEA dos ocupados por posição na ocupação e dos
desempregados. RMS, 1992 – 2015.
Período de análise (ano)
Categorias de análise
1992

2002

2008

2015

PEA

100,0

100,0

100,0

100,0

População Ocupada

88,2

80,7

85,8

84,2

Empregados com Carteira de Trabalho

37,4

27,8

33,6

37,7

Militar

0,4

0,1

0,2

0,5

Funcionário Público Estatutário

5,4

5,3

4,9

5,3

Empregado Sem Carteira

10,9

13,5

14,2

10,3

Trabalhador Doméstico Com Carteira

1,6

2,6

2,6

3,0

Trabalhador Doméstico Sem Carteira

6,5

5,5

6,4

5,1

Conta Própria Contribuinte

3,5

2,2

1,8

3,7

Conta Própria Não Contribuinte

16,7

17,5

17,3

15,2

Empregador

2,5

3,2

2,9

2,5

Não Remunerado

2,5

2,2

0,3

0,2

Produção para o Próprio Consumo

0,9

0,9

1,4

0,6

Desocupados

11,8

19,3

14,2

15,8

Fonte: Microdados PNAD IBGE, 1992-2015. Elaboração KRAYCHETE, G. ECONOMIA DOS SETORES POPULARES
EM SALVADOR, 2019 b.

Tabela 6 - Participação Percentual do Trabalho Protegido e dos desempregados na PEA. RMS,
1992 – 2015.
Período de análise (ano)
PEA
1992

2002

2008

2015

Trabalho Protegido

50,8

41,2

46,1

52,7

Trabalho Desprotegido

37,4

39,5

39,7

31,4

Desempregados

11,8

19,3

14,2

15,8

Trabalho Desprotegido + Desempregados

49,2

58,8

53,9

47,2

Fonte: Microdados PNAD IBGE, 1992-2015. Elaboração de KRAYCHETE, G. ECONOMIA DOS SETORES
POPULARES EM SALVADOR, 2019 b.
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Se a “sociedade salarial” se configura quando as prerrogativas relacionadas ao trabalho
assalariado passam a cobrir os principais riscos sociais, incluindo os trabalhadores e suas
famílias, e que a possibilidade dessa generalização reside na generalização do próprio trabalho
assalariado21, os dados antes descritos mostram que o Brasil, a Bahia e a RMS, na segunda
década do século XXI, com cerca de 50% de suas PEAs fora das normas do trabalho
protegido, não se enquadram plenamente na categoria de sociedade salarial 22 . A magnitude e
a relativa estabilidade ao longo de largos períodos desse contingente de trabalhadores sugerem
que mudanças resultantes da reestruturação produtiva, que por ventura tenham ocorrido, se
inscrevem num quadro em que a cidadania não significa a completa integração da massa de
trabalhadores ao regime salarial estável, e em que a pobreza constitui um fenômeno estrutural
de massa e não uma questão residual ou emergente.23
Historicamente, como já evidenciado com base em dados da PNAD, seja no Brasil, na
Bahia ou na RMS, as condições necessárias à reprodução da vida de milhões de pessoas não
são proporcionadas pelo mercado capitalista de trabalho, nem pelas ações de um Estado de
Bem-estar. Essas condições são geradas por conta dos próprios sujeitos e suas famílias,
independentemente do seu caráter de força de trabalho para o capital 24. Abrangem atividades
econômicas realizadas numa margem extensa e inferior da economia, sobretudo nos espaços
urbanos, que se movimentam rentes ao chão25, mas que são relevantes para a população, ainda
mais quando se considera a inaptidão estrutural daquelas economias em absorver a maior parte
da força de trabalho por meio do emprego assalariado regular.

21

CASTEL, R. As transformações da questão social. In: BELFIORI-Wanderley, M; YAZBEK. M.C.; BÓGUS, L. (orgs). Desigualdade
e questão social. São Paulo: EDUC, 2013.apud KRAYCHETE, G. ECONOMIA DOS SETORES POPULARES EM SALVADOR, 2019 b.
22

Para Castel, a sociedade salarial não se define apenas por ser uma sociedade em que a maioria da população é assalariada:
“Uma sociedade salarial é sobretudo uma sociedade na qual a maioria dos sujeitos sociais têm sua inserção social relacionada
ao lugar que ocupam no salariado, ou seja, não somente sua renda, mas também seu status, sua proteção, sua identidade.
Poder-se-ia dizer que a sociedade salarial inventou um novo tipo de seguridade ligada ao trabalho, e não somente à
propriedade, ao patrimônio. Porque, antes do estabelecimento dessa sociedade salarial, ser protegido era ter bens; somente
quando se era proprietário é que se estava garantido contra os principais riscos da existência social, que são a doença, o
acidente, a velhice sem pecúlio“ (CASTEL, 2013, p. 291-292, apud KRAYCHETE, G. ECONOMIA DOS SETORES POPULARES EM
SALVADOR, 2019 b, p.23).
23

IVO, Anete B.L. Viver por um fio. Pobreza e política social. São Paulo: Annablume; Salvador: CRH/UFBA, 2008, p. 145 apud
KRAYCHETE, G. ECONOMIA DOS SETORES POPULARES EM SALVADOR, 2019 b).
24

Conforme termo utilizado por Coraggio (2000 apud KRAYCHETE, 2019b). (KRAYCHETE, G. ECONOMIADOS SETORES
POPULARES EM SALVADOR, 2019 b
25 Braudel (1985 apud KRAYCHETE, 2019b, p.30) utiliza a expressão rés-do-chão (rez de chaussée) para denominar o nível da “vida

básico material” (piso térreo) que abarca a vida cotidiana, os inumeráveis gestos herdados, que se completam por si, e perante
os quais não se tem que tomar decisões (KRAYCHETE, G. ECONOMIA DOS SETORES POPULARES EM SALVADOR, 2019 b).
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Como esses grandes contingentes de trabalhadores garantem as suas reproduções e de
suas famílias? Esta é uma pergunta que naturalmente emerge do quadro anteriormente traçado.
A resposta é: trabalhando em atividades do que aqui se denomina de economia dos setores
populares. O que é e como se compõe esta economia dos setores populares?
Por economia dos setores populares entende-se as atividades que possuem uma
racionalidade econômica ancorada na geração de recursos (monetários ou não) destinados a
prover e repor os meios de vida e na utilização de recursos humanos próprios, agregando,
portanto, unidades de trabalho e não de inversão de capital.26 Essa economia dos setores
populares abrange tanto as atividades realizadas de forma individual ou familiar 27 e as
diferentes modalidades de trabalho associativo, formalizadas ou não, também denominadas de
empreendimentos econômicos solidários28.
Os trabalhadores que ganham o sustento no âmbito dessa economia estão inseridos em
pleno mundo do mercado e do cálculo econômico, por mais simples e modestos que sejam estes
cálculos, mas excluídos de direitos que podem ser acessados por meio do trabalho assalariado
(aposentadoria, seguro-desemprego, auxílio-doença, licença maternidade, etc.). Além disso,
não usufruem dos conhecimentos e serviços públicos de apoio e fomento, que, usualmente, têm
por referência as empresas tradicionais (assistência técnica, crédito, qualificação, legislação
etc.). Nestes termos, esses trabalhadores da economia dos setores populares têm acesso a
direitos sociais universais como educação e saúde, mas um acesso restrito a direitos econômicos
e previdenciários29.
Diante da inexistência, nas grandes bases de dados, de estatísticas especificamente
construídas e apropriadas para se captar as especificidades do trabalho da economia popular
urbana, tal como aqui delimitada, utiliza-se uma adequação das informações30 contidas nas
26

O capital aqui entendido não como a existência de máquinas e equipamentos, mas como uma relação social, determinada
pela transformação da força de trabalho em mercadoria (KRAYCHETE, G. ECONOMIA DOS SETORES POPULARES EM
SALVADOR, 2019 b, p 30.
27

Singer (1970 apud KRAYCHETE, 2019b, p. 30) define o “Setor Autônomo” como sendo aquele composto por
empreendimentos individuais cujo produto se destina ao mercado (em contraposição ao “Setor de Subsistência”), mas não
empregam trabalho assalariado, ocupando apenas seus donos e eventualmente membros da família (KRAYCHETE, G.
ECONOMIA DOS SETORES POPULARES EM SALVADOR, 2019 b)
28KRAYCHETE, G. A produção de mercadorias por não mercadorias. Bahia Análise & Dados, Salvador, v.1, p. Superintendência

de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, 2001.
29

Nos termos de Braudel (1985 apud Kraychete, 2019b). (KRAYCHETE, G. ECONOMIA DOS SETORES POPULARES EM
SALVADOR, 2019 b, p 30).
30

O tratamento estatístico aqui utilizado foi originalmente proposto por Kraychete (2018) (_______. Economia dos setores
populares e inserção social pelo trabalho: a reprodução da vida para além da norma salarial. Tese (Doutorado).
Universidade Católica do Salvador, 2018).
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seguintes fontes: i) base de microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD, realizada pelo IBGE; e ii) base de microdados da Pesquisa de Emprego e Desemprego
(PED) - Região Metropolitana de Salvador, realizada pela SEI.31
Para a delimitação do trabalhador da economia popular urbana, com base nos
microdados da PNAD, toma-se como referência a definição da população urbana adotada pelo
IBGE32 e, com base nesta definição, delimita-se a População Economicamente Ativa (PEA) e
a população ocupada por posição na ocupação. A partir desse recorte, identifica-se o que a
PNAD classifica como “ocupado por conta própria”, ou seja, “a pessoa que trabalhava
explorando o seu próprio empreendimento, sozinha ou com sócio, sem ter empregado e
contando, ou não, com a ajuda de um trabalhador não remunerado”, e exclui-se desse conjunto
o segmento que agrupa os profissionais liberais33, conforme as designações da Classificação
Brasileira de Ocupações Domiciliares, utilizada pelo IBGE.
Adicionalmente, recorre-se a informações complementares, que resultam de pesquisas
diretas anteriormente realizadas em bairros populares de Salvador, em consonância com a
abordagem teórica aqui utilizada para a análise da economia dos setores populares 34 Busca-se,
assim, aferir, de forma aproximada, a extensão dessa economia, as características das suas
ocupações e o perfil dos seus trabalhadores nos espaços urbanos, especialmente na cidade do
Salvador e de sua Região Metropolitana35.
Assim, tomando-se por base os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua, referentes ao segundo trimestre de 2019, é possível estimar que, no Brasil, os
trabalhadores da economia popular urbana somam 17,9 milhões pessoas, correspondendo a
21,8% da população urbana ocupada. Na Bahia, esses trabalhadores representam 25,6% da
população ocupada no espaço urbano, somando mais de 1,1 milhão pessoas (Tabela 7).
31

A Pesquisa de Emprego e Desemprego na Região Metropolitana de Salvador (PED-RMS) é uma pesquisa domiciliar mensal
que, desde 1996, produz informações sobre a estrutura e a dinâmica do mercado de trabalho desta região. A PED-RMS é uma
iniciativa do Governo do Estado da Bahia, realizada pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) e
pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade).
32

O IBGE considera como domicílios em situação urbana as áreas correspondentes às cidades (sedes municipais), às vilas
(sedes distritais) ou às áreas urbanas isoladas.
33

Esses profissionais se diferenciam não apenas pela renda média - 2,5 vezes superior à dos demais trabalhadores por conta
própria -, mas pelas condições gerais do trabalho que realizam
34

Pesquisa coordenada pelo autor desta Nota Técnica (Cf. KRAYCHETE, 2003. ______. Economia popular na Península de
Itapagipe: entre o drama e o sonho. In: Anais do I Seminário de Infraestrutura Urbana, Organização Territorial e
Desenvolvimento Local. Programa de Cooperação Acadêmica – PROCAD/CAPES, Salvador: UCSal, P. 59-64, 2003.), e
informações sistematizadas, em 2012, pelo Programa Vida Melhor Urbano, implementado pelo governo estadual da Bahia,
(Cf. KRAYCHETE, 2014. Economia dos setores populares e inclusão socioprodutiva: bases conceituais e políticas públicas. In:
FUNDAÇÃO LUIS EDUARDO MAGALHÃES. Programa Vida Melhor Urbano. Manual de orientação metodológica. Pressupostos
conceituais e procedimentos práticos. Salvador: FLEM, 2014.).
35

Ver a delimitação do conceito de trabalhadores da economia dos setores populares à página 8.
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Tabela 7 - População urbana ocupada e trabalhador urbano da economia popular. Brasil, Bahia
– 2019.
População urbana ocupada

Trabalhador urbano da economia popular

Região
Nº

%

Nº

%

Brasil

82.303.814

100

17.959.822

21,8

Bahia

4.515.949

100

1.154.773

25,6

Fonte: Microdados PNAD Contínua - IBGE, segundo trimestre 2019. Elaboração de KRAYCHETE, G. ECONOMIA DOS
SETORES POPULARES EM SALVADOR, 2019 b.

Em Salvador, os trabalhadores da economia popular urbana abrangem mais de 350 mil
pessoas, correspondendo a 24,7% da população ocupada, e cerca de 74% dos trabalhadores da
economia popular urbana da sua Região Metropolitana (Tabela 8).
Tabela 8 - População ocupada e trabalhador da economia popular. RMS e Salvador – 2019.
População ocupada

Trabalhador da economia popular

Região
Nº

%

Nº

%

RMS

1.900.615

100

475.428

25,0

Salvador

1.418.162

100

350.670

24,7

Fonte: Microdados PNAD Contínua - IBGE, segundo trimestre 2019. Elaboração de KRAYCHETE, G. ECONOMIA DOS
SETORES POPULARES EM SALVADOR, 2019 b.

Os dados da estrutura ocupacional do Brasil, da Bahia, da RMS e de Salvador ilustram
a magnitude e o caráter estrutural da economia popular urbana. Por sua magnitude e seu caráter
estrutural, essas formas de trabalho já não podem ser explicadas como fenômenos residuais,
transitórios, ou como subprodutos de um período de crise a ser superado pelo crescimento
econômico. São modalidades de trabalho que permanecem nas fímbrias das relações sociais.
Antes, porque ainda não haviam sido integradas à expansão das relações de assalariamento e,
agora, porque se reproduzem com a própria expansão dos setores modernos, ou apesar desta
expansão. A sua permanência não se define pela condição de reserva ou de desempregados para
o capital, mas expressa uma matriz de desigualdade e pobreza que se reproduz ao longo da
história36. Trata-se de um contingente permanente, que vem se recriando para além das
conjunturas de crise ou de expansão da economia.
36

Esta proposição inspira-se na análise de Delgado (2004) sobre a natureza de um setor de subsistência, entendido como o
conjunto das atividades econômicas e relações de trabalho não reguladas pelo contrato monetário de trabalho e sem ter por
objetivo primordial a produção de mercadorias, que perpassa a economia colonial, a transição para o trabalho livre e se
reproduz com a industrialização e urbanização pós 1930. Nas cidades, com características próprias em relação à economia
de subsistência rural, também se reproduz um grande contingente de trabalhadores não integrado ao contrato assalariado
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Conjectura-se com base nos dados apresentados e analisados que essa condição
estrutural do emprego no Brasil, na Bahia, na RMS e em Salvador são denunciadores de uma
situação social histórica que se retroalimenta e se amplia com o passar do tempo, associandose a outras privações, além da privação de renda, e gerando grande contingente de pessoas
pobres, extremamente pobres e desiguais (Figura 4).
Do total da população do estado da Bahia em 2019, quase 43%, ou seja, quatro em cada
10 baianos são pobres ou extremamente pobres. A Bahia é o sétimo estado brasileiro que tem
mais gente nessas condições (Figura 4). Em números absolutos, são 6,3 milhões de pobres e 1,9
milhão de extremamente pobres no Estado. Em Salvador, um em cada cinco soteropolitanos
(22,3%) vive em condição de pobreza e de extrema pobreza37.

Figura 4 - Proporção de pessoas em condição de pobreza e de extrema pobreza por UF –
Brasil.

Fonte: Síntese de indicadores sociais de 2019 do IBGE, compilados por artigo do Correio da Bahia Disponível:
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/bahia-tem-13-em-extrema-pobreza/. Acesso em 17 de março de 2020.

(KRAYCHETE, G. ECONOMIA DOS SETORES POPULARES EM SALVADOR – Sumário Executivo, 2019 a; KRAYCHETE, G.
ECONOMIA DOS SETORES POPULARES EM SALVADOR, 2019 b.)
37

Dados do trabalho Síntese de indicadores sociais de 2019 do IBGE, compilados por artigo do Correio da Bahia Disponível:
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/bahia-tem-13-em-extrema-pobreza/. Acesso em 17 de março de 2020.
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O Brasil é o sétimo país mais desigual do mundo pelo índice de GINI38. A Figura 5
apresenta o mapa do Brasil e seus estados por faixa de índice de Gini em 2018. Como se vê, a
Bahia enquadra-se no conjunto dos estados que apresentam GINI entre 0,535-0,548.
Figura 5 - Índice de Gini da distribuição do rendimento mensal domiciliar per capita,
segundo as Unidades da Federação – 2018.

Fonte: IBGE. Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira: 2019 / IBGE,
Coordenação de População e Indicadores Sociais. - Rio de Janeiro : IBGE, 2019, p. 53.

38

PNUD. Relatório do Desenvolvimento Humano, 2018. Disponível: https://www.br.undp.org/content
/brazil/pt/home/library/idh/relatorios-de-desenvolvimento-humano/relatorio-do-desenvolvimento-humano-2018.html.
Acesso 30 de março de 2020.
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Pelo índice de Palma, que “apresenta a razão entre a parcela do rendimento
apropriada pelos 10% com maiores rendimentos domiciliares per capita em relação à parcela
apropriada pelos 40% com menores rendimentos domiciliares per capita39”, a posição da Bahia
no conjunto de estados do Brasil piora (Figura 6).
Figura 6 - Índice de Palma da distribuição do rendimento mensal domiciliar per capita,
segundo as Unidades da Federação – 2018.

Fonte: IBGE. Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira: 2019 / IBGE,
Coordenação de População e Indicadores Sociais. - Rio de Janeiro: IBGE, 2019, p. 54.

39

IBGE. Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira: 2019 / IBGE, Coordenação
de População e Indicadores Sociais. - Rio de Janeiro: IBGE, 2019, p. 53.
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Em termos de IDHM, uma medida multidimensional de pobreza, em um conjunto de 27
estados, apenas o Distrito Federal (0,850), São Paulo (0,826) e Santa Catarina (0,808)
classificam-se na faixa de muito alto desenvolvimento humano. O estado da Bahia e mais 19
outros estados inserem-se na faixa alto desenvolvimento humano e mais quatro outros, na faixa
de baixo desenvolvimento humano (Figura 7). Pelo valor do IDHM, a Bahia ocupa o vigésimo
segundo lugar no ranking de IDHM entre os 27 estados brasileiros40. Quanto aos componentes
longevidade, educação e renda, a Bahia situa-se em 17o, 25o e 15o, respectivamente41.
Figura 7 - IDHM da UFs brasileiras.

Fonte: Radar IDHM. Evolução do IDHM e de seus componentes no período de 2013 a 2017. Disponível:
https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/idh/relatorios-de-desenvolvimento-humano/relatorio-dodesenvolvimento-humano-2018.html. Acesso 31 de março de 2020.

40

Radar IDHM. Evolução do IDHM e de seus componentes no período de 2013 a 2017. Disponível:
https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/idh/relatorios-de-desenvolvimento-humano/relatorio-dodesenvolvimento-humano-2018.html. Acesso 31 de março de 2020, p. 25.
41

Radar IDHM. Evolução do IDHM e de seus componentes no período de 2013 a 2017. Disponível:
https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/idh/relatorios-de-desenvolvimento-humano/relatorio-dodesenvolvimento-humano-2018.html. Acesso 31 de março de 2020, p. 27, 29 e 31.
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Com o objetivo de detalhar as características socioeconômicas da RMS e de Salvador,
os valores do Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM), já mencionados neste Caderno para
o estado da Bahia, e de seus componentes (renda, saúde e educação) são retomados.
Em termos de IDHM, no período de 2016-2017, entre 20 RM e uma RIDE, a RMS é a
décima primeira colocada, registrando ainda IDHM inferior ao do Brasil42. Quanto a evolução do
componente do IDHM longevidade no período de 2012 a 2017, a RMS ocupa o décimo segundo
lugar, enquanto em relação ao componente educação só as RM de Natal, Maceió e Macapá
apresentam pior desempenho que a RMS43. Já o componente renda do IDHM coloca a RMS em
sétimo lugar no conjunto das RM brasileiras e com média superior ao IDHM-R do Brasil44.
Ainda em termos de IDHM (2017), as maiores desigualdades entre brancos e negros
estão nas RMs de Maceió (0,084), de Salvador (0,083) e de Porto Alegre (0,080)45. Também
no conjunto das RM pesquisadas, o componente renda da população branca da RM de Salvador
(0,909) é expressivo, o que equivale ao valor de R$ 2.282,6446, enquanto o componente renda
dos negros é da ordem de 0,745 (Tabela 9).
Tabela 9 - Índices de Desenvolvimento Humano e seus componentes, por cor ou raça, Região
Metropolitana de Salvador 2017.
Indicadores

Brancos

Negros

Total

IDHM

0,840

0,757

0,626

IDHM Educação

0,794

0,728

0,736

IDHM Longevidade

0,820

0,800

0,804

IDHM Renda

0,909

0,745

0,775

Fonte: PNUD/IPEA/FJP. Dados do IBGE.
42

Radar IDHM. Evolução do IDHM e de seus componentes no período de 2013 a 2017. Disponível:
https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/idh/relatorios-de-desenvolvimento-humano/relatorio-dodesenvolvimento-humano-2018.html. Acesso 31 de março de 2020, p. 40.
43

Radar IDHM. Evolução do IDHM e de seus componentes no período de 2013 a 2017. Disponível:
https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/idh/relatorios-de-desenvolvimento-humano/relatorio-dodesenvolvimento-humano-2018.html. Acesso 31 de março de 2020, p.41-42.
44

Radar IDHM. Evolução do IDHM e de seus componentes no período de 2013 a 2017. Disponível:
https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/idh/relatorios-de-desenvolvimento-humano/relatorio-dodesenvolvimento-humano-2018.html. Acesso 31 de março de 2020, p.43.
45

Radar IDHM. Evolução do IDHM e de seus componentes no período de 2013 a 2017. Disponível:
https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/idh/relatorios-de-desenvolvimento-humano/relatorio-dodesenvolvimento-humano-2018.html. Acesso 31 de março de 2020, p. 45.
46

Radar IDHM. Evolução do IDHM e de seus componentes no período de 2013 a 2017. Disponível:
https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/idh/relatorios-de-desenvolvimento-humano/relatorio-dodesenvolvimento-humano-2018.html. Acesso 31 de março de 2020, p. 46.
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Salvador alcança a faixa “alto desenvolvimento humano”, em termos de IDHM em
2010. O IDHM de 2000 de Salvador é da ordem de 0,715, passando a 0,772, em 2010, o que
representa uma melhoria inegável em relação ao dado de 2000. Todos os componentes do
IDHM apresentam evolução positiva no período (Tabela 10).

Tabela 10 - Índices de Desenvolvimento Humano e seus componentes, Município de Salvador
1991, 2000, 2010.
Anos

IDHM

IDHM-E

IDHM-E

Escolaridade

Frequência
escolar

IDHM-E

IDHM-S

IDHM-R

Longevidade

Renda

1991

0,686

0,484

0,341

0,563

0,383

0,679

2000

0,715

0,562

0,507

0,654

0,525

0,744

2010

0,772

0,697

0,670

0,759

0,679

0,835

Fonte: PNUD/IPEA/FJP. Dados do Censo Demográfico do IBGE.

Apesar desses dados positivos de IDHM, Salvador tende a repetir padrões de
diferenciação por raça, conforme já indicado nas análises do IDHM por Unidades da Federação
e por regiões metropolitanas do Brasil. Por exemplo, as áreas com maior IDHM em Salvador
são Candeal - Cidade Jardim, Horto Florestal, Caminho das Árvores, Itaigara, Patamares e
Vitória (alta renda), todos com IDHM acima de 0,952. Já as áreas com menor IDHM são as
ilhas de Maré e dos Frades e Nova Constituinte (baixa renda) com IDHM de 0,578
(PMS/FMLF, 2015, p. 8-9). Esse efeito território tem que ser neutralizado e eliminado, caso se
deseje, de fato, construir uma Salvador menos desigual. Os dados da Figura 8 sugerem que
padrões de segmentação e de segregação socioespacial mostram-se articulados com diferenças
raciais e contribuem para a reprodução e acentuação das desigualdades, também em Salvador,
gerando o efeito território, segundo o qual negros moram em determinados bairros precários da
cidade porque são pobres, e permanecem pobres e mais desassistidos que a população que se
autodeclara branca, porque moram nesses lugares. (Figura 8).
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Figura 8 - Índices de Desenvolvimento Humano por Bairros – Salvador, 2010.

Fonte: IBGE/Censo Demográfico 2010; PNUD; cartograma elaborado pelo OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES.

Esta versão do Caderno Sociedade, Economia e Território é preliminar, vai se
adequando com o progresso e entrega de documentos definitivos pelo Observatório das
Metrópoles/UFBA e por outros trabalhos de consultoria e de complementação da própria PMS,
para ser submetida ao escrutínio dos membros do Gaplan e à consulta pública. Inicia-se, com
a contextualização da cidade hoje, em seu tempo histórico e em suas relações com outras regiões
do país.
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3. Inserção nacional, regional e evolução
urbano-metropolitana
Fundada em 1549, a cidade do Salvador tem na região em torno da Baía de Todos os
Santos (Recôncavo) a base principal da sua vida econômica, no período colonial. Suas funções
portuária, política, administrativa e financeira são centrais, enquanto as culturas do açúcar e do
fumo moldam sua economia. Neste período, Salvador exerce a condição de cidade entreposto
comercial e sua configuração física corresponde a este papel. A ocupação ocorre em torno da
zona portuária e as habitações se desenvolvem ao norte para as rendas mais baixas, ao sul para
as rendas mais elevadas e no entorno do centro comercial da Cidade Baixa/Av. Sete/Rua Chile
para as faixas de renda média. O Porto funciona como elemento estruturador do espaço urbano,
ao passo que as casas comerciais vinculadas ao comércio exterior e ao setor financeiro se
desenvolvem em suas redondezas, ao longo das avenidas ampliadas sobre os aterros da Cidade
Baixa. É uma cidade de um único centro e com pequena quantidade de moradores, pois os
maiores contingentes de emprego se encontram ao longo do Recôncavo Baiano.
Salvador chega com estas características à metade do século XX, quando São Paulo já
desponta como o novo centro da economia brasileira. Com pouco dinamismo econômico,
Salvador é reconhecida como cidade metropolitana principalmente por ser a capital do estado
da Bahia.
A integração ao espaço e ao mercado nacional pela via rodoviária se soma a uma série
de iniciativas estatais que reforçam um padrão de inserção dependente das necessidades de
expansão dos capitais concentrados no Sudeste do País e na produção de matérias-primas e bens
intermediários, e, simultaneamente, provocam transformações em Salvador: a exploração do
petróleo nos anos 1950, a industrialização dos anos 1960, com a criação do Centro Industrial
de Aratu - CIA a partir de 1966, e dos anos setenta, com a implantação do COPEC - Complexo
Petroquímico de Camaçari entre 1972 e 1978. A partir dos anos 1970, com a criação oficial da
RMS em 1973 e a transformação, em 1974, do então Conselho de Desenvolvimento do
Recôncavo - CONDER - em órgão metropolitano, a Região Metropolitana de Salvador tornase mais central na agenda de estudiosos e de políticos do que o Recôncavo da Bahia. Mais
recentemente, implanta-se o complexo automobilístico em torno da produção da FORD.
A economia baseada na produção industrial de bens intermediários, localizada nos
municípios vizinhos, cria uma massa de salários com a maioria dos trabalhadores residindo em
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Salvador, e atrai uma forte migração do interior principalmente para a capital que, por sua vez,
reforça os investimentos nos setores de comércio e serviços.
A população de Salvador alcança uma taxa de crescimento populacional da ordem de
58% na década de 1960/1970, reduzindo gradativamente essa taxa para 48% na década seguinte
e, seguindo essa tendência, de redução até os dias atuais.
Paralelamente a isso, são realizados investimentos em infraestrutura dos polos industriais,
e na rede viária de articulação de Salvador com Simões Filho e Camaçari, com a duplicação da
BR-324 e abertura da Cia-Aeroporto e Via Parafuso. Em Salvador, são implantadas a Avenida
Luiz Viana (Av. Paralela) e novas avenidas de vales, que ajudam a deslocar os centros comerciais
e de serviços para a Zona Centralidade Metropolitana ZCMe-1/01, Camaragibe (conhecida como
Iguatemi). O mercado imobiliário se expande fortemente com um adensamento inicial dos bairros
da Graça, Barra e Canela e depois com a expansão e reestruturação dos bairros do Rio Vermelho,
Pituba e toda a ocupação ao longo da Orla atlântica, até Itapuã. Os centros de bairros da Liberdade,
Cabula, Itapuã, Cajazeiras, etc. expandem-se, sendo enquadrados pelo PDDU/2016 como Zonas
Centralidades Municipais, ZCMu.
Em finais da década de 1980, a crise do petróleo e o esgotamento dos subsídios públicos
ao setor industrial no Nordeste do Brasil faz com que um conjunto de indústrias feche as portas
no CIA, o que gera um processo de demissão de operários, ajudando a reduzir os fluxos
migratórios para a região. Também o polo petroquímico mostra o esgotamento de seu modelo
e a desatualização de suas tecnologias, com perda de competitividade, nas décadas de 1990 e
2000. Por outro lado, a implantação do polo automobilístico da FORD, em 2002, de indústrias
ligadas ao setor calçadista, a expansão da fronteira agrícola da soja no Oeste baiano, e da
fruticultura irrigada no Baixo-Médio São Francisco e no Extremo Sul da Bahia ilustram
tendências a maior diversificação da economia do Estado. Ainda assim, o desempenho
econômico do Estado, fortemente impactado pela perda de competitividade dos seus polos
industriais principais (CIA e COPEC), não compensada pelo crescimento de sua produção
agrícola mais dinâmica, não muda substantivamente o quadro econômico, tendendo inclusive
a piorá-lo conforme evidenciado pelos indicadores de participação do PIB estadual em relação
ao PIB Nordestino e Brasileiro: entre 1985-2017, a participação da Região Nordeste no PIB do
Brasil praticamente permanece inalterada (14,1% no primeiro ano da série e 14,5% no último
ano), a participação do PIB da Bahia no PIB do Nordeste desce de 39,7% a 28,2%, e do PIB da
Bahia no PIB do Brasil sai de 5,4% para 4,1%, no mesmo período47.
47

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2019); Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia
(2019) apud OBSERVATÓRIO DAS METROPOLES, 2020, p. 26 (OBESERVATÓRIO DAS METROPOLES, T5. V.1.2, junho, 2020)
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Se até meados da década de 1980, Salvador concentra quase toda a população da RMS
(85%) e, praticamente, todas as suas atividades de Comércio e de Serviços, o processo de
ampliação da RMS pós década de 1980 descentraliza as atividades comerciais e de serviços, de
forma tímida, tendo em vista que o setor terciário de Salvador ainda representa quase 70% do
valor agregado pelos serviços da RMS e quase 30% do estado da Bahia, em 2017, conforme
documentado em seções posteriores deste Caderno.
Os vetores intraurbanos que direcionaram a expansão da cidade no século XX se
expandem para uma configuração metropolitana e regional nas primeiras décadas do século
XXI. A distribuição espacial das manchas das áreas urbanizadas, aliada a outros importantes
indicadores de concentração de oferta de emprego, de estrutura urbana e de serviços
(Camaçari/Dias D’Ávila), de dinamismo e conectividade interregional (Feira de Santana), de
atratividade do ambiente natural e turismo (Orla Litoral Norte) e de acessibilidade (sistemas
viário/rodoviário e de transporte), apontam para a caracterização de três vetores de expansão
metropolitana já bem diferenciados: vetor intermetropolitano, vetor centro norte e vetor litoral
norte (Figura 9).
Figura 9 - Vetores de expansão metropolitanos.

Fonte: dados movimento pendular, IBGE (2016); projeção populacional e configuração
dos vetores elaborada OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES.

3. INSERÇÃO NACIONAL, REGIONAL E
EVOLUÇÃO URBANO-METROPOLITANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

PLANO SALVADOR 500

Caderno Sociedade, Economia e Território

50

Em sintonia com esta tendência, a produção da habitação promovida pelo Estado, que,
em um primeiro momento, ocupa a área do Miolo, espraia-se para fora de Salvador em áreas
peri-urbanas de Simões Filho, Lauro de Freitas, Dias D'Ávila, Camaçari, Candeias e Mata de
São João, expandindo o território metropolitano para áreas periféricas sem infraestrutura urbana
e sem articulação com alguma forma de planejamento público, implantando grandes estruturas
monofuncionais segregadas social e espacialmente.
Na direção de Simões Filho, a cidade precária, também, se expande e, na direção Norte,
na franja da orla litorânea, observam-se construções de padrão superior, impulsionadas pelos
empreendimentos imobiliários voltados para o turismo e grandes condomínios horizontais
fechados de habitações de alto padrão. Observa-se ainda a implantação de grandes
equipamentos de consumo e de serviços e a incorporação ao mercado imobiliário de áreas que
não são urbanas, com expulsão da população nativa para longe da franja litorânea, conforme
padrão já cristalizado em Salvador e Lauro de Freitas: a orla ocupada pelas camadas sociais
superiores e o interior ocupado pelas camadas inferiores.
Situando-se em um estado cuja maior parte da população concentra-se na Capital e
Região Metropolitana, Salvador mantém a posição de quarta cidade mais populosa do Brasil,
com 2.857.329 de habitantes, ficando abaixo apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília,
em 2018, seguida por Fortaleza, em quinto lugar, e Belo Horizonte, em sexta posição48.
Ressalta-se, entretanto, que o comportamento da evolução da população segue confirmando
maiores taxas de crescimento nos demais municípios metropolitanos do que em Salvador.
As mudanças estruturais relatadas anteriormente impactam fortemente a mobilidade – o
fluxo de viagens vem se intensificando, tendo em vista o processo de expansão urbana da
metrópole em direção aos municípios vizinhos. Entretanto, o processo de expansão
metropolitano em andamento não se faz acompanhar por processos de planejamento articulados
entre os municípios, e tende a configurar espacialmente uma metrópole dispersa, ou seja, um
arquipélago urbano, não integrado pelas redes de transporte de alta capacidade, o que provoca
deseconomias urbanas em grande escala.

48

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br, 2019, elaboração OBSERVATÓRIO DAS METROPÓLES, 2019.
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Fluxos e fixos
Como Metrópole, Salvador concentra a oferta de uma diversidade de bens duráveis e não
duráveis, e de serviços, vinculados aos setores empresarial e público, gerando fluxos vinculados
a seus fixos, em uma relação de retroalimentação. Salvador é origem e destino de fluxos de
diversas naturezas (ideias, mercadorias, informação e capital) vinculados a seus fixos, em uma
relação de retroalimentação. Esses movimentos potencializam sua condição de metrópole
(Figura 10), caracterizada por um arranjo espacial piramidal, de relações funcionais entre os
menores centros hierarquizadas e limitadas ao seu entorno regional, e que a tornam a sexta
aglomeração urbana do País em termos de população e a nona em termos de fluxos de
deslocamentos.
A Figura 10 mostra os limites do arranjo populacional de Salvador por nível de integração
e pela dimensão dos fluxos cotidianos. Mostra também a atração de estudantes que se deslocam
para Salvador para estudar, mas registram domicílios em outros municípios.
Os dados relacionados ao fluxo de aeronaves (pousos e decolagens) também são
importantes no contexto dos territórios-rede e da integração funcional envolvendo as capitais
brasileiras. São Paulo e Rio de Janeiro, através dos aeroportos de Congonhas e Santos Dumont,
respectivamente, se destacam na movimentação de aviões. Contudo, o maior fluxo ocorre nos
aeroportos que não são administrados pela INFRAERO, nos quais se insere o Aeroporto
Internacional Luís Eduardo Magalhães, que é 4º colocado em termos de pousos e decolagens,
no contexto das capitais brasileiras. Com exceção do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP,
que obteve aumento de movimentações entre julho de 2018 e julho de 2019, os outros
aeroportos experimentam diminuição de fluxo. No aeroporto de Salvador, por exemplo, o
movimento cai de 7.223 em julho de 2018 para 6.899 em julho de 2019.
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Figura 10 - Níveis de integração entre municípios do arranjo
populacional de Salvador, 2010. Fluxo de estudantes para Salvador, 2018.

Fonte: IBGE, 2016; Censo de Educação Básica, 2017, elaboração OBSERVATÓRIO DAS
METRÓPOLES.

Os dados relacionados às Instituições de Ensino Superior (IES) revelam que São Paulo se
destaca no contexto nacional. Salvador assume a 7ª posição em termos de concentração de
instituições de ensino superior, sendo que duas são públicas e 37 são instituições particulares,
empatando com Recife49.
Os estabelecimentos de saúde como hospitais e clínicas, hospital dia e consultórios
também revelam a densidade técnica de serviços no espaço urbano. Assim como os aeroportos,
os equipamentos de saúde representam os fixos que são geradores de fluxos maiores e menores,
a depender do nível de especialização do fixo.
O arranjo Salvador é classificado como polo de serviços de saúde de alta50, e de baixa e
média complexidades pelo IBGE51.Concentrando a rede de serviços de

49

saúde de alta

Fonte: http://emec.mec.gov.br, 2019, elaboração OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2019.

50

Na Bahia, apenas Itabuna aparece ao lado de Salvador como polo de prestação de serviços de saúde de alta complexidade
(IBGE. Pesquisa Regiões de Influência das Cidades –informações de deslocamentos para serviços de saúde. Notas Técnicas.
Volume Especial Versão de 6 de abril de 2020. Disponível: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/
liv101715_notas_tecnicas.pdf. Acesso:21 de maio de 2020. Rio de Janeiro 2020).
51

A Bahia apresenta outros polos de serviços de saúde de média e de baixa complexidade: Itabuna, Feira de Santana, Santo
Antônio de Jesus e Guanambi (IBGE. Pesquisa Regiões de Influência das Cidades –informações de deslocamentos para serviços
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complexidade, esse arranjo apresenta uma elevada taxa de atratividade de fluxos de pessoas que
para aí se deslocam em busca desses serviços especializados, o que exerce uma forte pressão
sobre a sua rede de saúde. No caso específico dos serviços de saúde de alta complexidade, os
limites da atração do Arranjo Populacional de Salvador/BA ultrapassam os de Feira de Santana
(BA) e Vitória da Conquista (BA), e apenas se retraem nos limites da atração do Arranjo
Populacional de Petrolina/PE – Juazeiro/BA52 (Figura 11).
Figura 11 - Deslocamentos para serviços de saúde de alta complexidade –
Brasil – 2018.

Fonte: IBGE. Pesquisa Regiões de Influência das Cidades –informações de deslocamentos para
serviços de saúde. Notas Técnicas. Volume Especial Versão de 6 de abril de 2020 53.

de saúde. Notas Técnicas. Volume Especial Versão de 6 de abril de 2020. Disponível: https://biblioteca.ibge.gov.br/
visualizacao/livros/liv101715_notas_tecnicas.pdf. Acesso:21 de maio de 2020. Rio de Janeiro 2020)
52

IBGE. Pesquisa Regiões de Influência das Cidades –informações de deslocamentos para serviços de saúde. Notas Técnicas.
Volume Especial Versão de 6 de abril de 2020. Disponível: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/
liv101715_notas_tecnicas.pdf. Acesso:21 de maio de 2020. Rio de Janeiro 2020,
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Disponível: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101715_notas_tecnicas.pdf. Acesso: 21 de maio de
2020. Rio de Janeiro 2020
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Em termos de consultórios médicos, em 2010, Salvador assume a 9ª colocação entre as
capitais, inclusive ficando atrás de Fortaleza (5ª colocação) e de Aracaju (7ª colocada).
Em 2019, verifica-se uma retração do número de consultórios de 1.129 para 818,
colocando Salvador em desvantagem em relação a outras capitais nordestinas como Aracaju,
Natal e Recife. Quando se trata de hospitais especializados, Fortaleza tem 54 em 2010 e 39 em
2019, enquanto Salvador tem 27 em 2010 e 28 em 2019. Mas em relação aos outros
equipamentos como hospital dia e policlínica, Salvador é a capital nordestina que apresenta
maior quantidade.
A pandemia em curso é considerada neste Caderno como fonte de mudanças estruturais
e transformações do futuro global, nacional e local. Sob o signo da Covid 19, a quantidade de
respiradores por 100 mil habitantes torna-se um indicador de capacidade do sistema de dar
conta, em maior ou menor medida, de casos graves da doença, estimados em torno de 5% dos
contagiados. A Bahia está muito mal posicionada no conjunto dos estados brasileiros, segundo
este indicador, com apenas 20 respiradores por 100 mil habitantes. Abaixo da Bahia só se
encontram os estados do Amazonas, Tocantins, Roraima, Pará, Acre, Alagoas. Maranhão, Piauí
e Amapá54.
A situação do polo Salvador é melhor em comparação ao Estado, conforme pode-se
observar na Figura 12. Também em Salvador estão concentrados a maioria dos leitos de UTI
(Figura 13), de médicos (Figura 14) e de enfermeiros (Figura 15).

54

DIEESE. NOTA TÉCNICA: Reconversão industrial em tempos de Covid-19: o papel dos governos para salvar vidas, Número
238, 13 de maio de 2020. Disponível: https://www.dieese.org.br/notatecnica/2020/NT238ReconversaoIndustrial.html.
Acesso: 21 de maio de 2020.
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Figura 12 - Respiradores por município do estado da Bahia, 2019.

Fonte: DIEESE. NOTA TÉCNICA: Reconversão industrial em tempos de Covid-19: o papel dos
governos para salvar vidas, Número 238, 13 de maio de 202055.

Figura 13 - Leitos de UTI por municípios do Estado da Bahia, 2019.

Fonte: DIEESE. NOTA TÉCNICA: Reconversão industrial em tempos de Covid-19: o papel
dos governos para salvar vidas, Número 238, 13 de maio de 202056.
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Disponível: https://www.dieese.org.br/notatecnica/2020/NT238ReconversaoIndustrial.html. Acesso: 21 de maio de
2020.
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Figura 14 - Médicos por municípios do estado da Bahia, 2019.

Fonte: DIEESE. NOTA TÉCNICA: Reconversão industrial em tempos de Covid-19: o papel dos governos
para salvar vidas, Número 238, 13 de maio de 202057.

Figura 15 - Enfermeiros por município do estado da Bahia, 2019.

Fonte: DIEESE. NOTA TÉCNICA: Reconversão industrial em tempos de Covid-19: o papel dos governos
para salvar vidas, Número 238, 13 de maio de 202058.
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Disponível: https://www.dieese.org.br/notatecnica/2020/NT238ReconversaoIndustrial.html. Acesso: 21 de maio de 2020
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Para contornar problemas estruturais do sistema de saúde pública no estado e na cidade e
lidar com o quadro disruptivo que se associa à crise da Covid19, o Governador e o Prefeito de
Salvador adotam com firmeza a política de isolamento social, visando reduzir a pressão sobre
o sistema de saúde pública, evitar seu colapso, preservar vidas e a economia. Esse plano de
isolamento social inclui a suspensão de aulas nos sistemas público e privado, a imediata
liberação de funcionários públicos, não só daqueles que se enquadram como situação de risco,
mas também de todos que podem desempenhar suas funções remotamente, e o fechamento de
todos os equipamentos de comércio e de serviços não essenciais. Instituem ainda plano de
apoio via distribuição de cestas básicas a famílias de alunos matriculados em suas redes de
ensino, casas de acolhimento para pessoas com quadro de Covid19, que passam a receber um
auxílio financeiro mensal, o controle de circulação de carros em vias e bairros com maiores
taxas de contaminação, a antecipação de feriados, atualização de equipamentos do Lacen,
laboratório estadual com capacitação para testar Covid 19,e de sua rede, a criação de hospitais
de campanha, dentre outras medidas, todas em consonância com boas práticas recomendadas
pela Organização Mundial de Saúde (OMC).
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Cidade-região
Os dados apresentados anteriormente ratificam o papel de centro de gestão do território
exercido por Salvador que concentra atividades dos diversos setores da economia, inclusive do
quaternário, ainda embrionário.
Salvador é um centro de decisão, de comando e de gestão no contexto da rede urbana
brasileira, que vem crescendo não somente em termos de integração funcional, mas, também,
em integração espacial. Em paralelo, da perspectiva econômica, com a transferência das sedes
de empresas de grande porte para outras localidades, verifica-se tendência à redução de seu
papel de centro de decisão na área de sua economia.
A integração funcional potencializa-se pela maior densidade de fixos e fluxos que a
inserem em redes regionais, nacionais e internacionais. A integração espacial, por sua vez,
ocorre via expansão urbana, conurbações e mobilidade cotidiana, agilizadas devido às
gradativas, embora ainda fragilmente integradas, ampliações do sistema de transportes. Todos
estes fatores estão diretamente relacionados com o processo de metropolização do espaço e,
consequentemente, com a formação da cidade-região de Salvador (Figura 16).
Conjectura-se neste trabalho que a cidade-região Salvador tende a abranger duas regiões
metropolitanas institucionais (Região Metropolitana de Salvador e Região Metropolitana de
Feira de Santana), com significativas concentrações de indústrias e de atividades terciárias e
quaternárias59, de natureza policêntrica60 (devido à presença de importantes centros de comando
como Salvador, Feira de Santana e Camaçari), com maior integração espacial e funcional, mas
ainda caracterizadas pela geração de entropias e, consequentemente, marcadas por grandes
injustiças sociais espacialmente localizadas, na ausência de políticas que reforcem tendências
socialmente avaliadas como positivas e outras que neutralizem aquelas classificadas como
negativas (Figura 16).

59

Referem-se às mais novas ações de gestão (comando, de controle, de tomada de decisão, coordenação e processamento
de informações) e de uso do território, envolvendo as atividades de empresas, crescimento rápido (empresas “gazelas”), que
são consideradas o futuro da economia (SILVA, MAINA PIRAJÁ. O papel dirigente nas Regiões Metropolitanas de Salvador,
Recife e Fortaleza: dinâmicas e limitações. 2017. 295 f. Tese (Doutorado em Geografia) – Programa de Pós-Graduação em
Geografia do Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia, 2017).
60

Caracteriza-se pela presença de três ou mais cidades próximas, com tamanhos variados, interconectadas e
complementares. Ou seja, são cidades com grande integração espacial (DAVOUDI, Simin et al. Territorial governance in the
making. Approaches, methodologies, practices. BAGE: Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, n. 46, p. 33-52, 2008).
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Figura 16 - Intensidade dos deslocamentos para trabalho e estudo na concentração urbana
de Salvador.

Fonte: Produto 2 do OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2019.

Neste contexto, Salvador tem a centralidade das atividades comerciais e de serviços com
grande capacidade de atender a um raio de influência que abarca grande parte da população e
do mercado da Bahia e de outros estados vizinhos, Feira de Santana assume o importante papel
de articular os fluxos de passagem entre o Nordeste e Sudeste do Brasil com Salvador e
Salvador Ampliada e por isso cada dia atrai maiores investimentos em alguns setores que podem
responder a esse seu papel, Camaçari concentra os grandes investimentos industriais que
transbordam para municípios vizinhos e já se expande para Feira de Santana, notadamente
àqueles que sevem aos fluxos de passagem e aos fluxos macrorregionais. Além disso, ainda
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temos algumas cidades, a exemplo de Guanambi, Santo Antônio de Jesus e Itabuna, que
participam dos processos indiretamente, absorvendo investimentos em outras áreas, conforme
já assinalado no caso de serviços de saúde.
Dado o quadro antes traçado, enfatizam-se aqui alguns desafios para o governo
local/regional: a) reforço de investimentos em mobilidade e acessibilidade com prioridade nos
interesses dos usuários de transporte coletivo intra e intermunicipal; b) reconhecimento da
importância da economia dos setores populares e criação de um

programa ajustado às

especificidades dos trabalhadores deste setor; c) maior incentivo às atividades quaternárias da
economia, com mais conteúdo tecnológico, ligadas à saúde, ao ensino e à gestão de metrópoles
e de serviços aos cidadão, à economia criativa e ao turismo, mas não só a esses setores; d)
enfrentamento das injustiças espaciais por meio da proposição e efetivação de um amplo plano
de investimento em regiões da cidade que concentra populações de maioria negra e pobre; e)
formação de uma coalizão local e regional através da participação dos variados atores sociais,
econômicos e institucionais no processo de tomada de decisão e ação, objetivando o uso do
território, que se mostra possível com o aprendizado do combate à Covid 19; f) a de criação e
consolidação de forma pactuada de um ente líder que assuma o protagonismo regional e que
articule e coordene os variados interesses locais e regionais, públicos e privados.
As formas de inserção da cidade e de seu arranjo populacional nos cenários regional e
nacional condicionam e, ao mesmo tempo, refletem a evolução das condições socioeconômicas
da metrópole, de mobilidade e de acessibilidade, seus ambientes naturais e construídos. Essas
dimensões que conformam a vida em Salvador são tratadas a seguir.
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4. A Cidade e suas dinâmicas
4.1. Dinâmica populacional
Conforme já assinalado, Salvador concentra parte expressiva da população do estado.
Sua densidade populacional de mais de 3,7 mil habitantes por quilômetro quadrado em 2010, é
152 vezes superior à densidade média do estado no mesmo ano. Com a estimativa de população
para 2018, a densidade populacional da capital atinge 4.118,2 hab/km2, 157 vezes maior que a
densidade do estado.
É importante ressaltar que a densidade demográfica real de Salvador é muito maior do
que a oficial, porque a área real do município não corresponde à área usada pelo IBGE de 706,8
km2, conforme a resolução no 5 de 10/10/2002, publicada no DOU no 198 de 11/10/2002. Se se
calcula a área continental pelo somatório das áreas dos setores censitários, chega-se a um valor
aproximado de 308 km2 e a uma a densidade de 9.277 habitantes por quilômetro quadrado, em
2018. Embora não oficiais, esses últimos valores de área e de densidade populacional de
Salvador são mais reais e podem, portanto, dar suportes mais realistas a estudos e análises de
planejamento territorial.
A inclusão da área ocupada pela Baia de Todos os Santos na área usada pelo IBGE induz
a que técnicos e pesquisadores considerem, erroneamente, Salvador como uma cidade de baixa
densidade demográfica. Um exemplo desses equívocos encontra-se em documento apresentado
pela ADEMI - Associação com contribuições ao Plano Diretor municipal – PDDU, em 2015,
onde lê-se que “a densidade média na cidade de Salvador é extremamente baixa, de apenas 41,2
hab/ha” (LEITE; FONSECA, 2015, p.3)
O comportamento da evolução da população segue confirmando maiores taxas de
crescimento nos demais municípios metropolitanos do que em Salvador. A taxa de crescimento
populacional de Salvador cai de 1,8% aa, entre 1991/2000, a 0,8 aa entre 2010/2018 (Tabela 11).
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Tabela 11 - Indicadores populacionais Salvador (1991/2000, 2000/2010, 2010/2018).
Indicador

Anos

Município de Salvador

1991

2.075.273

2000

2.443.107

2010

2.676.606

2018

2.857.329

1991

2.936,20

2000

3.456,60

2010

3.786,90

2018

4.118,20

1991/2000

1,8

2000/2010

0,9

2010/2018

0,8

População residente (hab.)

Densidade demográfica (Hab/Km2)

Taxa Média Geográfica de Crescimento
da População (%)

Fonte: IBGE/Censos demográficos e Estimativa da população 2018, Elaboração Observatório das Metrópoles, 2019.

Quanto ao perfil da população residente na capital, predominam mulheres (54,4% da
população total, conforme estimativa do IBGE para 2018), jovens e negras. Na composição
etária, destacam-se os grupos de 25 a 39 anos (24,9% da população) e de 40 a 59 anos (28,2%),
cuja presença é influenciada pela atração que a capital exerce devido à sua dinâmica econômica
e cultural. Muitos jovens vêm de diversas localidades do interior do Estado e mesmo de outros
Estados do Nordeste com o objetivo de estudar ou ter acesso a serviços de saúde, e pessoas em
idade de trabalhar em busca de oportunidades de ocupação (Ver Figura 16).
É importante destacar o crescimento da participação das pessoas de 60 anos ou mais de
idade, que representam 9,3% da população de acordo com o último Censo Demográfico, de
2010, e estimativa de 16% em 2018, confirmando a tendência ao envelhecimento populacional
indicada pelos últimos censos demográficos. As áreas de maior presença de pessoas nas faixas
etárias mais elevadas são os bairros tradicionais e de renda mais elevada, como o Centro,
Vitória, Graça, Barra, Ondina, Pituba, Itaigara, Costa Azul e Stiep. Por outro lado, a presença
de crianças até 14 anos é mais frequente em áreas do chamado Miolo, de menor renda, como
Arenoso, São Cristóvão, Fazenda Grande, Cajazeiras e Valéria por exemplo, e nos municípios
da região metropolitana.
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Figura 17 - Distribuição espacial da população “negra” em Salvador, 2010

Fonte: IBGE/Censos demográficos e Estimativa da população 2018, Elaboração OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES,
2019.

De acordo com as figuras 17 e 18, Salvador é uma cidade segregada racialmente. O
Subúrbio Ferroviário e a região do Miolo, que apresentam IDHM menores comparativamente
a outros bairros da cidade (Ver Figura 8), são habitados por população de maioria de negra,
enquanto bairros tradicionais como Vitória, Barra e Graça e outros como Patamares, Itaigara,
Jardim Armação, Itapoan, de IDHM mais elevados (Ver Figura 8), dentre outros, possuem
maioria de população que se autodeclara branca ou parda.
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Figura 18 - Distribuição espacial da população “branca” em Salvador, 201061.

Fonte: IBGE/Censos demográficos e Estimativa da população 2018, Elaboração OBSERVATÓRIO DAS
METRÓPOLES, 2019.
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Fonte: IBGE 2010; processamento e elaboração do OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES.
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4.2. Dinâmica econômica
Ilustrando a difusão desigual entre países, regiões e cidades das novas Tecnologias da
Informação e da Comunicação (TICs) que, desde meados do século XX, associam-se a grandes
transformações sociais, econômicas e culturais, Salvador persiste no século XXI sem alterações
expressivas em sua estrutura produtiva e ocupacional, consolidada no século XX, apesar de
flutuações conjunturais de alguns de seus indicadores de desempenho econômico.
Em 2016, Salvador situa-se em 8º lugar no ranking das capitais brasileiras por PIB,
quase empatada com Fortaleza, que ocupa o 9º lugar. Registre-se ainda que seu PIB representa
menos de 10% do PIB da cidade de São Paulo, primeira colocada no ranking de capitais
brasileiras do mesmo período. Em relação à Fortaleza, Salvador apresenta um PIB de serviços
superior e industrial inferior, em 2016. Cabe ainda registrar que Salvador e Fortaleza são as
duas únicas capitais nordestinas que se fazem presentes no ranking dos nove maiores PIBs do
País (Tabela 12).
Tabela 12 - Ranking das capitais por PIB.
Capitais

PIB total (R$)

Colocação

São Paulo

687.035.889,61

1a

Rio de Janeiro

329.431.359,90

2a

Brasília

235.497.106,59

3a

Belo Horizonte

88.277.462,53

4a

Curitiba

83.788.904,45

5a

Porto Alegre

73.425.264,26

6a

Manaus

70.296.364,35

7a

Salvador

61.102.372,82

8a

Fortaleza

60.141.145,20

9a

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br, 2019, elaboração OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES.
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Ocupando o primeiro lugar no ranking dos 10 municípios nordestinos de maior PIB,
Salvador é ainda o principal e o mais importante município baiano na composição do valor
adicionado do setor de serviços do Estado da Bahia, com participação de 28,7%, em 2017.
Ocupa também o segundo lugar em termos de valor adicionado industrial no conjunto dos cinco
municípios do Estado, que respondem por mais de 50% do valor adicionado pelo setor
industrial.
Em comparação aos outros municípios da RMS, Salvador coloca-se novamente em
primeiro lugar em termos de PIB, em 2017. Seguem-se Camaçari com quase 1/3 do PIB da
cidade do Salvador e São Francisco do Conde com cerca de 1/6. Apesar da alta
representatividade desses indicadores de desempenho global, Salvador não aparece no conjunto
dos cinco municípios de maior PIB per capita do Estado (Tabela 13).
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Tabela 13 - Valor Adicionado, PIB e PIB Per Capita a Preços Correntes, Bahia, 2017.
Valor em
Milhares

Valores em Milhões
Municípios

Agropecuária

Indústria

Serviços

Valor
Adicionado APU

Impostos
Sobre
Produtos

PIB

PIB
Per Capita

Salvador

45,82

7.295,62

47.172,87

8.226,90

8.203,17

62.717,48

21.231,48

Camaçari

13,09

9.919,87

7.620,52

1.101,76

5.549,75

23.103,23

77.816,68

Candeias

11,73

1.558,16

1.645,41

356,09

654,29

3.869,59

43.135,87

Dias d'Ávila

2,11

1.484,32

1.163,16

268,08

407,01

3.056,59

37.896,15

Itaparica

6,96

13,22

189,91

77,74

14,56

224,65

9.824,79

Lauro de
Freitas

1,86

1.139,83

4.253,02

738,66

892,06

6.286,76

31.809,81

Madre de
Deus

2,39

60,84

344,53

132,24

36,42

444,18

21.144,39

11,65

163,01

752,41

194,85

126,02

1.053,09

22.407,10

5,96

323,54

384,60

145,13

153,11

867,21

21.834,06

São
Francisco
do Conde

12,44

5.481,42

2.913,91

406,29

1.803,90

10.211,68

253.895,58

São
Sebastião do
Passé

18,84

127,09

347,26

158,72

55,14

548,33

11.965,30

6,33

1.458,78

2.753,22

465,58

1.103,73

5.322,07

39.118,47

27,45

49,59

391,10

135,01

44,72

512,86

11.752,15

Mata de São
João
Pojuca

Simões
Filho
Vera Cruz

Fonte: IBGE/SEI, elaboração FMLF, 2020.

Atividades de serviço, de comércio, ambas em sua grande maioria de baixa complexidade
e operadas nos moldes tradicionais, e de centro administrativo predominam em seu tecido sócio
produtivo (Figura 19).
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Figura 19 - Composição do PIB (Valores Agregados) por Setor da Economia (%),
Salvador, 2016.
0,1%

13,4%

Agropecuária
Indústria
Serviços
86,5%

Fonte: IBGE/SEI.

Em 2017, os serviços represetam 86,5% do Valor Adicionado (VA) total na capital
baiana. Em termos monetários, essa participação equivale a R$ 47,2 bilhões. Ainda em termos
de comparação, o setor terciário de Salvador representa 68,2% do valor agregado nos serviços
na RMS e 28,2% no estado da Bahia, no periodo já indicado. Esses dados confirmam a grande
importância e capacidade de gerar riquezas dos serviços no município de Salvador. E entre as
atividades do setor terciário que se destacam estão as relacionadas ao turismo, atividades
financeiras, comércio a administração pública.
Embora não apresente vocação de cidade industrial, 13,8% do VA da indústria baiana é
derivado das atividades industriais no município de Salvador, que agrega R$ 7,3 bilhões ao
setor secundário da Bahia , em 2017, o que o coloca como o segundo colocado no Estado, atrás
apenas de Camaçari (R$ 9,9 bilhões de VA da indústria) e a frente de São Francisco do Conde
(R$ 5,5 bilhões de VA da indústria), onde está instalada a Refinaria Landulpho Alves (RLAM).
A produção de riquezas através da indústria em Salvador é resultado de um conjunto de
empresas que atuam em diferentes segmentos. No mix industrial do município, segundo dados
da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) (BRASIL, 2019), com dados de 2018 e
considerando os números de estabelecimentos em funcionamento, destacam-se as empresas de
construção civil e infraestrutura (426 estabelecimentos), fabricação de gêneros alimentícios
(259), de manutenção e instalação de máquinas (196) e confecções (185).
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O Índice de dinâmica Econômica Municipal (IDEM) mede o desempenho das economias
municipais, isto é, a dinâmica da atividade econômica municipal num determinado período, a
partir da variação física anual das atividades econômicas ponderada pelos pesos de cada uma
no PIB do ano anterior62. De acordo com os dados da Figura 20, Salvador é o municipio da
RMS de mais baixo dinamismo, embora o valor médio de seu IDEM, entre 2010-2016, da
ordem de 3,0%, situe-se acima da taxa de crescimento do PIB estadual (0,8%)63.
Figura 20 - Índice de dinâmica econômica municipal: Salvador e outros municipios da
RMS (2003-2016).

Fonte: SEI/COREF/Equipe PIB Municipal, elaboração FMLF.

A predominância de modelos tradicionais de negócios e o baixo dinamismo da
economia soteropolitana explicam, em parte, a pobreza da maioria de sua população,
respondendo pelos fatores monetários de pobreza antes referidos.
Em 2019, as transferências de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços) do Estado para Salvador são da ordem de R$ 792,5 milhões, quase 250 milhões de
reais acima do segundo colocado, o município de Camaçari (R$ 514,8 milhões). Ainda em
62

Disponível: https://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2262&Itemid=346. Acesso:
10/05/2020,
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termos de transferência de tributos e taxas, em 2019, Salvador é o primeiro colocado em
transferência de IPVA (R$231, 8 milhões)64. Essas transferências documentam a posição de
Salvador de grande arrecadador de ICMS e confirmam a especialização de sua economia nos
setores de comércio e de serviços.
Atividades de turismo e da economia da cultura e criativa (ECC) são comumente
mencionados como fontes de vantagens competitivas da cidade. De fato, como evidenciado em
Notas Técnicas elaboradas para a FMLF, de autoria da profa. Lúcia Queiroz (2015)65 e da Profa.
Daniela Canedo et al (2015)66, e em outros estudos, anotados em notas de pé de página deste
Caderno, ambos os setores apresentam potencial expressivo de dinamização econômica.
O turismo, em especial, tem recebido investimentos oficiais via projetos do
PRODETUR. Estimativas do PDITS para Salvador indicam que, em 2011, o turismo responde
por 6,43% do PIB municipal, ficando, no entanto, aquém dos resultados de 2003, ano de maior
crescimento do turismo da capital, tanto em termos do fluxo quanto da receita gerada 67. Em
2017, 7,57% do valor adicionado na Zona Turística da Baía de Todos os Santos, onde se insere
Salvador, advém das Atividades Características do Turismo (ACT)68.
Em termos dos investimentos privados, entre 2007 e 2010, são aplicados US$ 546,913
milhões na hotelaria baiana, com uma concentração de 56% do volume total de recursos na
Capital do Estado. O montante investido resulta na oferta de mais 4.920 unidades habitacionais
(UHs) para Salvador e na geração pelo turismo de 3.814 novos empregos diretos, equivalentes
a 56% dos postos de trabalho resultantes dessas inversões na Bahia. Com esses novos
investimentos, a oferta hoteleira de Salvador alcança um total de 418 meios de hospedagem,
com 17.674 UHs e 39.855 leitos.69 Desde então, instala-se uma crise no setor de hotelaria de
Salvador com o fechamento de vários hotéis de grande porte, embora outras novas unidades

64DISTRIBUIÇÃO
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tenham se implantado como o hotel Fasano e o hotel Fera Palace, ambos no centro histórico
da cidade.
Atividades de turismo, em particular, parecem apresentar grandes potencialidades,
tendo em vista seu patrimônio natural e histórico. Salvador, junto a outras 395 cidades
brasileiras, inclusive as 26 capitais dos estados, classifica-se como tendo cluster de turismo bem
desenvolvido. O setor de turismo dessas 395 cidades gera cerca de 6% dos empregos formais,
sendo que 15% desse total têm ensino superior completo e apresentam a maior remuneração
média do setor turístico (R$ 858,86), mas verifica-se a existência de desigualdade salarial de
gênero, uma vez que 67,79% dos melhores salários são de homens. Contudo, quanto maior a
cidade, também, maior é o grau de diversificação da sua economia, não se podendo dizer que
as mesmas, inclusive Salvador, têm economia especializada em turismo70.
Reduzindo a sua representação em âmbito estadual na captação de investimentos
privados, Salvador tem que enfrentar, de fato, alguns desafios para ampliar a sua
competitividade turística. De modo geral, as tendências que se apresentam hoje para o turismo
da Capital, a partir dos investimentos em pauta e previstos são: fortalecimento do segmento
náutico, com a implantação dos projetos definidos no Prodetur Nacional Bahia (Baía de Todos
os Santos); requalificação da orla marítima de Salvador, já praticamente concluída,
possibilitando o incremento do segmento do turismo de lazer, inclusive, do lazer marítimo;
requalificação de exemplares do patrimônio histórico, a exemplo de fortificações, igrejas,
casarios e do Centro Histórico como todo, o que já está sendo implementado com investimentos
da ordem de 300 milhões de reais, permitindo à cidade uma maior atratividade no segmento do
turismo cultural; reaquecimento do segmento de negócios, dado os problemas na estrutura do
Centro de Convenções da Bahia71. Este último desafio acaba de ser ultrapassado com a
construção pela PMS do novo centro de convenções da cidade, um investimento da ordem de
R$ 130 milhões, com capacidade de 14.000 pessoas em eventos e 20.000, em shows. Também
a ampliação da linha do metrô até o aeroporto representa um ponto forte mais recente da
cidade72.
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O confronto entre pontos fortes e fracos leva a professora Lúcia Queiroz73 a concluir
que Salvador apresenta um amplo potencial para expansão da economia do turismo. Para tanto,
junto à superação de desafios estruturais, como os referentes ao quadro social — mendicância,
violência urbana, marginalidade — e de deficiências da infraestrutura urbana e turística —
transporte urbano, sinalização turística, acessibilidade aérea e terrestre, dentre outros —, devese potencializar os seus segmentos turísticos, dentre os quais o turismo náutico, de negócios,
congressos e convenções, de lazer e cultural, para os quais a cidade apresenta amplas vantagens
comparativas, transformando-as em vantagens competitivas74. Esses são os prognósticos
apresentados em Nota Técnica, de autoria da professora Lucia Queiroz, elaborada antes da
pandemia e na primeira etapa do Plano Salvador 500, conforme já registrado.
Outros desafios que estão sendo enfrentados pelo governo municipal em reforço às
atividades de turismo em Salvador são:
i)

Revitalização do trecho entre a Praça Tomé de Sousa e a Praça Castro Alves, o que
inclui a Rua Chile, que tem atraído empreendimentos hoteleiros de luxo, abrindo a
oportunidade para atração de novos investimentos de entretenimento, alimentação,
alojamento e hospedagem de alto padrão75.

ii) Criação do Hub Salvador para estimular startups e Revitalização do Bairro do
Comércio nas proximidades do porto, onde desembarcam cruzeiros e onde se
realizam diversas travessias marítimas.
iii) Incentivo à “gourmetização” de bairros como Gamboa de Baixo e Santo Antônio
Além do Carmo. Seguindo uma tendência observada em outras capitais brasileiras
com a abertura de comunidades populares localizadas no entorno de bairros
turísticos, a Gamboa de Baixo tem ganhado admiradores devido a beleza natural do
bairro, à beira da Baía de Todos os Santos, o que é percebido com frequência em
redes sociais e na presença de artistas nacionais e internacionais. Como reflexo
dessa descoberta do bairro, há um crescente aumento de abertura de novos
empreendimentos por iniciativa dos moradores, ligados, sobretudo, ao segmento de
alimentação e bares. Por sua vez, o bairro Santo Antonio Além do Carmo
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experimenta essa re-descoberta há mais de dez anos, mas com claros reflexos na
atratividade no entorno do bairro e na Rua Direta de Santo Antonio, onde se observa
a revitalização de prédios antigos e a constante presença de uma cena cultural no
bairro (as prévias de carnaval em formato de baile a fantasia tornaram-se um evento
confirmado antes da folia oficial).
Em função da pandemia da Covid-19, conjectura-se que haverá um refluxo expressivo
de correntes de turistas em todo o mundo76, com reflexos mais fortes em locais turísticos de
países menos desenvolvidos e nos curto e médio prazos. Também especula-se que os conceitos
de negócio da área passem por uma expressiva reconfiguração, acentuando mais fortemente a
importância do turismo de proximidade, das pequenas estruturas de hotelaria, e o aceleramento
da utilização de tecnologias digitais na efetivação de transações, que impactam e geram
supressões de atores e de cadeias da economia do turismo e podem levar a maior centralização
de decisões estratégicas sobre as cadeias do turismo pelos grandes centros receptores e
emissores.
Especificamente em relação à Salvador, no contexto pós pandemia, acredita-se que dois
novos e poucos explorados nichos de desenvolvimento de atividades de turismo tendem a
apresentar oportunidades singulares de crescimento: o turismo religioso, que propende a
crescer pós santificação de irmã Dulce e que aponta a necessidade de tratamento especial à
Península de Itapagipe e do território, compreendido entre a Igreja Matriz de Nossa Senhora
da Conceição e a Igreja do Bonfim, consolidando o “Roteiro da fé”, em termos de infraestrutura,
equipamentos e serviços, e o turismo de raízes, já contemplado no Prodetur Salvador, que pode
envolver os povos de santo,

festas, dança e música populares, ligadas às raízes

afrodescendentes da cidade. Ambos os nichos se mostram muito alinhados com a aura de
sincretismo que marca a cultura da cidade e com grandes possibilidades de enquadramento de
suas organizações em formatos menores, mais flexíveis e mais inclusivos socialmente.
Muito celebrada como cidade criativa, tendo recebido o título da UNESCO de cidade
da música, em 2015, as atividades da economia criativa em Salvador não se apresentam,

76 Segundo Cepal (2020), as atividades de turismo são das mais afetadas pela pandemia. (CEPAL, N. U. Dimensionar los efectos

del COVID-19 para pensar en la reactivación. 2020. Disponível: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362
/45445/1/S2000286_es.pdf?fbclid=IwAR2XDSWlHAd6RUW7HLrT6mVl24BqXTp7JkY3vmitEh_7W1GbB-IJ7naIg1c. Acesso 10
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contudo, como importantes fontes de emprego formal77. Verifica-se também escassez de
informações sobre esse segmento da economia de Salvador.
Em função de sua importância e dessa escassez de informações, em 2015, a FMLF
contrata pesquisa78 para fazer mapeamento preliminar da rede de economia cultural e criativa
da cidade (ECC). O relatório desta pesquisa, apresenta ao lado dos resultados da mesma,
análise de base de dados do IBGE e da Secretaria de Cultura (Secult). Algumas das informações
extraídas desse relatório encontram-se a seguir.
Na Bahia, a Secult indica a existência de cerca de 171 mil ocupados em setores da
economia criativa79, representando 2,6% do total de ocupados do estado80. Já a pesquisa
“Ocupação e trabalho na economia criativa do estado da Bahia 2010”, publicada pela Secult no
Infocultura 781, indica que, aproximadamente, 165 mil pessoas trabalham nos setores da
economia criativa em toda a Bahia e que 76 mil estão na RMS. A pesquisa amostral executada
pela empresa P & A Pesquisa e Análise na RMS, também realizada por contrato da FMLF para
a primeira etapa do Plano SSA 500, aponta que a população de criativos é de, aproximadamente,
58 mil pessoas.
Os resultados da pesquisa “Salvador mais Criativa: atores e redes culturais e criativas
de Salvador”, realizada por contratação da FMLF para ampliar o conhecimento sobre a de
economia criativa também associada à primeira fase do Plano SSA 500, cuja amostra é de 605
respondentes, indicam que a economia criativa da cidade é formada por empresas individuais e
microempresas. A maioria (61,08%) dos respondentes atua por conta própria (36,9%), como
empregador (7,9%), ou como empregado sem carteira assinada e não remunerado). Mais de
50% dos entrevistados que se declaram autônomos são Microempreendedores Individuais
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(MEI), principalmente nas categorias Artes dos Espetáculos (76%) e Expressões Culturais
(70%). O percentual de ocupados em empresas de médio porte e grandes empresas é baixo em
todas as categorias. As grandes empresas estão relacionadas apenas com as categorias
Patrimônio (20%) e Audiovisual, Livro, Leitura e Literatura (ALLL) (19%). A categoria
Patrimônio é a com maior taxa de empregos formais: 29% são empregados com carteira
assinada, 21% são funcionários públicos e 17% são empregados sem carteira assinada. Por
outro lado, nenhum respondente da categoria Patrimônio se identifica como MEI, mas 60% dos
entrevistados desta categoria atuam em empresas de pequeno porte (Figura 21). Entre os
respondentes da pesquisa, prevalece o regime de trabalho por projeto, caracterizando-se ainda
por contínua busca por novos projetos, possível instabilidade financeira e relações contratuais
sazonais.
Figura 21 - Ocupações na ECC de Salvador (setorial).

Fonte: CANEDO, D., et al. Salvador mais Criativa: Atores e Redes Culturais e Criativas de Salvador, 2015. Trabalho de
consultoria contratado pela FMLF para a primeira fase do Plano Salvador 500.

Tais resultados corroboram com os resultados preliminares da pesquisa “Impactos da
COVID-19 na Economia Criativa”, realizada em 2020, no contexto da crise sanitária, pelo
Observatório da Economia Criativa da Bahia (OBEC-BA). Segundo os dados apresentados no
Boletim 282, até o início da pandemia, 73% dos respondentes não possuía vínculo empregatício
formal, sendo que 61% são trabalhadores por conta própria e 12% empregados sem carteira
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assinada. Ademais, 91% das organizações podem ser classificadas como Microempresas (até 9
funcionários) e como Empresas de Pequeno Porte (de 10 a 49 colaboradores).
Os dados sobre rendimentos médios dos trabalhadores criativos variam de fonte a fonte.
Segundo a Secult, os trabalhadores criativos da Bahia têm rendimento médio de R$ 1.195,0083,o
que posiciona a Bahia como o terceiro estado com maior rendimento médio nos setores
criativos. Mas de acordo com o Censo (2010), 90,4% dos entrevistados recebem cerca de um
salário mínimo. Na pesquisa amostral Salvador + criativa, a média situa-se entre dois (34,18%)
e três (25,32%) salários mínimos (Figura 22). Esta é a mesma faixa salarial indicada pela
maioria dos respondentes da pesquisa sobre os impactos da COVID-1984 para a Economia
Criativa. Nos resultados preliminares indicados no Boletim 3 da última pesquisa mencionada85,
67% dos respondentes ganham até 3 salários mínimos, sendo que a média está entre dois (22%)
e três (21%) salários mínimos.
A pesquisa Salvador + criativa86, realizada pela aplicação de questionário online, agrega
profissionais com faixa salarial mais dispersa e distribuída, incluindo um percentual
representativo de profissionais que afirmam receber entre 10 (17,20%) e 20 (10,84%) salários
mínimos, sendo que 18% recebe até cinco salários mínimos. Tais dados evidenciam enormes
variações salariais entre segmentos do conjunto da economia cultural e criativa em Salvador.
Os salários mais baixos situam-se nas categorias Artes dos Espetáculos e Patrimônio. Já́ os
salários mais elevados estão nas categorias Audiovisual, Livro, Leitura e Literatura e outros
(Produção, Gestão, Pesquisa e Áreas Correlatas). A média salarial na ECC de Salvador é mais
elevada do que a média geral das ocupações (IBGE, 2010), do que a média no estado da Bahia
e do que a média nacional nas áreas de música e audiovisual.87 Em contrapartida, a média
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salarial nas áreas de Artes Cênicas e Design é bem mais alta no âmbito nacional do que para os
profissionais que atuam em Salvador (Figura 23)88.
Figura 22 - Remuneração mensal dos ocupados na ECC de Salvador e RMS por categoria
(IBGE).

Fonte: CANEDO, D et al., 2015 com dados de Censo IBGE 2010.

Figura 23 - Remuneração mensal dos ocupados na ECC de Salvador por categoria
(setorial).

Fonte: CANEDO, D., et al. Salvador mais Criativa: Atores e Redes Culturais e Criativas de Salvador, 2015. Trabalho de
consultoria contratado pela FMLF para a primeira fase do Plano Salvador 500.
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Levando-se em consideração as horas semanais trabalhadas, a ocupação na ECC é a
maior fonte de renda para 74% dos entrevistados. Em todas as categorias, o número de horas
semanais de trabalho é diretamente proporcional à taxa de remuneração mensal advinda dos
setores criativos. Expressões Culturais e Artes dos Espetáculos são as que apresentam menores
índices de dedicação semanal e de remuneração provenientes das atividades de ECC, o que
indica que os profissionais nestas áreas devem exercer outras ocupações em paralelo. Aqui
também os resultados corroboram com a pesquisa que está em curso no contexto da pandemia
da COVID-19. Segundo resultados preliminares apresentados no boletim 289, para 59% dos
participantes da pesquisa, as atividades profissionais no campo da cultura são o principal meio
de subsistência e corresponde a mais de 75% da renda total. (OBEC-BA, 2020)
Assim como no mundo, a ECC em Salvador é realizada por muitos trabalhadores
autônomos e micro organizações ainda bastante dependentes dos poderes públicos – seja através
de financiamento ou patrocínios, seja por meio de leis e políticas que regulam as atividades
criativas e o espaço público: 46% dos entrevistados, o que inclui todos os respondentes do setor
Artes dos Espetáculos e apenas 15% do setor Criações Culturais Funcionais, já são apoiados
financeiramente, de forma intermitente, direta ou indireta pelos governos municipal, estadual
ou federal, sendo o Governo do Estado da Bahia a principal fonte de financiamento. Ademais,
a captação de recursos internacionais não parece ser uma prática consolidada entre os
profissionais da ECC de Salvador já que apenas dois dos entrevistados, em um conjunto de 605
participantes da pesquisa, já atuam em iniciativas culturais com apoios financeiros
internacionais. A importância das políticas de apoio e fomento de governos para a ECC aparece
recorrentemente em revisões de literatura, no Brasil e internacionais, indicando que esta é uma
boa prática comum ao setor, que parece persistir em todos os lugares. A literatura tem
evidenciado que, quanto mais desenvolvido o território, mais os governos apoiam a ECC90.
A pesquisa Salvador + criativa também mapeia a distribuição territorial e a mobilidade
urbana dos ocupados nos setores criativos soteropolitanos. Identifica que a maioria dos
respondentes (60,7%) é natural de Salvador e uma maior proporção (89,7%) é residente em
Salvador. Os respondentes não naturais de Salvador originam-se, em geral, de cidades do
interior baiano (21%) ou de outros estados brasileiros, na maioria das vezes da Região Nordeste

89

OBEC/BAHIA. IMPACTOS DA COVID-19 NA ECONOMIA CRIATIVA BOLETIM RESULTADOS PRELIMINARES, EDIÇÃO 2 24/04/2020
90

CAMERON, S. Past, present and future: music economics at the crossroads. J Cult Econ, v. 40, n. 1–12, 2016. Past, present
and future: music economics at the crossroads. Published online: 16 January 2016.
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(68%), com poucos estrangeiros. Os profissionais que atuam em Salvador, mas não residem na
cidade, representam, por sua vez, 11% do total e são provenientes, na maioria dos casos, de
outras cidades da Bahia (85%), e, em menor, proporção do Rio de Janeiro (5,6%) e de São
Paulo (3,7%).
Apesar da pesquisa ter envolvido profissionais que residem nas dez prefeituras-bairro
de Salvador, existe alta concentração de ocupados na ECC na região PB VI - Barra / Pituba
(36%) e PB I - Centro / Brotas (23%). Cerca de 10% dos atores criativos que trabalham em
Salvador residem em cidades da RMS e no Recôncavo e 15% dos entrevistados domiciliados
no município não trabalham em Salvador (Figura 24).
Figura 24 - Distribuição dos entrevistados no território de Salvador por percentuais.

Fonte: CANEDO et al, 2015, com imagem da Prefeitura Municipal de Salvador, 2015.

As regiões PB I - Centro / Brotas (39%) e PB VI - Barra / Pituba (32%) concentram as
empresas e instituições ligadas aos setores culturais e criativos. As outras regiões da cidade não
apresentam número relevante de empresas e instituições empregadoras nestes setores.
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Interessante notar que as empresas e instituições das categorias Patrimônio (65%) e Outros
(52%) concentram-se na PB I - Centro / Brotas. Já os profissionais da categoria Criações
Culturais e Funcionais (48%) trabalham, na grande maioria dos casos, na PB VI - Barra / Pituba
(Figura 24).
Na análise dos fluxos de mobilidade dos atores criativos de Salvador, a pesquisa identifica
que dos 41% dos entrevistados que trabalham na PB I - Centro / Brotas, 16% moram na mesma
região e se deslocam na área central de Salvador. Outros 14% se deslocam da PB VI - Barra /
Pituba e 11% de todas as outras prefeituras-bairro para trabalhar na PB I, o que reflete o intenso
fluxo de veículos e meios de transporte nesta região da cidade. A segunda região que mais recebe
fluxos de trabalhadores da ECC de Salvador é a PB VI - Barra / Pituba (29%), sendo que 19%
mora e trabalha na região e 10% se deslocam das outras regiões e bairros da cidade (Figura 25).
Figura 25 - Fluxos urbanos residência-trabalho dos atores da ECC de Salvador.

Fonte: CANEDO, D., et al. Salvador mais Criativa: Atores e Redes Culturais e Criativas de Salvador, 2015. Trabalho de
consultoria contratado pela FMLF para a primeira fase do Plano Salvador 500.
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A pesquisa identifica que a rede da economia cultural e criativa (ECC) 91 de Salvador é
formada por nós, isto é, 708 atores (instituições, empresas ou profissionais), que colaboram
direta ou indiretamente, interligando-se por 2009 arestas (laços/relações). É uma rede não
dirigida, fragmentada em comunidades/panelinhas formadas por dois componentes gigantes
(18% e 11% dos atores)92 e 63 outras comunidades sem interação com a rede principal. Na rede
também existem 2.362 cliques93. O elevado número de subgrupos e o limitado número de laços
fracos entre os nós da rede reduzem as chances de livre circulação de conteúdo, informações e
materiais, em geral. Alguns atores estão, no entanto, fortemente conectados, chegando a 104
conexões.
Identifica-se ainda que se trata de uma rede do tipo Livre de Escala, tendo em vista a
atuação de alguns atores94 que são considerados conectores centrais (hubs) por possuírem
muitas conexões na rede. Este tipo de rede segue a Lei da Potência - poucos atores têm muitas
conexões e a maioria dos atores têm poucas. Nestes casos, existe a tendência de que a posição
dos atores centrais garanta a manutenção da estrutura da rede, mesmo que o número de nós e a
conexão entre os nós sejam alterados.

91

Análise de Redes Sociais (ARS) tem sido crescentemente utilizada em estudos de fenômenos sociais, como alternativa às
abordagens atomicistas e centradas nos sujeitos. Seu foco são os relacionamentos sociais, espelhando a percepção de
indissociabilidade entre ações econômicas e a busca por aprovação, por status, por socialização e por poder. De sua
perspectiva, ações econômicas não constituem atos isolados ou individuais, mas estão imersas em redes dinâmicas de
relações sociais (Polanyi, 2000; Swedegberger e Granovetter, 2001 apud LOIOLA; MIGUEZ; RIBEIRO, 2012). LOIOLA, E.;
MIGUES, P.; RIBEIRO, Elisa Maria. REDES SOCIAIS: CONFIGURAÇÕES ESTRUTURAIS DAS REDES E POSICIONAIS DE ATORES DO
CARNAVAL DO SALVADOR. Gestão & Planejamento (Salvador), v. 13, p. 553-577, 2012.
92

Os maiores subgrupos dentro da rede/comunidades/ panelinhas

93

Informalmente denominados de “grupinhos” ou “panelinhas” dentro das organizações. São indicadores de coesão de
grupos e de subgrupos nas redes (LOIOLA, E.; MIGUES, P.; RIBEIRO, Elisa Maria. REDES SOCIAIS: CONFIGURAÇÕES
ESTRUTURAIS DAS REDES E POSICIONAIS DE ATORES DO CARNAVAL DO SALVADOR. Gestão & Planejamento (Salvador), v. 13,
p. 553-577, 2012).
94

Os atores diretamente relacionados com os setores criativos representam 75% do total. Estes foram classificados como:
165 profissionais; 296 projetos, grupos, espaços e empreendimentos da iniciativa privada; 50 grupos, ações ou instituições
dos poderes públicos municipal, estadual e federal. Os 25% que não são atores criativos são 42 instituições de ensino públicas
e particulares, entre universidades e escolas de ensino médio e fundamental; 19 profissionais e empreendimentos
comerciais; 46 iniciativas sociais, empresariais sindicais e comunitárias sem fins lucrativos; e 34 grupos, ações ou instituições
dos poderes públicos.
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Figura 26 - Rede dos atores da ECC de Salvador.

LEGENDA: Tamanho e rótulos dos nós: Centralidade de grau (variação 10 a 60). Aresta: espessura da linha: quantidade
de colaborações. Layout: Force Atlas 2. Cor do nó: atributo tipo - Profissionais dos setores criativos (verde escuro);
Projetos, grupos, espaços e empreendimentos dos setores criativos (vermelho); Projetos, espaços, órgãos públicos ou
políticas públicas dos setores criativos (azul escuro); Redes, associações, sindicatos e entidades de classe dos setores
criativos (rosa); Instituições de ensino (amarelo); Profissionais e empreendimentos comerciais em outros setores (verde
claro); Iniciativas sociais, empresariais, sindicais e comunitárias sem fins lucrativos em outros setores (lilás); Projetos,
espaços, órgãos públicos ou políticas públicas de outros setores (azul claro).
Fonte: CANEDO, D., et al. Salvador mais Criativa: Atores e Redes Culturais e Criativas de Salvador, 2015. Trabalho de
consultoria contratado pela FMLF para a primeira fase do Plano Salvador 500.
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A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult) ocupa a posição de conector central
na rede da ECC de Salvador tendo em vista a quantidade, a diversidade e a frequência de
parcerias que mantém com outros atores da rede. A posição de prestígio da Secult fica ainda
mais evidente quando somada à posição dos órgãos da administração direta e indireta
(autarquias e fundações) vinculados à secretaria. Completando os cinco conectores centrais
estão: a Universidade Federal da Bahia (UFBA), a Fundação Cultural da Bahia (Funceb), a
Fundação Gregório de Mattos (FGM) e o Ministério da Cultura (MINC). Os conectores
centrais, além de garantir a manutenção da estrutura da rede, são os atores preferenciais com os
quais os demais atores desejam manter conexões. É interessante notar, por outro lado, que
apenas 22% dos atores da rede ultrapassam a média de 6,1 conexões. De fato, a análise
evidencia que há uma concentração de poder de conexão nos cinco atores principais, que
registram centralidade de grau95 cerca de 16 vezes superior à média. Adicionalmente, na lista
dos conectores centrais ainda figuram as iniciativas das instituições do Sistema S - o Sebrae e
os teatros Sesc e Sesi; e a única iniciativa da sociedade civil entre os 15 conectores centrais: o
Teatro Vila Velha. Já o Centro Cultural Plataforma deve ser destacado pelo fato de ser a única
instituição cultural entre os 15 mais influentes que não está localizada na região central da
cidade. Importante ressaltar ainda que os cinco principais atores são instituições públicas das
esferas federal, estadual e municipal, sendo quatro órgãos de cultura e uma universidade.
Apesar de representarem um grupo menor em número na rede, as instituições públicas são os
principais atores.
Tal resultado destaca a importância para Salvador da atuação dos poderes públicos no
fomento, organização e promoção das artes, da cultura e da criatividade por meio das políticas,
ofertas formativas, pesquisas e articulação institucional. Por outro lado, ressalta a dependência
da economia cultural e criativa de Salvador em relação aos órgãos públicos gestores de
cultura96.

95

Centralidade de entrada: medida do número de ligações que um ator recebe de outros atores da mesma rede, indicando
popularidade, receptividade, poder (LOIOLA, E.; MIGUES, P.; RIBEIRO, Elisa Maria. REDES SOCIAIS: CONFIGURAÇÕES
ESTRUTURAIS DAS REDES E POSICIONAIS DE ATORES DO CARNAVAL DO SALVADOR. Gestão & Planejamento (Salvador), v. 13,
p. 553-577, 2012).
96Maior

detalhamento das análises de redes por categoria de ECC encontra-se em Fonte: CANEDO, D., et al. Salvador mais
Criativa: Atores e Redes Culturais e Criativas de Salvador, 2015. Trabalho de consultoria contratado pela FMLF para a primeira
fase do Plano Salvador 500
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Além de especificidades intrínsecas a cada categoria de rede, que podem ser vistas no
trabalho original97, é possível identificar diferenças que são baseadas em pelo menos dois
modelos de atuação profissional que são comuns as categorias da ECC de Salvador.
No primeiro modelo, estão negócios caracterizados por cadeias produtivas
institucionalizadas e consolidadas, profissionais com especialização técnica, público
consumidor pagante e mercado relacionado com o turismo. Adota-se a expressão
“Especializado e Profissional” para definir o funcionamento do modelo. As iniciativas que
funcionam neste modelo, mesmo em setores criativos diferentes, costumam se retroalimentar.
Portanto, além da cadeia produtiva de cada setor criativo, existe um sistema operacional que
perpassa e interliga as iniciativas com perfil de mercado. Neste sistema estão incluídas as
articulações de atores da ECC com o sistema midiático, a economia de serviços e o turismo.
Apesar dos exemplos mais consolidados em Salvador serem a indústria da música, do carnaval
e das festas, este modelo também é forte no teatro, na dança, na gastronomia, no audiovisual,
na TV e no rádio, entre outros setores.
O segundo modelo é caracterizado pelo talento pessoal e o reconhecimento, individual
ou coletivo, de trabalhadores da ECC. O modelo, aqui chamado “Autônomo e Comunitário”,
pode estar à margem dos padrões profissionais tradicionais e do sistema que movimenta o
modelo Especializado e Profissional, mas também movimenta capital social e financeiro em
redes locais e internacionais. Em geral, os profissionais retiram o sustento da atividade criativa
que é exercida de maneira informal ou com registros de Microempreendedorismo Individual
(MEI). Nestes casos, os elos das cadeias produtivas são formados, em geral, por outros atores
da ECC com o mesmo perfil que tendem a trabalhar em rede e a colaborar sempre com os
mesmos parceiros. Como exemplos, podem ser citados artesãos de instrumentos musicais do
Pelourinho, músicos de barzinho, cozinheiros de rua, professores de capoeira, grupos de dança,
designers gráficos, fotógrafos, entre outros profissionais.
A existência dos dois modelos explica as disparidades que aparecem nos resultados das
pesquisas sobre o perfil dos ocupados. As pesquisas do Censo IBGE 2010 e amostrais, feitas
nos domicílios, parecem apresentar um retrato mais próximo da realidade dos ocupados no
modelo Autônomo e Comunitário. Por outro lado, os participantes da pesquisa Salvador +

97

No trabalho original, as redes por categoria da ECC de Salvador são mapeadas e caracterizadas: Patrimônio, Expressões
Culturais, Artes do Espetáculo, Audiovisual, Livro, Leitura e Literatura, Criações Culturais Funcionais, Outros - produção,
gestão, pesquisa e áreas correlatas (CANEDO, D., et al. Salvador mais Criativa: Atores e Redes Culturais e Criativas de Salvador,
2015. Trabalho de consultoria contratado pela FMLF para a primeira fase do Plano Salvador 500
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criativa, feita pela internet, representam um perfil mais aproximado dos profissionais do modelo
Especializado e Profissional. Em ambos os modelos e nos diversos setores, a ECC de Salvador
depende da orquestração de esforços e da configuração de redes de colaboração e parceria.
Existem exemplos destes dois níveis e modelos de atuação em todos os setores da economia
criativa de Salvador.
Neste sentido, é preciso entender que a ECC é uma faceta real da produção artística e
cultural da sociedade. Ela existe no novo polo de tecnologia na Paralela, por exemplo, mas
também garante o sustento do trovador que diariamente anda pelas praias de Salvador. Em vista
disso, conclui-se que não é possível pensar a ECC com regras gerais que servem para todos os
seus componentes. Faz-se necessário destacar as especificidades e analisar a produção, a
distribuição e o consumo de bens e serviços de cada setor, buscando compreender suas
vocações, competências e condições materiais e estruturais. Ademais, uma cidade como
Salvador precisa ter suas características territoriais e comunitárias reconhecidas, valorizadas e
promovidas. Sugere-se, assim, o mapeamento das redes, grupos e expressões culturais de
Salvador em cada região da cidade para pensar políticas mais focadas nas especificidades,
necessidades e demandas de cada setor criativo em cada região da cidade.
Também a pandemia da COVID-19 afeta este campo de negócios, ainda muito
embrionário em Salvador, apesar de muito celebrado98. E afeta seus componentes de forma
variada. O Projeto de Lei

1075/2020, aprovado em 04 de junho de 2020, acolhe essa

diversidade de composição da ECC, liberando R$ 3 bilhões em auxílio financeiro a artistas e
estabelecimentos culturais durante a pandemia da covid-19. Repassado aos estados, Distrito
Federal e municípios, o recurso destina-se ao pagamento de renda emergencial para os
trabalhadores do setor, subsídios para manutenção dos espaços e instrumentos como editais,
chamadas públicas e prêmios. O projeto aguarda sanção presidencial99.
A rede da ECC de Salvador mapeada pela pesquisa Salvador + criativa apresenta baixa
densidade de relações e a presença de poucos atores, públicos e privados, que a hegemonizam,
convivendo com uma miríade de atores entre funcionários de órgãos públicos das esferas
98

Os setores culturais também são apontados como tendendo a serem muito afetados pela pandemia (CEPAL, N. U.
Dimensionar
los
efectos
del
COVID-19
para
pensar
en
la
reactivación.
2020.
Disponível:
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45445/1/S2000286_es.pdf?fbclid=IwAR2XDSWlHAd6RUW7HLrT6mV
l24BqXTp7JkY3vmitEh_7W1GbB-IJ7naIg1c. Acesso 10 mai. 2020).
99

Senado aprova auxílio financeiro para a cultura durante pandemia; texto vai à sanção. Disponível:
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/04/senado-aprova-auxilio-financeiro-para-a-cultura-durantepandemia-texto-vai-a-sancao. Acesso:15 de junho de 2020.
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nacional, estadual e municipal e um expressivo contingente de trabalhadores autônomos. Em
paralelo às produtoras das estrelas de música Axé e de algumas outras de produção audiovisual,
encontram-se muitos e diferenciados formatos de organização informal e de coletivos de artistas
(grupos de dança, de teatro, de música, dentre outros) muito dependentes de financiamentos
públicos, que, nos últimos quatro anos minguam, e que são frequentemente preteridos em
benefício de grandes estrelas.
Outra questão relevante nesse período de pandemia e isolamento social é o contato virtual
propiciado pela tecnologia de comunicação. Não obstante a indústria de entretenimento na qual
se observa a presença de serviços de apoio (iluminação e sonorização, comunicação e
divulgação de eventos, infraestrutura de palcos e camarotes, alimentação), as apresentações de
artistas musicais com performances em shows realizados nos ambientes privados e
disponibilizados em ambientes virtuais com a interação ao vivo do público (lives nas redes
sociais) podem vir a se popularizar de forma mais efetiva, gerando menos riscos de contato
entre pessoas e criando um novo segmento para o entretenimento. Por enquanto, essa alternativa
tem se sustentado, mas podem ocorrer a sua permanência e ampliação em um contexto póspandemia100.
O desenvolvimento dos setores criativos

passa pelo estimulo à organização das

ocupações e dos ocupados na ECC, promovendo: capacitação profissional através de cursos de
curta duração, cursos técnicos e de nível superior com destaque para as demandas de inovação
tecnológica e técnica nos setores criativos, bem como capacitação profissional voltada à gestão
de negócios e a promoção da sustentabilidade; apoio à institucionalização de empresas atuantes
como intermediárias entre o mercado, o artista e o público, como as empresas de produção
cultural e organização da cultura; institucionalização de artistas, grupos culturais, de iniciativas
de inovação cultural e de redes.
Portanto, é importante criar os meios para que os trabalhadores e organizações da ECC
se sintam preparados para empregar o talento e as potencialidades do entorno para empreender
na geração de bens, produtos e serviços de valor simbólico. Deste modo, podem inovar,
reinventar e recriar a ECC de Salvador a partir do contexto local. A ECC impõe uma quebra de
paradigmas. Ela pressupõe a criação e implementação de soluções inovadoras que envolvam as
estruturas já existentes com alternativas sustentáveis.

100

OBSERVATÓRIO DAS METROPÓLES, 2020, v 1.2, p. 60.

4. A CIDADE E SUAS DINÂMICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

PLANO SALVADOR 500

Caderno Sociedade, Economia e Território

88

Conforme justificativas teórica e empírica registradas na Introdução deste Caderno, a
economia de setores populares tem presença marcante em Salvador. Dada a centralidade da
empresa capitalista e do emprego assalariado, todavia, as demais relações de trabalho são
invariavelmente catalogadas com a denominação genérica de trabalho informal e, mais
recentemente, de empreendedor e de trabalhador da economia solidária. Essas classificações
revelam, contudo, uma desconexão com a dinâmica econômica efetiva desempenhada por
expressivo contingente de moradores da cidade e mantêm uma face oculta e indefinida da
realidade soteropolitana, que é desenhada pelo trabalho e pela vida cotidiana de milhões de
pessoas, compelidas às fimbrias das relações sociais, sobretudo nos espaços urbanos. Essa
invisibilidade da economia popular urbana nas estatísticas oficiais reflete lacunas conceituais e
empíricas, com implicações práticas para as políticas públicas. As questões teóricas mais gerais
já estão adequadamente tratadas anteriormente. Aqui acrescentam-se outras considerações
operacionais e de base analítica de dados.
A economia dos setores populares101 inclui os trabalhadores classicamente denominados
de informais e muito outros autônomos sem cobertura de previdência social, isto é, todos os
trabalhadores sem relação assalariada e transcende aqueles incluídos em programas tradicionais
voltados a trabalhadores informais, ao empreendedorismo e à economia solidária, abrangendo
mais de 350 mil trabalhadores da capital da Bahia, em 2019 (Tabela 14). Neste conjunto de
trabalhadores por conta própria e sem proteção da seguridade social, prevalecem os ocupados
com baixo nível de escolaridade, baixa remuneração e condições precárias de trabalho. Esses
trabalhadores desempenham atividades ligadas aos três setores da economia (indústria,
comércio e serviços). A melhoria das condições de trabalho desse grande contingente de
trabalhadores requer a supressão de quadro de privação não só de renda, mas também de direitos
sociais e de acesso a informações.

101

Por economia dos setores populares entende-se as atividades que possuem uma racionalidade econômica ancorada na
geração de recursos (monetários ou não) destinados a prover e repor os meios de vida e na utilização de recursos humanos
próprios, agregando, portanto, unidades de trabalho e não de inversão de capital.42 Essa economia dos setores populares
abrange tanto as atividades realizadas de forma individual ou familiar43 e as diferentes modalidades de trabalho associativo,
formalizadas ou não, também denominadas de empreendimentos econômicos solidários (KRAYCHETE, G. Economia dos
setores populares em Salvador, 2019, p.30)
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Tabela 14 - População ocupada e trabalhador da economia popular. RMS e Salvador - 2019.
Salvador

RMS

População ocupada

Total
Economia popular

N

%

N

%

1.418.162

100

1.900.615

100

350.670

24,7

475.428

25,0

Fonte: Microdados PNAD Contínua - IBGE, segundo trimestre 2019. Elaboração KRAYCHETE, G. Economia dos setores
populares em Salvador, 2019.

Além desse contingente de trabalhadores de setores da economia popular, existem cerca
de 300 mil desempregados, compondo um renovado fluxo de trabalhadores que se depara com
os limites estruturais de inserção via emprego assalariado regular.
Neste trabalho, considera-se que o enfrentamento das desigualdades em suas múltiplas
dimensões pressupõe o desafio de reconhecer a importância e o papel do setor de economia
popular em Salvador, considerando-se que a sustentação da vida de mais de 350 mil pessoas
ocorre em seu âmbito. Mais de 70% desses trabalhadores auferem até 2 SM (Tabela 15).
Tabela 15 - População ocupada, empregados e trabalhador da economia popular urbana por
faixa de renda – Salário Mínimo (SM).
Faixa de renda (Salário Mínimo)
Categorias
Até ½

+ de ½ a 1 +1 a 2 SM + de 2 a 3

+ de 3 a 5 + de 5 a 10 + de 10

População ocupada

15,2

23,2

30,4

11,4

8,9

6,5

4,4

Empregado com carteira

1,9

22,7

46,3

13,4

8,4

4,2

3,0

Empregado sem carteira

22,6

33,0

27,3

7,0

2,5

1,5

6,1

Economia popular

33,0

25,9

22,1

9,9

6,0

2,5

0,6

Contribuinte

16,1

18,8

32,1

17,1

8,0

5,8

2,1

Não contribuinte

40,0

28,9

18,0

6,9

5,2

1,1

0,0

Fonte: Microdados PNAD Contínua - IBGE, segundo trimestre 2019. Elaboração (KRAYCHETE, G. Economia dos setores
populares em Salvador, 2019.
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Agregando os trabalhadores da economia popular urbana conforme a Classificação de
Ocupações para Pesquisas Domiciliares, utilizada pelo IBGE, é possível ter uma percepção
aproximada dos ofícios exercidos por esses trabalhadores. Diferentemente do que usualmente
se pensa, estão presentes em variadas ocupações e não se restringem aos vendedores
ambulantes, que correspondem a um pequeno percentual do total de ocupações (Tabela 16).
Tabela 16 - Economia popular urbana por Classificação Brasileira de Ocupações
Domiciliares. Salvador- 2019.
Tipos de ocupações

Quant.

%

108.485

30,9

Comerciantes de lojas

41.732

11,9

Vendedores a domicilio

25.990

7,4

Vendedores ambulantes de serviços de alimentação

13.554

3,9

Vendedores de quiosques e postos de mercados

9.219

2,6

Vendedores não classificados anteriormente

17990

5,1

50.477

14,4

2.189

0,6

791

0,2

Cabeleireiros

17.003

4,8

Cozinheiros

9923

2,8

Cuidadores de animais

3138

0,9

16.501

4,7

Governantas e mordomos domésticos

663

0,2

Guias de turismo

269

0,1

41.714

11,9

Condutores de automóveis, taxis e caminhonetes

33.576

9,6

Condutores de caminhões pesados

4.722

1,3

Condutores de motocicletas

3..416

1,0

30.110

8,6

1.134

0,3

Vendedores

Trabalhadores dos serviços pessoais
Atendentes de bar
Acompanhantes e criados particulares

Especialistas em tratamento de beleza e afins

Condutores de veículos e operadores de equipamentos móveis

Trab. qualificados e operários da construção exclusive eletricistas
Carpinteiros
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Quant.

%

Gesseiros

1.846

0,5

Lustradores

2.503

0,7

Pedreiros

21.272

6,1

Pintores e empapeladores

3.355

1,0

Processamento de alimentos, madeira, confecção e afins

28.005

8,0

Alfaiates, modistas, chapeleiros e peleteiros

4.403

1,3

Costureiros, bordadeiros e afins

2.877

0,8

Marceneiros e afins

1.709

0,5

Padeiros, confeiteiros e afins

15.249

4,3

Sapateiros e afins

1.595

0,5

Tapeceiros, colchoeiros e afins

1.643

0,5

529

0,2

28.075

8,0

Agricultores e trab. qualificados no cultivo hortas, viveiros e jardins

616

0,2

Ajudantes de cozinha

716

0,2

3.750

1,1

587

0,2

2.007

0,6

Desenhistas e decoradores de interiores

767

0,2

Dirigentes de produção agropecuária e silvicultura

812

0,2

Fotógrafos

594

0,2

Guardas de segurança

699

0,2

Lavadores de veículos

317

0,1

1.180

0,3

959

0,3

Operadores de entrada de dados

1.180

0,3

Outros prof. de nível médio em atividades culturais e artísticas

1.045

0,3

Pescadores

2.148

0,6

Trabalhado qualificados da preparação da confecção de roupas
Outras atividades

Classificadores de resíduos
Coletores de apostas e de jogos
Cuidadores de crianças

Montadores não classificados anteriormente
Ocupações mal definidas
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Quant.

%

Profissionais de nível médio de enfermagem

302

0,1

Profissionais de nível médio de medicina tradicional e alternativa

621

0,2

2.339

0,7

289

0,1

Técnicos e assistentes fisioterapeutas

2.710

0,8

Técnicos em eletrônica

1.104

0,3

Téc. em operações de tec. da informação e das comunicações

1.906

0,5

Trabalhadores elementares da pesca e aquicultura

1.427

0,4

Prof. nível médio em operações financeiras e administrativas

16.135

4,6

Trabalhadores ambulantes dos serviços e afins

15.574

4,4

Trab. da mineração, construção e ind. de transformação

8.562

2,4

Trab. qualificados da metalurgia, da construção mecânica e afins

8.548

2,4

Trabalhadores especializados em eletricidade e eletrônica

7.913

2,3

Artesãos e operários das artes gráficas

7.072

2,0

350.670

100,0

Técnicos de radiodifusão e gravação audiovisual
Técnicos de redes e sistemas de computadores

Total

Fonte: Microdados PNAD Contínua - IBGE, segundo trimestre 2019. Elaboração (KRAYCHETE, G. Economia dos setores
populares em Salvador, 2019b.

A abordagem e postulação aqui propostas sobre a economia de setores populares são
pioneiras em documentos oficiais sobre a economia de Salvador e dão bases para formulação
de políticas públicas municipais, que se diferenciam das tradicionais, essencialmente focadas
em categorias de trabalhadores pouco representativas no conjunto da economia de setores
populares em Salvador.

4.3. Dinâmica socioeconômica
4.3.1. Emprego e renda
Em termos de mercado de trabalho, a taxa de atividade em Salvador eleva-se,
principalmente em decorrência da participação feminina, que vem crescendo continuadamente
ao longo das últimas décadas. A taxa de participação da força de trabalho de 14 anos ou mais
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em Salvador é de 68,8% em 2019, sendo que para as mulheres é de 62,5% no mesmo ano –
taxas sempre mais elevadas que a média nacional.
Após a crise do capital, que resulta na reestruturação produtiva, refletida na destruição
e precarização dos postos de trabalho, crescimento do desemprego e queda das remunerações,
na década de 1990, e que se estende até o início do novo milênio, observa-se uma evolução
positiva das condições econômicas e ocupacionais da RMS, a partir de 2004/2005. Refletindose sobre o mercado de trabalho, esses movimentos levam a uma queda do desemprego, mais
intensa entre 2004 e 2008 e mais lenta de 2008 a 2014. Mesmo com um cenário de crise, em
2008, a RM e Salvador mantêm a redução do desemprego até 2017 (seguindo a tendência
nacional)102. No entanto, em 2018 e 2019, a taxa de desocupação retoma tendência de alta em
relação a 2012. Em 2019, a taxa de desocupação atinge 17,7% da força de trabalho, ponto mais
elevado da série histórica da PNAD Contínua desde 2012, ou seja, 306 mil pessoas estão
desocupadas em Salvador no referido ano (Figura 27).
Figura 27 - Taxas de Desocupação – Salvador, 2012-2019.

Fonte: IBGE/PNAD Contínua Trimestral, elaboração OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2019.

Os trabalhadores ocupados estão, principalmente, no setor privado, em sua maioria com
carteira de trabalho assinada, e trabalhadores por conta-própria. O levantamento do trabalho
formal indica que os setores que mais contratam com carteira de trabalho assinada são a
“Administração pública direta e indireta”, o “Comércio e administração de imóveis, valores
102

Desde a PNAD contínua que o IBGE substituiu a taxa de desemprego por taxa de desocupação.
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mobiliários, e serviços técnicos”, o “Comércio varejista” e os “Serviços de alojamento,
alimentação, reparação, manutenção, redação”.
Entre 2012 e 2018, há uma redução na participação de empregados no setor privado com
carteira de trabalho assinada e de militares e servidores estatutários, e um aumento na proporção
de trabalhadores por conta-própria, indicando um crescimento da informalidade entre
trabalhadores soteropolitanos (Figura 28).
Os ocupados em Salvador estão concentrados nas faixas médias de rendimento, cujos
valores são muito baixos em relação a outras capitais. Em 2012, a grande maioria dos ocupados
recebia entre R$ 800,00 e R$ 4.000,00; em 2018, entre R$ 1.200,00 e R$ 5.000,00. Observase, portanto, um ganho nas faixas mais baixas de rendimento, e o topo da distribuição (1% mais
ricos) permanece praticamente o mesmo.
Figura 28 - Variação percentual do emprego formal – Salvador, 2010-2019.

Fonte: MTE/CAGED – Saldo acumulado em 12 meses, elaboração OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2019.

Em paralelo ao baixo rendimento médio dos ocupados, a discrepância de rendimentos
em Salvador é pronunciada. Tal desigualdade fica clara quando se vê, por exemplo, que os
empregadores recebem o dobro do rendimento médio dos empregados, enquanto os
rendimentos dos trabalhadores por conta-própria mantêm-se abaixo de ambos. Verifica-se ainda
assimetria entre os rendimentos dos trabalhadores “brancos”, minoria entre os ocupados, em
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relação à média do município, que reflete o rendimento da maioria, formada de trabalhadores
negros e pardos. Embora em maior número, os trabalhadores afrodescendentes, tendem a
ocupar posições mais precárias, como a de trabalhadores domésticos, com e sem carteira
assinada – lembrando que esta posição é quase exclusiva de mulheres. Em resumo, as mulheres
têm rendimentos sempre abaixo dos homens, e as diferenças por cor ou raça são muito
significativas (Figura 29).
Figura 29 - Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês,
pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com
rendimento de trabalho, por posição na ocupação (Reais) – Salvador, 2012-2019.

Nota: O rendimento está deflacionado para o mês do meio do último trimestre de coleta divulgado.
Fonte: IBGE/PNAD Contínua, elaboração OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2019.

A estrutura sócio-ocupacional em 1991, 2000, 2010 e 2018 encontra-se na tabela 17. Os
dados dessa tabela mostram que o contingente de grandes empregadores é reduzido e eleva-se
de 1,2% a 2,4%, entre 1991 e 2018. Verifica-se também uma expressiva melhoria em termos
de representação dos profissionais de nível superior na estrutura socioocupacional de Salvador,
que, em 1991, é da ordem de 6,2% e, em 2018, de 14,7%. Também evoluem de 2,5% a 3,8%
os pequenos empregadores, enquanto ocupações médias apresentam perda de importância na
estrutura sócio-ocupacional, saindo de 30,5%, em 1991, para 26,1%, entre 1991 e 2018. De
igual modo perdem importância relativa os trabalhadores do secundário e os trabalhadores do
terciário não especializado. Já os trabalhadores do terciário especializado saltam de 16.5% para
23,9% do total, no mesmo período (Tabela 17).
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Tabela 17 - Estrutura de categorias sócio-ocupacionais (%) - Salvador, 1991/2018.
Categorias sócio-ocupacionais

Grandes
empregadores

Profissionais de nível
superior

Pequenos
empregadores

Ocupações médias

1991

2000

2010

2018

Grandes Empregadores

0,7

1,2

0,8

0,5

Dirigentes do Setor Público

0,1

0,3

0,4

0,1

Dirigentes do Setor Privado

0,3

0,5

0,3

1,8

Total

1,2

2,0

1,5

2,4

Profissionais Autônomos de Nível Superior

0,7

1,3

1,7

3,0

Profissionais Empregados de Nível Superior

1,7

3,4

5,8

4,8

Profissionais Estatutários de Nível Superior

2,3

0,7

0,9

3,2

Professores de Nível Superior

1,5

1,8

2,7

3,8

Total

6,2

7,3

11,1

14,7

Pequenos Empregadores

2,5

2,0

1,2

3,8

Ocupações Artísticas e Similares

0,9

1,2

1,3

2,1

Ocupações de Escritório

12,7

11,1

10,9

11,8

Ocupações de Supervisão

4,9

4,2

5,2

1,8

Ocupações Técnicas

5,2

5,8

6,2

4,8

Ocupações Médias da Saúde e Educação

4,6

4,9

4,6

3,8

Ocupações de Segurança Pública, Justiça e
Correios

2,3

2,4

1,3

1,7

30,5

29,6

29,6

26,1

Trabalhadores do Comércio

9,6

9,8

9,9

11,4

Prestadores de Serviços Especializados

6,9

11,6

10,2

12,5

16,5

21,4

20,1

23,9

Trabalhadores da Indústria Moderna

5,0

3,5

3,1

1,2

Trabalhadores da Indústria Tradicional

5,7

3,1

2,6

3,1

Operários dos Serviços Auxiliares

3,4

3,8

4,4

5,4

Operários da Construção Civil

6,6

7,1

8,2

4,4

20,7

17,5

18,2

14,0

6,5

5,1

5,1

5,2

Trabalhadores Domésticos

10,6

9,7

10,0

5,7

Ambulantes e Biscateiros

4,6

4,9

2,6

4,0

21,7

19,7

17,7

14,8

0,7

0,5

0,6

0,2

100,0

100,0

100,0

100,0

Total
Trabalhadores do
terciário
especializado

Trabalhadores do
secundário

Total

Total
Prestadores de Serviços Não Especializados
Trabalhadores do
terciário nãoespecializado

Total
Trabalhadores
agrícolas
TOTAL

Agricultores

Fontes: IBGE/Censos demográficos 1991, 2000 e 2010 e PNAC Contínua 2018 (microdados). Cálculos nossos.
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Os empregos formais estão mais densamente presentes nas zonas Centro antigo,
particularmente, nas áreas da Barra e adjacências, e zona Camaragibe (Figura 30).

Figura 30 - Distribuição espacial dos empregos formais.

Fonte: dados RAIS, 2016, elaboração OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2019.

Verifica-se ainda uma concentração das maiores rendas domiciliares em subzonas do
Centro Antigo e da Orla Atlântica, enquanto na região do Miolo e Subúrbio estão os domicílios
de menor renda familiar (Figura 31).
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Figura 31 - Distribuição espacial da renda domiciliar.

Fonte: IBGE, 2010, elaboração OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2019.

Com já dito, entre 2002 e 2015, ocorre uma forte elevação do emprego regular assalariado,
que atinge o seu mais alto nível, após um movimento inverso na década anterior. No Brasil
urbano, os assalariados com carteira passam de 34% para o ponto máximo de 45% da população
ocupada. Na Bahia, essa participação aumenta de 26% para 33% e, na RMS, de 34% para 45%.
A contrapartida desse movimento é a redução dos assalariados sem carteira.
Entretanto, os trabalhadores da economia popular urbana permanecem praticamente
estáveis nesse mesmo período, em torno de 20% da população ocupada. O mesmo fenômeno
ocorre no estado da Bahia e na RMS. Esta Região, entretanto, apresenta uma singularidade,
contendo uma elevada taxa de desemprego, que sofre uma grande variação no período, sem que
isso altere significativamente a participação dos trabalhadores da economia popular urbana. Em
1992, a taxa de desemprego na RMS atinge 11,8% da PEA, aumentado, em 2002, para 19,3%.
Esse índice diminui em 2015, para 14,2%, quando volta a assumir uma trajetória ascendente.
Mas, em consonância com a abordagem anunciada na seção anterior, parece haver outros
fatores não monetários, além da renda, que explicam o círculo vicioso da pobreza na cidade.
Vejam-se alguns desses outros fatores.
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4.3.2. Educação
Os padrões de escolarização da população soteropolitana vêm melhorando, conseguindo
cumprir as metas estabelecidas pelo Ministério da Educação, mas a um ritmo mais lento do que
necessário para reduzir os padrões de desigualdade e de pobreza presentes na cidade. Salvador
é um município que ainda enfrenta enormes desafios relacionados à garantia do direito à
educação dos seus cidadãos, o que gera efeitos negativos para atração de investimentos e de
empreendimentos que exijam maior grau de instrução que o médio apresentado por sua
população.
Como se vê nas tabelas 18 e 19, 529.955 pessoas com 25 anos ou mais não têm instrução
e nem o fundamental completo, enquanto 623.945 pessoas têm o curso médio e superior
incompleto. Esse quadro não apresenta mudança expressiva em 2017, em relação à primeira
categoria, mas altera-se expressivamente em referência à segunda categoria e também quanto
ao número de pessoas com superior completo, conforme tabela 18.
Tabela 18 - Pessoas de 25 anos ou mais de idade, por nível de instrução e sexo. Salvador,
2010.
Números absolutos
Níveis de escolaridade
Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

1.655.418

742.008

913.410

100,0

100,0

100,0

Sem instrução e fundamental
incompleto

529.955

240.341

289.614

32,0

32,4

31,7

Fundamental completo e médio
incompleto

251.821

117.861

133.959

15,2

15,9

14,7

Médio completo e superior
incompleto

623.945

280.068

343.877

37,7

37,7

37,6

Superior completo

241.520

100.283

141.237

14,6

13,5

15,5

Não determinado

8.177

3.454

4.722

0,5

0,5

0,5

Total

Fonte: IBGE/Censo demográfico (microdados). Elaboração do OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2019.
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Tabela 19 - Pessoas de 25 anos ou mais de idade, por nível de instrução e sexo. Salvador,
2017.
Números absolutos

%

Níveis de esolaridade
Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

2.012.975

887.254

1.125.721

100,0

100,0

100,0

Sem instrução e fundamental
completo

509.820

225.235

284.585

25,3

25,4

25,3

Fundamental completo e
médio incompleto

228.084

102.837

125.247

11,3

11,6

11,1

Médio completo e superior
incompleto

851.586

377.416

474.170

42,3

42,5

42,1

Superior completo

423.485

181.766

241.719

21,0

20,5

21,5

Fonte: IBGE/PNAD Contínua 2017 (microdados). Elaboração do OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2019.

A segmentação dos níveis de escolarização por raça indica diferenças importantes. Entre
as pessoas negras de 25 anos ou mais, 27,8% não têm, em 2017, instrução ou possuem apenas
o fundamental completo, enquanto essa proporção é de 12,9% para os brancos. No outro
extremo, 15,3% dos negros têm nível superior completo, contra 47,3% entre os brancos. Como
se vê, a educação superior é branca na capital baiana (Tabela 20).
Tabela 20 - Pessoas de 25 anos ou mais de idade, por nível de instrução e cor/raça. Salvador,
2017.
Números absolutos

%

Níveis de escolaridade
Negros

Brancos

Negros

Brancos

1.633.032

358.025

100,0

100,0

Sem instrução e fundamental incompleto

454.574

46.115

27,8

12,9

Fundamental completo e médio incompleto

201.376

26.707

12,3

7,5

Médio completo e superior incompleto

727.737

115.881

44,6

32,4

Superior completo

249.345

169.322

15,3

47,3

TOTAL

Fonte: IBGE/PNAD Contínua 2017 (microdados). Elaboração dos autores.

A despeito dos problemas de base e dos desafios que precisam ser enfrentados, o
município de Salvador tem apresentado nos últimos anos avanços no nível fundamental de
ensino, como se pode verificar pelos resultados alcançados na Prova Brasil. A Prova Brasil, que
é realizada com alunos do 5º e 9º anos, busca mensurar o aprendizado realizado ao longo da
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trajetória escolar do aluno, mediante a avaliação das habilidades de língua portuguesa e
matemática. O Objetivo da Prova é aquilatar a qualidade do ensino no Brasil por meio de uma
avaliação censitária das escolas públicas das redes municipais, estaduais e federal. O resultado
do aluno é apresentado em pontos numa escala (Escala SAEB) que indica qual o nível de
domínio na competência avaliada - leitura e interpretação de textos, na prova de Português, e
resolução de problemas na de Matemática -, correspondente a sua etapa escolar.
O comitê científico do movimento Todos Pela Educação, composto por especialistas em
educação, indica qual a pontuação a partir da qual pode-se considerar que o aluno demonstra o
domínio da competência avaliada. De acordo com o número de pontos obtidos na Prova Brasil,
os alunos são distribuídos em 4 níveis em uma escala de proficiência: Insuficiente, Básico,
Proficiente e Avançado.
Quadro 1 - Distribuição dos pontos da Escala SAEB nos níveis qualitativos.
Etapa Escolar

Disciplina

Pontuação

Disciplina

Pontuação

0 - 149
5º ano

Português

150 - 199

0 - 174

Insuficiente

175 - 224

Básico

200 - 249

225 - 274

Proficiente

250 e maior

275 e maior

Avançado

0 -199

0 -224

Matemática

200 - 274
9º ano

Nível
Qualitativo

Insuficiente

225 - 299

Básico

275 - 324

300 - 349

Proficiente

325 e maior

350 e maior

Avançado

Português

Matemática

Fonte: https://academia.qedu.org.br/prova-brasil/aprendizado-adequado/ Elaboração Própria.

Com base nos resultados da Prova Brasil o QEdu103 calcula a proporção de alunos, da
rede pública de ensino, com aprendizado adequado à sua etapa escolar, assim considerados
aqueles que estão nos níveis proficiente e avançado, de acordo com a Escala SAEB.
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Portal desenvolvido pela Meritt e Fundação Lemann disponibiliza informações sobre a qualidade do aprendizado nas
escolas públicas brasileiras
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Evolução do aprendizado em Salvador
Para verificar a evolução do aprendizado dos alunos do ensino fundamental da rede
municipal de ensino, apresenta-se nos quadros (2; 3; 4) a proporção de alunos com aprendizado
adequado à sua etapa escolar. De forma a possibilitar a comparação nas diferentes escalas
territoriais foram considerados os dados disponibilizados de Salvador, da Bahia e do Brasil
entre 2013 e 2017.
Quadro 2 - Evolução Aprendizado Salvador.
Série Histórica
Séries

Disciplina
2013

2015

2017

Português

29%

45%

55%

Matemática

23%

30%

37%

Português

14%

24%

31%

Matemática

5%

8%

10%

5º ano

9º ano
Fonte: https://www.qedu.org.br/cidade/4317-salvador/aprendizado

Quadro 3 - Evolução Aprendizado Bahia.
Série Histórica
Séries

Disciplina
2013

2015

2017

Português

20%

35%

40%

Matemática

16%

22%

25%

Português

12%

19%

20%

5%

7%

7%

5º ano

9º ano
Matemática
Fonte: https://www.qedu.org.br/estado/105-bahia/aprendizado.

Quadro 4 - Evolução Aprendizado Brasil.
Série Histórica
Séries

Disciplina
2013

2015

2017

Português

38%

51%

54%

Matemática

32%

39%

42%

Português

21%

29%

31%

Matemática

10%

13%

14%

5º ano

9º ano
Fonte: https://www.qedu.org.br/brasil/aprendizado.
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Os percentuais apresentados nos quadros correspondem à proporção de alunos com
aprendizado adequado (proficiente e avançado) na competência de leitura e interpretação de
textos (Português), e resolução de problemas (Matemática), correspondente a sua etapa escolar.
Observa-se pelo Quadro 2 que os alunos das escolas municipais apresentaram avanços
em ambas as disciplinas nos anos analisados, em todas as escalas. Em Salvador o avanço da
proporção de alunos com boa performance na Disciplina Português foi de 26 pontos percentuais
no primeiro ciclo do ensino fundamental e de 17 pontos dos alunos do segundo ciclo, entre 2013
e 2017. Em Matemática o crescimento apresentado foi de 10 e 5 pontos percentuais
respectivamente. Em relação ao Estado da Bahia, o aumento da proporção de alunos que
obtiveram aprendizado adequado foi de 20 pontos percentuais em Português e de 9 pontos em
Matemática no primeiro ciclo, e de 8 pontos em Português e 2 pontos em Matemática no
segundo. Os percentuais registrados para o país como um todo, foram de 16 pontos percentuais
em Português e 10 pontos em Matemática, dos alunos do 5º ano, e de 10 pontos em Português
e 4 pontos percentuais em Matemática entre os alunos do 9º ano. Verifica-se que os alunos de
Salvador apresentaram, relativamente nesse período, maior apreensão dos conteúdos de cada
disciplina.
Para efeito comparativo na escala regional, foram selecionados os resultados alcançados
pelos alunos da rede municipal de duas capitais do Nordeste. Os quadros 5 e 6 apresentam a
proporção de alunos com aprendizado adequado dos municípios de Recife e Fortaleza,
respectivamente.
Quadro 5 - Evolução Aprendizado Recife.
Série Histórica
Séries

Disciplina
2013

2015

2017

Português

28%

40%

50%

Matemática

21%

24%

32%

Português

14%

20%

33%

4%

7%

13%

5º ano

9º ano
Matemática
Fonte: https://www.qedu.org.br/cidade/3788-recife/aprendizado.
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Quadro 6 - Evolução Aprendizado Fortaleza.
Série Histórica
Séries

Disciplina
2013

2015

2017

Português

36%

55%

65%

Matemática

24%

36%

47%

Português

26%

35%

44%

9%

12%

16%

5º ano

9º ano
Matemática
Fonte: https://www.qedu.org.br/cidade/4885-fortaleza/aprendizado.

Observa-se no Quadro 5 que a proporção de alunos do 5º ano em Recife cresce 22 pontos
percentuais na disciplina Português e 12 pontos percentuais em Matemática. Entre os alunos do
9º ano, 19 pontos percentuais em Português e 9 pontos em Matemática. Comparativamente a
Salvador, verifica-se que os alunos de Recife apresentam melhor aproveitamento ao final do
ensino fundamental.
Das três capitais nordestinas Fortaleza é a que apresenta maior proporção de alunos com
níveis adequados de aprendizado nos dois ciclos do ensino fundamental, desde 2013. A capital
cearense registra um crescimento proporcional até o ano de 2017, de 19 pontos percentuais em
Português e 23 pontos percentuais em Matemática no final do primeiro ciclo do fundamental e
de 18 pontos percentuais em Português e 7 pontos percentuais em Matemática na conclusão
desse nível de ensino.
Entre os municípios da Região Metropolitana de Salvador foram selecionados Camaçari,
Simões Filho e Mata de São João para examinar a performance do ensino fundamental em
relação a Salvador. Os quadros 7, 8 e 9 apresentam respectivamente os resultados da evolução
desses municípios no período.
Quadro 7 - Evolução Aprendizado Camaçari.
Série Histórica
Séries

Disciplina
2013

5º ano

9º ano

2015

2017

Português

32%

44%

50%

Matemática

23%

26%

26%

Português

20%

26%

24%

6%

8%

5%

Matemática

Fonte: https://www.qedu.org.br/cidade/5090-camacari/evolucao.
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Quadro 8 - Evolução Aprendizado Simões Filho.
Séries

5º ano

9º ano

Disciplina

Série Histórica
2013

2015

2017

Português

19%

30%

35%

Matemática

12%

16%

17%

Português

12%

15%

11%

2%

4%

2%

Matemática

Fonte: https://www.qedu.org.br/cidade/4358-simoes-filho/evolucao.

Quadro 9 - Evolução Aprendizado Mata de São João.
Série Histórica
Séries

Disciplina
2013

5º ano

9º ano

2015

2017

Português

37%

47%

60%

Matemática

28%

28%

39%

Português

22%

30%

32%

8%

8%

12%

Matemática

Fonte: https://www.qedu.org.br/cidade/4198-mata-de-sao-joao/evolucao.

Entre os municípios selecionados, Mata de São João exibe o melhor aproveitamento em
Português no percentual dos alunos do 5º ano. Cabe destacar que o avanço proporcional do
aprendizado em Salvador, no período, é superior ao dos três municípios, apresentando um
crescimento proporcional de 26 pontos percentuais, contra 23 de Mata de S. João, 16 de Simões
Filho e 18 de Camaçari no que concerne a esta disciplina nesse nível de ensino. Na disciplina
Matemática, Mata de S. João também apresenta melhor performance com um percentual de
39% de alunos com resultados adequados, em comparação com Salvador, ligeiramente abaixo
com 37%, Camaçari com 26% e Simões Filho com 17% dos alunos do 5º ano. Entre os alunos
do 9º ano, Salvador e Mata apresentaram percentuais de aproveitamento muito próximos na
disciplina Português, 31% e 32% respectivamente. No tocante à Matemática, todos os
municípios apresentaram baixo rendimento dos alunos, a despeito da evolução proporcional.
Em Salvador, apenas 10% dos alunos tiveram aproveitamento adequado em 2017, embora tenha
havido um crescimento de 5 pontos percentuais no período. Em Camaçari e Simões Filho ocorre
o mesmo fenômeno de crescimento proporcional entre 2013 e 2015 e redução de 2015 para
2017, verificando-se na última Prova Brasil, aprendizado adequado de apenas 5% e 2%,
reciprocamente. Mata de São João exibe um crescimento proporcional entre 2015 e 2017 de 4
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pontos percentuais, embora apenas 12% dos alunos tenham sido avaliados com resultados
adequados.
Para complementar a análise, são considerados os resultados de 2 municípios do Estado
da Bahia, não integrantes da RMS e com características bem distintas entre si, em termos de
área, localização, população, PIB, receitas e nível de desenvolvimento urbano: Feira de Santana
e Licínio de Almeida. Os Quadros 10 e 11 apresentam os resultados da Prova Brasil dos dois
municípios, nessa ordem.
Quadro 10 - Evolução Aprendizado Feira de Santana.
Série Histórica
Séries

5º ano

9º ano

Disciplina
2013

2015

2017

Português

19%

34%

42%

Matemática

14%

19%

27%

Português

17%

31%

20%

5%

12%

8%

Matemática

Fonte: https://www.qedu.org.br/cidade/5149-feira-de-santana/evolucao.

Quadro 11 - Evolução Aprendizado Licínio de Almeida.
Série Histórica
Séries

Disciplina
2013

5º ano

9º ano

2015

2017

Português

47%

64%

78%

Matemática

48%

58%

65%

Português

36%

58%

45%

Matemática

21%

37%

41%

Fonte: https://www.qedu.org.br/cidade/4178-licinio-de-almeida/evolucao.

Pelo exame do Quadro 10 pode-se perceber, que no município de Feira de Santana, a
proporção dos alunos do 5º ano que obtêm aprendizado adequado na avaliação da Prova Brasil,
encontra-se na média dos demais municípios selecionados, com pequenas variações para mais
ou menos nas duas disciplinas. Ao verificar o Quadro 11, chama a atenção que o município de
Licínio de Almeida apresenta resultados crescentes no aproveitamento dos alunos em ambas as
disciplinas no período estudado, com um percentual de 78% dos alunos com aprendizado
adequado em Português e de 65% em Matemática no final do primeiro ciclo do fundamental no
ano de 2017. O melhor resultado entre os municípios examinados e, mesmo, superior ao do
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estado e do país. Observa-se, contudo, nesse mesmo município, uma queda significativa na
medida das capacidades dos alunos no segundo ciclo do ensino fundamental, no qual a
proporção de alunos bem classificados ficou abaixo da metade (45% em Português e 41% em
Matemática), embora ainda superior à média dos demais municípios.
Com base nos dados apresentados, cumpre destacar alguns aspectos.
1. Segundo o movimento Todos Pela Educação, a meta para 2022 é entre 70% a 80%
dos alunos com aprendizado adequado. Pondera-se, entretanto, com base nos
resultados verificados nessa série, especialmente os dados do Brasil e do Estado, que
dificilmente os alunos do segundo ciclo da maior parte dos municípios brasileiros
tendem a atingir a meta, tendo em conta a baixa evolução verificada entre 2015 e
2017. A não disponibilização dos dados de 2019 não permite assegurar que esta seja
uma tendência, entretanto há de se levar em conta a crise política e econômica que o
País vem atravessando desde 2013, com reflexos sobre a arrecadação e as
transferências constitucionais, incluindo o FUNDEB e a crise sanitária em curso, que
tem alterado a rotina escolar com sérios prejuízos para o ano letivo.
2. Em todas as escalas verificadas (nacional, estadual, regional e municipal), a
proporção de alunos com aprendizado adequado reduz-se, invariavelmente, no
segundo ciclo do ensino fundamental em ambas as disciplinas avaliadas. O que pode
representar um obstáculo para a continuidade dos estudos para níveis acadêmicos
mais elevados.
3. As maiores quedas no aproveitamento (em torno de 30% dos alunos) são verificadas
na disciplina Matemática, mesmo considerando os avanços conseguidos nos anos
anteriores, o que merece uma avaliação meticulosa sobre a origem do problema.

Mesmo com o atendimento praticamente universalizado no ensino fundamental,
independentemente da rede que frequentaram, e a melhoria no desempenho dos alunos do
primeiro ciclo da rede municipal, o rendimento dos alunos do segundo ciclo e o fluxo escolar
ainda representam problemas a superar. As taxas de distorção idade-série, ou seja, o percentual
de estudantes, em cada série, com idade superior à recomendada, é bem mais elevado que a
média nacional. De acordo com o Censo Escolar do MEC de 2009, um terço dos estudantes da
rede pública de ensino fundamental em Salvador está matriculado em série não recomendada

4. A CIDADE E SUAS DINÂMICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

Caderno Sociedade, Economia e Território

PLANO SALVADOR 500

108

para sua idade. No ensino médio, a taxa total chega a 50,2% e na rede do município (ensino
fundamental) a distorção atinge 58%.
A distorção idade-série tende a aumentar nas séries mais avançadas, sendo mais baixa
nos anos iniciais do ensino fundamental, e crescendo nos anos finais e no ensino médio. Em
2014, o levantamento censitário do MEC indica que a referida taxa piora no ensino fundamental
e melhora no ensino médio. No ensino fundamental a taxa de distorção de Salvador fica em
35% e atinge 40,2% na rede municipal. Já mais recentemente, em 2018, o Censo Escolar indica
melhoria na distorção idade-série no Ensino Fundamental de Salvador, superando, em média, a
taxa de 2009. Mas na rede municipal, a taxa permanece em 30,8% em 2018, ainda acima de
2009, mas melhor que a de 2014 (Tabela 21), com melhoria da distorção no período de 2013 a
2018 de 30% nos anos iniciais e 9% nos anos finais.
Tabela 21 - Taxas de Distorção Idade-série total por rede pública em áreas geográficas
selecionadas (%).
Censo Escolar 2009
Áreas Geográficas

Censo Escolar 2014

Censo Escolar 2018

Ensino
Fundamental

Ensino
Médio

Ensino
Fundamental

Ensino
Médio

Ensino
Fundamental

Ensino
Médio

23,3

34,4

20,0

28,2

17,2

28,2

FEDERAL

11,8

23,0

14,1

18,4

13,7

19,2

ESTADUAL

24,8

38,1

21,6

31,6

19,6

31,5

MUNICIPAL

26,3

40,4

23,2

27,8

19,8

24,9

36,4

47,9

32,7

43,1

28,5

43,8

FEDERAL

18,9

24,8

18,8

21,7

16,5

26,4

ESTADUAL

45,8

50,9

48,4

46,9

47,8

47,8

MUNICIPAL

37,7

51,0

35,1

48,0

31,2

48,1

33,3

50,2

35,0

42,2

29,1

45,1

FEDERAL

18,9

28,2

18,8

29,8

16,5

51,3

ESTADUAL

46,5

58,0

54,4

51,1

52,9

54,1

MUNICIPAL

30,3

-

40,2

-

30,8

-

BRASIL

BAHIA

SALVADOR

Nota: Taxa de distorção idade-série: percentual de alunos, em cada série, com idade superior à idade recomendada.
Fonte: MEC/INEP/Censos Escolares 2009, 2014, 2019.
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Os problemas de distorção idade-série estão intimamente relacionados com as taxas de
rendimento escolar, que equivalem à proporção de alunos aprovados, reprovados ou que
abandonam os estudos, por etapa escolar. Quando se examinam as taxas de rendimento por série
(Quadro 12), observa-se que as proporções de alunos reprovados são bastante elevadas,
notadamente nos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e no ensino médio, que
refletem diretamente nas taxas de abandono. A reprovação ou o abandono escolar por dois anos
ou mais impactam no fluxo na medida em que, quando retorna, o aluno ingressa na mesma
série, com uma defasagem em relação à idade considerada adequada para aquele ano escolar.
Para combater a evasão escolar e a distorção idade-série, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação prevê a Progressão Continuada, que consiste na organização do ensino em ciclos de
aprendizagem, que pressupõe a não reprovação por um determinado período (entre dois e quatro
anos) e a avaliação do aluno ao final de cada ciclo. A progressão continuada pode assumir
diferentes formatos - grupos não-seriados, séries anuais, grupos multisseriados, turmas de
aceleração, apoio pedagógico -, conforme orientação das redes e sistemas de ensino públicos.
Entretanto, a Progressão não é um ponto pacífico entre especialistas e profissionais da
educação. Os que a defendem entendem que a reprovação potencializa as chances de evasão
escolar, por outro lado há os que afirmam que da forma como se efetiva nas instituições de
ensino, ela acaba atropelando o processo de aprendizagem, aprovando-o sem a garantia de que
esteja de fato aprendendo.
Como se pode observar do Quadro 12, as taxas de aprovação melhoram no 9º ano do
ensino fundamental e no 3º ano do ensino médio, entretanto os resultados da Prova Brasil,
anteriormente apresentados não demonstram evolução do aprendizado na mesma proporção dos
índices de aprovação no 9º ano, bem como os resultados do ENEM das escolas do ensino médio
da rede pública.
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Quadro 12 - Detalhamento Taxas de Rendimento por ano escolar Rede Pública - Salvador,
2018.
Anos Iniciais

Reprovação
(%)

Nº

Abandono
(%)

Nº

Aprovação
(%)

Nº

1º ano EF

1,4

177

2,2

277

96,4

12.136

2º ano EF

1,3

178

1,3

178

97,4

13.314

3º ano EF

19,8

3.720

1,3

245

78,9

14.823

4º ano EF

1,9

317

1,2

200

96,9

16.132

5º ano EF

9,2

1.652

1,3

234

89,5

16.070

Anos Finais

Reprovação
(%)

Nº

Abandono
(%)

Nº

Aprovação
(%)

Nº

6º ano EF

27,9

7.733

5,6

1.552

66,5

18.430

7º ano EF

24,7

6.351

4,7

1.209

70,6

18.152

8º ano EF

21,5

4.888

4,0

910

74,5

16.936

9º ano EF

19,0

3.861

3,9

793

77,1

15.664

Ensino Médio

Reprovação
(%)

Nº

Abandono
(%)

Nº

Aprovação
(%)

Nº

1º ano EM

28,8

7.706

11,5

3.077

59,7

15.973

2º ano EM

19,8

4.205

9,2

1.954

71,0

15.078

3º ano EM

16,0

3.061

7,9

1.512

76,1

14.558

Fonte: Qedu.org.br com base no Censo Escolar 2018, Inep .

Os dados do ENEM 2018 por escola, entretanto, não permitem uma análise do quadro
geral, por alguns aspectos: O primeiro refere-se ao fato de que o exame pode ser prestado em
qualquer etapa do ensino médio, o que não possibilita a análise desagregada dos resultados dos
alunos concluintes; em segundo lugar, dos 67.121 estudantes matriculados no ensino médio em
Salvador, dos quais 19.130 no 3º ano, apenas 7.660 participaram do exame, o que representa
apenas 11% e 40% respectivamente, dos estudantes dos dois grupos; terceiro, das 144 escolas
cujos alunos inscrevem-se no exame, apenas 28 escolas têm número de alunos inscritos
considerados representativos do conjunto, de acordo com os critérios do INEP104, para integrar
a base de dados. O Quadro 13 apresenta, com fim ilustrativo, os resultados do ENEM 2018, das
escolas que tiveram participação de mais de 50% dos alunos ou, no mínimo, 10 alunos
matriculados nesse nível de ensino.

104

Escolas com menos de 50% de participação e/ou 10 alunos participantes na prova não constam nessa base de dados.
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Quadro 13 - Resultado do Enem por escola pública selecionada - Salvador, 2018.
Disciplinas Avaliadas
Ciências
Humanas

Ciências da
Natureza

Linguagens
e Códigos

Matemática

Redação

Taxa de
Participação

Colégio da Polícia
Militar - Unidade I
CPM Dendezeiros

590,0

517,7

544,9

552,4

607,5

90,30%

Colégio da Polícia
Militar - Unidade II
CPM Lobato

590,8

514,2

547,2

568,6

593,4

82,73%

Colégio Estadual 15
de Novembro

548,2

459,3

501,8

506,7

476,7

51,92%

Colégio Estadual
Almirante Barroso

553,8

472,4

519,6

507,8

498,8

66,33%

Colégio Estadual
CPM Luiz Tarquínio

592,8

523,8

564,8

584,6

543,5

80,70%

Colégio Estadual da
Bahia - Central

557,2

469,5

518,4

506,7

487,1

64,41%

Colégio Estadual de
Aplicação Anísio
Teixeira

548,3

462,7

505,7

510

494,0

53,08%

Colégio Estadual
Eduardo Bahiana

553,9

476

509,5

482,3

450,6

61,45%

Colégio Estadual
Edvaldo Brandão
Correia

555,4

474,1

523,1

498,5

518,4

71,60%

Colégio Estadual
Edvaldo Fernandes

540,0

473,4

477,4

505,9

447,2

54,35%

Colégio Estadual
Goes Calmon

551,3

471,9

511

529,6

470,3

90,70%

Colégio Estadual
Governador
Lomanto Júnior

569,2

472,2

526,4

511,8

509,4

51,17%

Colégio Estadual
Heitor Vila Lobos

554,3

477,9

504,1

498,8

450,7

56,58%

Colégio Estadual
Odorico Tavares

558,0

468,2

521,6

513,2

497,7

70,39%

Colégio Estadual
Presidente Costa e
Silva

555,2

474,9

508,1

502,5

476,4

62,79%

Colégio Estadual
Professora Elizabeth
Chaves Veloso

558,0

491,9

519,3

530,2

538,5

63,86%

Escola
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Disciplinas Avaliadas
Ciências
Humanas

Ciências da
Natureza

Linguagens
e Códigos

Matemática

Redação

Taxa de
Participação

Colégio Estadual
Raphael Serravalle

565,4

471,5

531,4

524,7

532,5

58,59%

Colégio Estadual
ROTARY

557,2

472,7

519,9

517,6

496,3

52,70%

Colégio Estadual
Senhor do Bonfim

558,6

475,8

522,8

511,9

530,6

63,41%

Colégio Estadual
Thales de Azevedo

573,7

482,5

536,6

524,1

539,8

68,08%

Colégio Estadual
Vítor Soares

545,0

491,9

511,5

498,9

487,8

54,76%

Colégio Estadual
Yeda Barradas
Carneiro

534,0

477,2

510,1

498,1

480,0

53,06%

EE Colégio Estadual
Frederico Costa Educação Integral

579,6

495,3

524,6

522,4

565,0

50,00%

EE Colégio Estadual
Professora Georgina
Ramos da Silva –
Educação Integral

538,3

466,9

482,2

504,4

446,5

73,81%

Escola Estadual
Filadelfia

520,9

476,8

502,7

482,2

519,1

63,89%

Escola Polivalente
de Amaralina

551,8

458

505,7

498,7

463,5

56,34%

Militar de Salvador

656,2

610,6

618,2

688,7

720,2

86,61%

Escola

Fonte: QEdu.org.br. Dados do Ideb/Inep 2018.

O Ideb é um indicador de qualidade educacional que combina informações de desempenho
em exames padronizados (Prova Brasil ou Saeb) – obtido pelos estudantes ao final das etapas
de ensino (5ª e 9º anos do ensino fundamental e 3ª ano do ensino médio) – com informações
sobre rendimento escolar (aprovação). Os resultados do IDEB para Salvador, de 2005 a 2017,
nos anos iniciais e finais do fundamental constam da Figura 32. Verifica-se uma expressiva
melhoria desse indicador entre o quarto/quinto ano e uma evolução também positiva, mas,
menos pronunciada dos resultados do oitavo/nono ano (Figura 32).
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Figura 32 - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)* no Ensino
Fundamental – Anos Iniciais e Finais, Salvador 2005-2017.
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Fonte: MEC/INEP.

Em relação ao índice IDEB cabem algumas observações: a primeira se refere ao cálculo
do IDEB, que toma a média das notas da Prova Brasil das escolas, multiplicada pelo fluxo
escolar, sendo o produto o índice do IDEB (cujo valor varia de 0 até 10, sendo que 10 indicaria
que todos os alunos obtêm rendimento esperado, o que na prática não acontece). A segunda diz
respeito aos alunos e escolas que não participam do IDEB: escolas públicas que oferecem
ensino fundamental regular e que não realizam a Prova Brasil/Saeb por terem menos de 20
alunos matriculados nas séries avaliadas (4ª série/5º ano e 8ª série/9º ano), conforme declaração
prestada ao Censo Escolar; escolas pertencentes às redes municipais e que não aderem à Prova
Brasil; escolas que realizam a Prova Brasil/Saeb, mas não prestam informação ao censo Escolar
sobre os alunos aprovados e, por isso, não têm a taxa de aprovação calculada; escolas em que
o número de alunos participantes da Prova Brasil foi inferior a 10 ou não alcançam 50% dos
alunos matriculados na série avaliada, posto que, do ponto de vista metodológico, tal
contingente não refletiria o resultado de toda a escola105.

105

https://academia.qedu.org.br/como-usar/ideb/divulgacao-do-ideb/
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No caso de Salvador, a média do aprendizado dos alunos dos anos iniciais (5º ano) é de
5,80 e o fluxo (aprovação), de 0,91, resultando num índice de 5,3 em 2017, superior à meta
estabelecida para o município, mas inferior ao valor de referência do IDEB, que é 6,0. Em
relação aos anos finais (9º ano) a nota média é de 4,86, o fluxo 0,80, resultando num IDEB de
3,9, abaixo da meta e do valor referência. Observa-se, pela figura 33 que o resultado das séries
iniciais tem sido superior à meta do Município desde 2007, entretanto não alcança o valor de
referência do IDEB (6,0). Por seu turno, os alunos das séries finais apresentam resultados
sempre inferiores à meta do Município (figura 34), em função dos problemas de fluxo (20%
dos alunos não conseguem aprovação em 2017), quanto da proficiência106. Aliando-se esses
componentes com as taxas de abandono escolar nos anos finais do fundamental e as de
reprovação e abandono no ensino médio, tem-se um quadro pouco favorável à melhoria da
escolaridade da população que, em breve, deve ingressar no mercado de trabalho.

Figura 33 - Evolução IDEB 5º ano, Salvador, 2017.

Fonte: https://qedu.org.br/cidade/4317-salvador/ideb?dependence=3&grade=1&edition=2017

106

Refere-se às competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) que os alunos devem ter adquirido em cada nível de
ensino.
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Figura 34 - Evolução IDEB 9º ano – Salvador, 2017.

Fonte: https://qedu.org.br/cidade/4317-salvador/ideb?dependence=3&grade=2&edition=2017

Quanto à Educação Infantil (Creche e Pré-Escola) identifica-se um espaço de atuação
importante para o município. A participação dos estabelecimentos públicos municipais no total
de estabelecimentos é, em média, de 23,1%, sendo que 19,2% das creches e 26,9% das escolas
de educação pré-escolar são da rede pública municipal (Censo Escolar, 2018). Essa proporção
já foi maior (em média, 36,6% em 2007, ver Figura 19) e tem oscilado, mas tende à redução
nos últimos 10 anos (Figura 33). De acordo com o Censo Escolar, em 2018, menos de um terço
das matrículas na Educação Infantil são em tempo integral e essa proporção tem se mantido
nesse patamar nos últimos anos. O histórico de matrícula registra um aumento significativo no
período 2012/2019 com 17.000 alunos matriculados em 2012, 28.806 alunos matriculados em
2016 e 42.659 alunos matriculados em 2019 (SEMED, 2019).
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Figura 35 - Proporção das escolas de Educação Infantil na rede pública municipal Salvador
(2007-2018).
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Fonte: MEC/INEP/Censos Escolares, elaboração Observatório, 2019.

4.3.3. Saúde
Em conformidade com a Lei Complementar 141/2102, os Planos Municipais de Saúde,
assim como as Programações Anuais de Saúde e os Relatórios Anuais de Gestão, são elaborados
pela SMS e aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde. Esse Sistema de planejamento
orienta as ações da Secretaria Municipal de Saúde nas mais diversas áreas e torna-se
instrumento de gestão indispensável, considerando-se que, no campo da saúde, a condição do
município do Salvador como polo regional da RMS e do estado como um todo impõe um
dimensionamento da pressão da demanda de outros municípios sobre o SUS de Salvador e o
entendimento permanente com gestores municipais e com a gestão estadual do SUS107.
A rede de serviços de saúde de Salvador de atendimento ambulatorial e hospitalar reúne
estabelecimentos SUS e não SUS. Em 2013, essa rede compõe-se por 513 Estabelecimentos

107

PMS/Secretaria da Saúde. Relatório de avaliação das diretrizes do PDDU 2016 na saúde. Fev de 2020.
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Assistenciais de Saúde (EAS), vinculados ao SUS, sendo que 44% dos EAS são públicos
municipais, 44%, privados ou filantrópicos, 10% públicos estaduais e 2% público federal.
Seis anos após, em 2019, o município de Salvador dispõe de 3.278 EAS cadastrados,
representando seis vezes mais o número de 2013. Desse total, 474 estabelecimentos estão
vinculados ao SUS, sendo 263 (rede própria) públicos municipais, 6 públicos federais, 11
públicos estaduais (sistema prisional), 111 estabelecimentos da rede complementar e 19
unidades SUS de gestão dupla, totalizando 410 unidades do SUS Municipal. Têm-se ainda 64
unidades SUS de gestão estadual e as demais 2.804 são unidades privadas não SUS108.
Destaca-se que, apesar da redução de cerca de 8% de EAS vinculados ao SUS,
principalmente, em virtude da diminuição da rede complementar, que representa 44% da rede
municipal de saúde em 2013, e, em 2019, representa 23%, os EAS públicos municipais
apresentam uma trajetória contrária no período, com crescimento de 44%, saindo de 227
unidades, em 2013, para 56%, ou 263 unidades, em 2019109. Apesar disso, o crescimento
expressivo das EAS no período de 2013 a 2019 deve-se principalmente ao crescimento das EAS
privadas. A rede própria municipal encontra-se descrita no Quadro 14110.
Quadro 14 - Unidades da Rede Assistencial da SMS.
142 Unidades de Saúde, sendo 47 básicas e 95 de Saúde da Família. As equipes de Saúde da Família contam
com o suporte de 12 Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASFs)
16 Unidades de Urgência/Emergência, sendo 09 Unidades de Pronto Atendimentos (UPAs), 06 Pronto
Atendimentos (PAs) e 01 Pronto Atendimento Psiquiátrico.
01 Unidade de Atendimento Odontológico 24 horas (UAOs)
01 Centro Municipal de Odontologia (CEMOL) Liberdade
06 Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs)
04 Multicentros de Saúde
20 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)111,03 Centros de Saúde Mental, 07 Residências terapêuticas para
egressos de internação psiquiátrica, 01 Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil e 03 equipes de Consultórios
na Rua.
03 Serviços Municipais de Assistência Especializada em DST/AIDS e hepatites virais

108

PMS/Secretaria da Saúde. Relatório de avaliação das diretrizes do PDDU 2016 na saúde. Fev de 2020.

109PMS/Secretaria

da Saúde. Relatório de avaliação das diretrizes do PDDU 2016 na saúde. Fev de 2020.

110

PMS/Secretaria da Saúde. Relatório de avaliação das diretrizes do PDDU 2016 na saúde. Fev de 2020.

111

Dos 20 CAPS, 18 são municipais, 01 conveniado e 01 estadual.
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01 Laboratório Central
01 Centro de Referência de Saúde do Trabalhador
01 Ambulatório Infantil de Alergias Alimentares
01 Central de Regulação Médica das Urgências (SAMU), com 13 bases descentralizadas, 41 ambulâncias 112,
08 motolâncias e 01 ambulancha.
01 Hospital Municipal
01 Centro Especializado em Reabilitação (CER II Coutos)
01 Complexo de Vigilância à Saúde
01 Centro de Controle de Zoonoses (CCZ)
Fonte: PMS/Secretaria da Saúde. Relatório de avaliação das diretrizes do PDDU 2016 na saúde. Fev de 2020.

Buscando atender à necessidade da população por ações e serviços especializados além
das consultas e exames ofertados pela rede própria (Multicentros de Saúde, Serviços de Atenção
Especializada, Centro de Especialidade Odontológicas, CAPS), a SMS procede à contratação
de rede complementar ao SUS municipal para o provimento dos procedimentos de média e alta
complexidade ambulatorial e hospitalar113.
Ainda no período de 2013 a 2019, são construídos quatro Multicentros de Saúde: em
2014 são implantados os Multicentros de Saúde Vale das Pedrinhas e Amaralina Dr. Adriano
Pondé, ambos localizados no Distrito Sanitário Barra/Rio Vermelho; e, em 2016, os
Multicentros de Saúde Liberdade e Carlos Gomes, localizados nos DS Liberdade e Centro
Histórico, respectivamente114. Também são construídas 9 Unidades de Pronto Atendimento
(UPAS) e recuperada, uma. Em igual período, Salvador ganha seu primeiro hospital, dotado de
210 leitos – 30 de UTI (adulto e pediátrico), 150 de clínica médica cirúrgica e 30 de clínica
pediátrica, localizado na Boca da Mata, próximo a Cajazeiras, onde são atendidos casos de
urgência, emergência e ambulatoriais, e um Centro Especial de Reabilitação (CER), localizado
em Coutos, Subúrbio Ferroviário.
O Multicentro de Saúde Vale das Pedrinhas funciona com o atendimento
predominantemente voltado aos residentes do DS Barra/Rio Vermelho. A oferta dos serviços

112

41 ambulâncias distribuídas em 33 Unidades de Suporte Básico (USB) e 08 Unidades de Suporte Avançado (USA), sendo
que dentre as USA existe 01 Veículo de Intervenção Rápida (VIR).
113

PMS/Secretaria da Saúde. Relatório de avaliação das diretrizes do PDDU 2016 na saúde. Fev de 2020.

114PMS/Secretaria

da Saúde. Relatório de avaliação das diretrizes do PDDU 2016 na saúde. Fev de 2020.
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dos Multicentros de Saúde Liberdade e Carlos Gomes é disponibilizada para todos os usuários
de Salvador e municípios pactuados, considerando a elevada demanda reprimida para
atendimento especializado nos demais distritos sanitários. No que se refere ao Multicentro de
Saúde Amaralina Dr. Adriano Pondé, este oferta o serviço especializado de referência em
cardiologia de média complexidade para crianças e adultos com doença cardiovascular,
residentes em Salvador e municípios pactuados115. No período de 2014 a 2019 são realizados
um total de 1.818.639 procedimentos especializados nos Multicentros116.
Conforme dados básicos do Ministério da Saúde/DATASUS, no que tange à atenção
básica, a cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica no município tem
crescido desde 2010, mas não vai além de 37,9% em 2018 (Tabela 22). Ou seja, pouco mais de
um terço da população de Salvador tem acesso a procedimentos de atenção básica, que podem
fazer a diferença quanto à prevenção de doenças e intervenções mais ou menos complexas. Em
alguns distritos sanitários que apresentam menores IDHM, esta cobertura atinge níveis maiores,
a exemplo do Subúrbio Ferroviário com 74,1% de acordo dados do Plano Municipal de Saúde
/SMS2018-2021117.
Em regra, a cobertura da população por equipes de atenção básica mostra evolução
positiva entre 2010 e 2018, embora a proporção de internações por condições sensíveis à
atenção básica tenha melhorado em menor intensidade que à de cobertura. A combinação
desses dois indicadores parece apontar necessidade de ampliação dessa cobertura e maior
qualidade no atendimento prestado.
De outra perspectiva de análise da saúde em Salvador, observa-se uma tendência geral
à melhoria de indicadores de qualidade de vida, como a esperança de vida ao nascer (que segue
de perto a tendência nacional de crescimento) e a mortalidade infantil, que passa de 46,4 por
100 mil nascidos vivos em 1991 para 14,9 em 2010, ficando bem abaixo da média nacional.
Dados recentes da Secretaria Estadual de Saúde indicam que a taxa de mortalidade infantil volta
a decrescer em 2017, para 14,6 por 100 mil NV. Observa-se também que a proporção de
nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas pré-natais passa de 50,6%, em 2010, para
61%, em 2018. O comportamento desse indicador parece indicar maior efetividade da política
focada em acompanhamento de gestantes. (Tabela 22).

115

PMS/Secretaria da Saúde. Relatório de avaliação das diretrizes do PDDU 2016 na saúde. Fev de 2020.

116

PMS/Secretaria da Saúde. Relatório de avaliação das diretrizes do PDDU 2016 na saúde. Fev de 2020.

117

PMS/Secretaria da Saúde. Relatório de avaliação das diretrizes do PDDU 2016 na saúde. Fev de 2020.
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Tabela 22 - Indicadores da atenção básica e leitos hospitalares, Salvador 2008-2014.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 2018

Correção Populacional Estimada pelas
equipes da Atenção Básica

31,5

31,2

26,4

35,9

35,6

37,0

37,9

37,5

37,9

Proporção de Internações por Condições
Sensíveis à Atenção Básica (ICSAB)
(%)

14,9

15,3

15,0

15,5

14,6

14,6

14,8

15

16,3

Proporção de Registro de Óbitos com
Causa Básica Definida

97,6

96,9

96,1

96,8

97,2

96,3

96,1

95,2

90,7

Proporção de Nascidos Vivos de Mães
de 10 a 19 anos

14,6

15,8

15,2

15,0

14,0

13,9

13,5

12,9

12,2

Proporção de Nascidos Vivos de Mães
de 7 ou mais Consultas Pré-natal

50,6

47,5

46,5

48,2

51,3

53,6

56,8

61,3

61

Proporção (%) de Partos Normais

49,2

49,9

48,3

48,3

48,2

49,9

51,5

51,6

51,1

Proporção de Leitos Hospitalares para
Internação (Por Mil Hab.)

2,9

2,9

3,0

2,9

2,7

2,7

2,7

2,8

2,8

Proporção de Leitos Hospitalares para
Internação da Rede SUS (%)

72,6

69,2

69,9

69,9

69,5

68,4

68,5

66,8

66,7

Indicadores Selecionados

Fonte: Ministério da Saúde/DATASUS, Rol de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 2013-2015, Edição 2014, elaboração
OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2019.

O relatório da OMS118 especificamente sobre saúde reafirma três princípios de ações
corretivas, que se aplicam ao caso de Salvador: primeiro, melhorar as condições de vida
cotidiana - circunstâncias em que nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem; segundo,
abordar a distribuição desigual de poder, dinheiro e recursos nos níveis global, nacionais e
locais; terceiro, quantificação do problema, alargar a base de conhecimento, especialização dos
recursos humanos sobre os determinantes sociais da saúde e promover a consciência pública
sobre o tema.
O primeiro princípio liga-se fortemente à urbanização, apontando que é preciso colocar
a saúde e a igualdade na saúde no centro das atenções da administração e do planejamento
urbano provendo: disponibilidade de habitação de custo suportável; investimento na
requalificação de bairros degradados; abastecimento de água e condições de saneamento;
eletricidade e pavimentação das vias de comunicação para todos; investimento em transportes
ativos; planejamento do mercado de consumo, de forma a controlar o acesso a produtos
alimentares insalubres ou menos saudáveis; regulamentos de controle e planejamento ambiental
de qualidade, inclusive com a restrição do número de postos de venda de bebidas alcoólicas;
118

Relatório da OMS confirmado na Conferência Mundial sobre Determinantes da Saúde, ocorrida no Rio de Janeiro

4. A CIDADE E SUAS DINÂMICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

PLANO SALVADOR 500

Caderno Sociedade, Economia e Território

121

promoção da igualdade na saúde entre zonas rurais e urbanas, mediante o investimento
sustentado no desenvolvimento rural, abordando-se as políticas e processos de exclusão que
conduzem à pobreza rural, à ausência de propriedade e à migração 119
Quanto ao segundo princípio, a rede de atenção básica à saúde em Salvador está em
crescimento, mas ainda é grande a demanda por mais oferta de unidades de saúde, unidades de
acolhimento a idosos, e outras de apoio e assistência social. O alcance e a equidade na oferta
destes equipamentos estão condicionados a critérios de alocação que observem as densidades
populacionais e, não apenas, da distributividade territorial.
Também o terceiro princípio, que abrange a produção de informações sobre o sistema de
saúde, seus processos e resultados, tem sido foco da gestão municipal, verificando-se um
projeto em curso com financiamento do Banco Mundial, que destina recursos expressivos para
implantação de sistema de informações em saúde e qualificação de mão de obra.
Princípios e assertivas assinalados nos parágrafos anteriores são reforçados pela
pandemia da Covid 19. Assim como no mundo e em outras capitais do Brasil, a Covid 19
espalha-se na Bahia e em Salvador, embora a ritmo mais lento que em outras localidades do
Brasil, em função da política de isolamento social, fortemente adotada pelos governos
municipal e estadual, em inédita ação conjunta. Em 17 de maio de 2020, em meio à
incapacidade de testagem em massa e a peculiaridades da própria doença, que são indicadas
como causas principais de subnotificações, a Bahia tem 8443 casos confirmados da Covid 19 e
295 óbitos. Do total de casos da Bahia, 62,96% estão em Salvador120.

4.3.4. Violência
Salvador é a 5ª capital brasileira com maior Taxa de Mortes Violentas em 2016 (Atlas
da Violência 2018: políticas públicas e retratos dos municípios brasileiros, 2018), embora os
índices de mortalidade por causas externas decresçam de 2010 a 2014 e voltem a apresentar um
pequeno crescimento em 2017 (Figura 36). As taxas de homicídios crescem de 2003 a 2010 e
voltam a apresentar tendência de redução até 2017 (Figura 37).

119

FIOCRUZ, 2012 apud OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2019.

120 Governo do Estado da Bahia. Secretaria da Saúde. Disponível: http://www.saude.ba.gov.br/2020/05/17/bahia-tem-8-443-

casos-confirmados-de-covid-19-e-295-obitos/. Acesso: 19/05/2020.
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Figura 36 Taxa de mortalidade por causas externas por 100 mil habitantes.
Salvador, 2010-2017.
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Fonte: MS/SVS/CGIAE – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM.

Figura 37 - Taxa de Homicídios. Salvador, 2003-2017.
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Fonte: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM, elaboração OBSERVATÓRIO DAS
METRÓPOLES, 2019.

Ações de prevenção à violência e de melhoria na sensação de segurança na cidade de
Salvador e sua região metropolitana passam necessariamente por um esforço conjunto, que
inclua diversos setores – saúde, educação, segurança, justiça, bem estar social, mobilidade e
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acessibilidade – governamentais e não-governamentais, pela melhoria na qualidade de vida
dessas áreas da metrópole, que resultem em um círculo virtuoso de redução das desigualdades,
redução da violência e desenvolvimento local sustentável no médio e longo prazos.
Assim, em consonância com a abordagem anunciada na seção anterior, existem fatores
monetários e não monetários que explicam o círculo vicioso da pobreza na cidade. A análise
do IDHM, índice composto por fatores monetários (renda) e não monetários (educação e saúde)
por territórios da cidade, apresentada na seção anterior e mais os dados dessa seção reforçam a
afirmação anterior.

4.4. Dinâmica da Mobilidade
Nos últimos anos, Salvador experimentou um crescimento moderado da população e
acelerado da motorização individual. Estes fatores, somados aos desafios impostos pelo relevo,
pela queda do índice de passageiros transportados por quilômetro pelo transporte coletivo e pela
falta de um controle eficaz do uso do solo, definem inúmeras restrições para a promoção do
acesso amplo e democrático à cidade.
Para fazer frente a estes desafios em prol da busca de uma mobilidade segura, inclusiva
e socialmente justa, Salvador tem como principal instrumento o Plano de Mobilidade Urbana
Sustentável –

PlanMob

Salvador, aprovado pelo Decreto no 29.929/2018, conforme

determinações da Lei no 9374/2018, que instituiu a Política Municipal de Mobilidade Urbana
Sustentável de Salvador.
Os estudos de mobilidade para a elaboração do Plano SSA 500 se apoiaram no PlanMob
Salvador/ 2018, e adotaram como base nas suas análises as unidades territoriais por ele
definidas, mostradas no cartograma da Figura 38: Regiões de Salvador - Área Urbana
Consolidada, Miolo, Orla Atlântica e Subúrbio Ferroviário121; Macrozonas OD122; Zonas de
Tráfego (ZT)123;

121

Regiões de Salvador - Regiões que carregam em si aspectos muito específicos da ocupação da península que contém
Salvador, contribuindo para a conjuntura atual da cidade, na qual estas áreas, apesar de conter alguns traços de semelhança
entre si num panorama geral, são elementos distintos de um sistema urbano pouco integrado.
122

Macrozonas OD - Agrupamento de Zonas de Tráfego.

123

Zonas de Tráfego (ZT) - Zonas originais da Pesquisa OD/2012, para as quais foram utilizados os dados socioeconômicos
para o ano de referência (2012) como base dos cálculos de projeção, bem como na espacialização dos mesmos.
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Figura 38 - Regiões de Salvador, Macrozonas OD e Zonas de Tráfego (ZT) – Pesquisa OD/1995.

Fonte: Figura 7 do PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável. Relatório Técnico RT14: -TOMO I.
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A relação de estudos e planos de mobilidade desenvolvidos para a cidade de Salvador e
para a RMS é bastante ampla. O Plano de Desenvolvimento Urbano da Cidade do Salvador Plandurb, elaborado na década de 1970 e aprovado em 1985, incorporou e detalhou as diretrizes
do Estudo de Uso do Solo e Transportes da Região Metropolitana de Salvador (EUST) de 1975
(DELGADO, 2014; SAMPAIO, 1999. Posteriormente, tendo esses planos como referência,
outros estudos foram realizados, entre os quais : “Alternativas Tecnológicas para o Transporte de
Massa de Salvador” (GEIPOT/EBTU/CONDER/PMS) de 1980, o “Projeto Bondes Modernos de
Salvador” (EBTU/PMS) de 1988, o “PIT – Plano Integrado de Transportes”, de 1997, o estudo
de “Estratégias para os Transportes Urbanos da Região Metropolitana de Salvador” e o
“Programa de Descentralização do Trem Metropolitano de Salvador” (CBTU) de 1997.
Desde a década de 1970 vêm sendo implantadas em Salvador propostas destes planos,
a exemplo da Av. Mário Leal Ferreira (Av. Bonocô) e de corredores viários transversais aos
grandes eixos longitudinais – BR-324, Av. Luiz Viana, Av. Octávio Mangabeira e Av.
Suburbana –, que com estas integram a rede viária estrutural da cidade. Importa dizer que estas
vias se desenvolvem em fundos de vales e, juntamente com as denominadas vias de cumeada,
suportam o sistema de transporte coletivo. Hierarquicamente, o sistema rodoviário de média
capacidade alimenta o metroviário de alta capacidade, que pode vir a integrar e consolidar as
centralidades da cidade.
Segundo o PlanMob/2018124,
Essa rede viária, baseada nas vias de “fundo de vale” e “de cumeada” acarretou
ao longo do desenvolvimento dessa rede, carências de ligações entre estes dois
conjuntos de vias.
Esta situação é percebida, por exemplo, na Av. Mário Leal Ferreira (Av.
Bonocô) - citando uma via implantada na década de 1970, ligando a BR-324
ao bairro de Nazaré e ao Centro Histórico. Lindeiros à Av. Bonocô estão os
bairros de Cosme de Farias, Campinas de Brotas e Daniel Lisboa. No bairro
de Cosme de Farias, a via de cumeada é identificada por R. Cosme de Farias
e está conectada à Av. Bonocô por vias que apresentam acentuada declividade,
seção viária mínima, que não permitem duplo sentido de circulação e
dificultam o trânsito e, em muitos casos, não apresentam passeio, oferecendo
situações de risco aos pedestres, ou seja, são ligações viárias precárias que
dificultam a conexão entre o “vale” e a “cumeada”.
Ao longo dos anos, desde a implantação dessa via de fundo de vale, esta
situação persiste afetando um crescente número de pessoas que habitam estes
locais. O mesmo ocorre com os outros bairros citados e em muitos outros
locais da cidade.

124

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável. Relatório Técnico RT14: -TOMO I. Pag. 50
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Em vias que atualmente (maio de 2017) estão sendo requalificadas/duplicadas,
ou mesmo totalmente implantadas, observa-se o mesmo tipo de carência:

 A atual Av. Gal Costa (via de “fundo de vale”), está sendo duplicada e irá
compor a conexão entre a Av. Suburbana (em Lobato) e a Av. Octávio
Mangabeira (na Orla Atlântica) através da implantação da ligação Lobato
/ Pirajá (a oeste) e da Av. Pinto de Aguiar (a leste). No entanto é
absolutamente carente de conexão com os bairros de São Marcos, Pau da
Lima (ao norte) e Sussuarana (ao sul) e, da forma como está projetada,
continuará a ser.

 A Av. 29 de Março, também em implantação no “fundo de vale”,
cumprirá a função de conexão entre a BR-324 e a Av. Luís Viana
(Paralela). Irá compor o eixo de conexão entre a Orla da Baía de Todosos-Santos (através da BA-528) e a Orla Atlântica (através da Av. Orlando
Gomes). Esta ligação transversal ao Miolo supre uma antiga necessidade da
cidade; porém, os reduzidos pontos de ligação desta com seus bairros
lindeiros, localizados nos morros, vão acentuar a característica do sistema
viário de Salvador.
Nesses locais, citados como exemplos de ocorrências na cidade, a população
afetada diretamente pela falta de conexões do sistema viário, habita os
morros e suas encostas e tem a sua acessibilidade aos meios de transporte
absolutamente prejudicada se estiverem estruturadas e apoiadas nas avenidas
de Fundo de Vale. Esta população participa da porção menos favorecida em
termos de renda familiar, empregos, estudo, infraestrutura básica, etc.
Para que diferentes tipos de pessoas desenvolvam suas atividades é
fundamental a disponibilidade e o acesso ao sistema de transportes e às
atividades dispersas pelo uso do solo da cidade, representada pela
microacessibilidade adequada a essas regiões (PlanMob Salvador/2018).

Para os corredores de maior demanda do sistema estrutural de transportes, existe um
programa que prevê altos investimentos em mobilidade. Entretanto, mais do que as futuras
infraestruturas na cidade de Salvador ou de sua região metropolitana, são os temas tarifários
nas futuras licitações dos serviços de transporte coletivo e a sua reorganização que mais
preocupam a maioria dos usuários do sistema, posto que os tópicos se refletem na mobilização
social e nos debates metropolitanos.

4.4.1. Caracterização da Mobilidade em Salvador
Considerando os dados da pesquisa de Origem-Destino (OD) realizada em 2012
(BAHIA, 2012c) quando se analisam as viagens geradas pelo município de Salvador identificase que: do total de viagens 61,5% são motorizadas e 38,5% não motorizadas. Das viagens
motorizadas, 64,1% são realizadas por transporte coletivo e 35,9% pelo modo individual
(Tabela 23).
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O modo mais utilizado é o modo a pé, que responde por 38% do total das viagens, vindo
em seguida as realizadas por ônibus do STCO - Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus de
Salvador, correspondentes a 32,3% e, em 3º lugar, as que utilizam o automóvel,
correspondentes a 20% (14,5% condores e 5,4% passageiros). Os ônibus intermunicipais
urbanos respondem por 2,4%, o transporte escolar por 1,9%, as Lotações, Vans e Peruas
(STEC) por 1,2% e o ciclismo por, apenas, 0,5%. O elevado percentual de viagens a pé, mostra
a imperiosa necessidade de adoção de políticas que contemplem a melhoria da mobilidade deste
modo ativo de transporte. Por outro lado, vê-se a necessidade de incentivo ao outro modo ativo
de transporte, o ciclismo, que apresenta um percentual muito baixo de viagens.
Tabela 23 - Distribuição modal das viagens em Salvador e na RMS.
Salvador

RMS

Modo Principal
Total

(%)

Total

(%)

A pé

1.749.817

38,0

2.097.843

35,3

Ônibus Municipal (STCO)

1.485.468

32,3

1.873.028

31,5

Dirigindo Automóvel

670.693

14,6

803.172

13,5

Passageiro de Automóvel

250.204

5,4

332.567

5,6

Ônibus Intermunicipal

112.042

2,4

203.094

3,4

Transporte Escolar

86.994

1,9

167.240

2,8

Ônibus Fretado

74.999

1,6

130.754

2,2

Moto

58.750

1,3

113.702

1,9

Lotação/Van/Perua (STEC)

55.830

1,2

66.972

1,1

Taxi

23.969

0,5

64.467

1,1

Bicicleta

20.990

0,5

54.124

0,9

Mototaxi

9.218

0,2

16.685

0,3

Outros

5.542

0,1

13.973

0,2

4.604.516

100

5.937.621

100

Total Geral

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Pesquisa de Mobilidade na Região Metropolitana de Salvador - Secretaria
de Infraestrutura e Transporte da Bahia – SEINFRA; 2012.
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Como já visto anteriormente, a cidade do Salvador possui um relevo complexo, com
ocorrência múltipla de vales e cumeadas. Nesse cenário, os moradores que habitam os morros
e suas encostas são penalizados com uma menor frequência do serviço de transporte público,
enfrentando velocidades muito baixas nos períodos de pico. Nas avenidas de vale verifica-se
um melhor desempenho do serviço de ônibus, mas os subsistemas (vale e cumeada) são
interligados deficitariamente. Quando não é ofertada uma linha de integração, resta às pessoas
o uso de escadarias e ladeiras íngremes, o que, por sua vez, não se constitui um estímulo para a
promoção do transporte público.
Para fazer frente a este déficit de articulação, consta do PlanMob o “Programa de
Melhoria da Microacessibilidade Vertical e entre Cumeadas”125, onde
são propostos dispositivos para facilitar a microacessibilidade vertical, em
locais com ocupação urbana e existência de fortes impedâncias para o acesso
direto ao transporte coletivo, por conta da topografia urbana (declividades e
diferenças de cotas relevantes) (PlanMob Salvador/2018).

Quanto aos passageiros transportados pelo STCO - Sistema de Transporte Coletivo por
Ônibus de Salvador (Consórcio INTEGRA), os dados do Anuário de Transportes Urbanos de
Salvador de 2018 da SEMOB, mostra que demanda média mensal foi, neste ano, de 36,06
milhões passageiros/mês. Foram transportados 432,67 milhões de passageiros, com um
percurso médio mensal de 13,36 milhões de km/mês.
Um dos problemas enfrentados pelo STCO é a queda do IPK126 - Índice de Passageiros
Transportados por Quilômetro. O gráfico da Figura 39, apresenta a variação do índice entre os
anos de 2004 e 2018, e mostra que neste período seu melhor desempenho ocorreu em 2014,
quando atingiu 1,9. A partir daí, vem caindo, e, em 2018, já estava em 1,67, em razão de
diversos fatores, entre eles, principalmente, o aumento dos assaltos a ônibus nos últimos anos.
Com informações da SSP/BA, Souza (2016), desenvolveu um conjunto de análises, entre elas
a espacialização das ocorrências de roubo em Transporte Coletivo por Ônibus, conforme pode
ser observado no cartograma da Figura 40.

125

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável. Relatório Técnico RT14 - TOMO I. Pag. 20

126

O valor mínimo para um IPK, considerando-se parâmetros de eficiência operacional na literatura especializada seria
superior a 2,5 (FERRAZ e TORRES, 2003)
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Figura 39 - Variação do IPK entre os anos de 2003 e 2018.
Mês de Referência: dez

Fonte: Anuário de Transportes Urbanos de Salvador. 2018. Secretaria de Mobilidade-SEMOB. Prefeitura Municipal de
Salvador.

Figura 40 - Densidade de ocorrências de roubo em ônibus em Salvador.

Fonte: Souza, 2016.

4. A CIDADE E SUAS DINÂMICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

PLANO SALVADOR 500

Caderno Sociedade, Economia e Território

130

O sistema de transporte de passageiros pelo modo ferroviário, Paripe-Calçada com uma
extensão de (13,6 quilômetros e 10 estações) tem uma demanda de, aproximadamente, 10
mil/dia (BAHIA, 2019) e atende a uma população de baixa renda do Subúrbio Ferroviário, com
tarifa social de R$ 0,50 e não se integra ao sistema de transporte coletivo por ônibus.
No que tange ao sistema metroviário, a Linha 1 do metrô (Lapa-Pirajá, com 12,2km e
08 estações), em plena operação, está em fase de projeto de ampliação para Águas Claras, com
acréscimo de 5,5km e 02 estações - Brasilgás/Campinas e Águas Claras/Cajazeiras, devendo
esta última integrar-se com a futura Estação Rodoviária Estadual. A Linha 2 do metrô (Acesso
Norte-Estação do Aeroporto, com 21,00km e 12 estações), também em operação, tem
ampliação prevista para Lauro de Freitas, com acréscimo de 3,5 km e implantação de 1 estação.
A integração modal, iniciada em 12/06/2016, como era previsível, transfere parte das
viagens feitas exclusivamente por ônibus para as linhas 1 e 2 do metrô. Segundo dados da
Superintendência de Mobilidade, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia
(SEDUR), apresentados na Tabela 24, no período de 01 ano (entre março de 2019 e fevereiro
de 2020) do total de 107,9 milhões de passageiros transportados pelo metrô, mais da metade,
58,6 milhões (54%), integram-se com o STCO - Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus de
Salvador, 30,9 milhões (29%) são exclusivos do metrô, e 18,4 milhões (17%) integram-se com
ônibus metropolitanos.
Com o advento da pandemia da COVID-19127 a quantidade de passageiros transportados
pelo metrô sofreu uma queda abrupta (gráfico da Figura 41), caindo de uma média mensal de
9,0 milhões de passageiros entre mar/2019 a fev/2020 para 6,5 milhões em março de 2020
(redução de 28%), e para uma média de 2,4 milhões (redução de 74%) nos meses de abril e
maio de 2020. Observa-se, ainda, que neste período a divisão modal guarda, de forma
aproximada, a mesma divisão proporcional de passageiros, tendo o STCO, inclusive,
aumentado a sua contribuição para 61% nos meses de abril e maio.
É importante registar que os impactos da Covid-19 (sociais, econômicos, ambientais
etc.), com resultados arrasadores no funcionamento dos serviços públicos essenciais, entre os
quais se inclui o transporte coletivo de passageiros, já apontam para desafios a serem
enfrentados pelo setor nos pós pandemia. Entre os fatores que requererão a adoção de ações
efetivas de políticas públicas estão o aprofundamento dos níveis de pobreza, que dificultará o
acesso dos mais pobres aos transportes públicos coletivos, e o risco de incentivo ao uso do
transporte individual, que nesta fase da pandemia oferece menos risco de contágio.

127

Elevação do estado da contaminação da Covid-19 à categoria de “pandemia” pela Organização Mundial de Saúde (OMS):
11/03/2020. Acesso: <link https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemia-decoronavirus>.
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Tabela 24 - Passageiros Transportados no período de março/2019 a maio/2020.
Meses

Passageiros Exclusivos do
metrô
Quantidade

%

Passageiros integrados com o
STCO – Município
Quantidade

%

Passageiro integrados com
ônibus metropolitanos
Quantidade

%

Total de passageiros
Quantidade

%

mar/19

2.481.383

29%

4.600.774

54%

1.442.004

17%

8.524.161

100%

abr/19

2.427.670

27%

4.889.733

55%

1.521.312

17%

8.838.715

100%

mai/19

2.506.041

27%

5.125.977

55%

1.609.230

17%

9.241.248

100%

jun/19

2.346.856

30%

4.126.578

53%

1.309.126

17%

7.782.560

100%

jul/19

2.444.248

28%

4.788.335

54%

1.572.482

18%

8.805.065

100%

ago/19

2.707.721

28%

5.356.116

55%

1.674.839

17%

9.738.676

100%

set/19

2.635.644

28%

5.158.935

55%

1.599.815

17%

9.394.394

100%

out/19

2.805.192

28%

5.438.567

55%

1.678.442

17%

9.922.201

100%

nov/19

2.682.131

29%

5.149.923

55%

1.564.904

17%

9.396.958

100%

dez/19

2.841.925

31%

4.945.356

53%

1.508.370

16%

9.295.651

100%

jan/20

2.463.638

29%

4.619.155

54%

1.516.454

18%

8.599.247

100%

fev/20

2.588.966

31%

4.404.752

52%

1.413.216

17%

8.406.934

100%

30.931.415

29%

58.604.201

54%

18.410.194

17%

107.945.810

100%

mar/20

1.725.673

26%

3.688.013

56%

1.140.709

17%

6.554.395

100%

abr/20

529.248

23%

1.421.880

61%

396.398

17%

2.347.526

100%

mai/20

564.856

23%

1.500.063

61%

396.788

16%

2.461.707

100%

Subtotal na
Pandemia

2.819.777

25%

6.609.956

58%

1.933.895

17%

11.363.628

100%

Total Geral

33.751.192

28%

65.214.157

55%

20.344.089

17%

119.309.438

100%

Subtotal pré
Pandemia

OBS: Elevação do estado de contaminação da Covid-19 à categoria de pandemia - 11/03/2020 (OMS).
Fonte: SEDUR/Ba. Elaboração FMLF sobre dados da Superintendência de Mobilidade. Junho/2020.
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Figura 41 - Passageiros Transportados no período de março/2019 a maio/2020.

Fonte: SEDUR/BA. Elaboração FMLF sobre dados da Superintendência de Mobilidade. Junho/2020.

Como nas grandes cidades brasileiras, em Salvador o automóvel passou a ser o modo
de transporte dominante, considerando-se o espaço exponencialmente maior que ocupa nas
vias, em detrimento do ocupado pelos outros modos de transporte. O crescimento da frota de
veículos automotores está associado ao aumento da renda no país em anos pretéritos recentes,
às desonerações fiscais de incentivo a vendas de veículos automotores e a fatores que impactam
na qualidade do transporte coletivo (a exemplo da dificuldade de conectividade com os modos
ativos, e a insegurança). Com o aumento da frota aumentam também os custos sociais da
dependência do automóvel e das políticas urbanas orientadas pelo uso deste meio de transporte
como prioritário.
A taxa de motorização individual cresce aproximadamente 6% ao ano, enquanto os
investimentos na melhoria do sistema de transporte público não acompanham o crescimento da
demanda e não existem estratégias claras que incentivem o usuário do automóvel, no curto
prazo, a mudar para modos sustentáveis. O gráfico da Figura 42 mostra Crescimento da frota
de veículos motorizados individuais em Salvador de 2001 a 2017, incluindo a de motocicletas.
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Figura 42 - Crescimento da frota de veículos motorizados individuais em Salvador/BA, de
2001 a 2017.

Fonte: Elaboração do Observatório das Metrópoles sobre dados do DENATRAN.

Quanto ao crescimento total da frota de veículos e da população, em números absolutos,
apresentados na Tabela 25 (PEREIRA et al, 2017), a indicação nas projeções para o ano
horizonte de 2030 é de que pode chegar, nos quatro municípios que compõem o Núcleo
Metropolitano128, a mais de 2 milhões de veículos para uma população de 3,7 milhões de
habitantes, dos quais 2 milhões e 900 mil vivendo no município de Salvador.
Tabela 25 - Crescimento total da frota de veículos motorizados e da população RMS, 2001,
2015, 2030.
Ano 2001

Ano 2015

Ano 2030

Município
População

Frota

População

Frota

População

Frota

2.485.702

352.606

2799.930

836.548

2.929.703

1.534.415

Simões Filho

96.601

6.283

129.304

33879

155.711

111.836

Lauro de Freitas

118678

14.161

185.924

69.760

249.419

131321

Camaçari

166.985

12.443

276.510

81.023

373. 309

267.374

2.867.966

385.493

3.391.668

1.021.210

3.708.142

2.044.946

Salvador

Total

Fonte: Elaboração do Observatório das Metrópoles sobre dados do DENATRAN (BRASIL, 2014b).

Pode-se ver, ainda, pelo gráfico da Figura 43 que, no período 2001-2014, o incremento
de veículos superou, em muito, o crescimento da população nos citados municípios. O gráfico
também mostra que o incremento em Aslvador, tanto de população quanto de veículos, foi
expressivamente menor do que nos outros três municípios.
128

Núcleo Metropolitano – constituído pelos municípios de Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho e Camaçari.
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Figura 43 - Incremento percentual da população e da frota de veículos em Salvador, Simões
Filho, Lauro de Freitas e Camaçari, 2001-2014.

Fonte: Elaboração do Observatório das Metrópoles sobre dados do DENATRAN (BRASIL, 2014b).

4.4.2. Padrões de mobilidade em Salvador e na RMS
As centralidades principais polarizam atividades e viagens urbanas e configuram áreas
de influência imediata, tanto para a Zona Centralidade Metropolitana do Centro Antigo –
ZCMe-CA (os bairros do Comércio, Nazaré e parte do Canela) como para Zona Centralidade
Metropolitana Camaragibe -ZCMe-01 (as proximidades da Av. Tancredo Neves, Caminho das
Árvores e Itaigara). Seguindo a hierarquia, locais como a orla da Pituba e o bairro da Barra
também configuram poder de atração de viagens residência-trabalho (Figura 59) (no item
fluxos e centralidades).
Na RMS hoje as centralidades revelam poder para atrair viagens com distâncias maiores
que 50 quilômetros, o que produz elevados tempos de viagem para todos os grupos sociais,
como produto da estrutura territorial. A ineficiência do sistema de transporte público por
ônibus, o crescimento alarmante da motorização individual e dos projetos imobiliários
fortemente voltados para a cultura do automóvel, assim como a falta do controle urbano
(regulação do solo e dos atores), poderão reforçar a dispersão de atividades urbanas no Núcleo
Metropolitano e na RMS, ampliando as distâncias existentes e os impactos deste padrão de
organização territorial, fortemente centralizado e insustentável. A elevada taxa de motorização
individual e dispersão dos usos do solo impactam diretamente na ineficiência do sistema de
transporte coletivo urbano, que se reflete no aumento da quilometragem percorrida, diminuição
do IPK (Índice de Passageiro por Quilômetro) e consequente no aumento da tarifa para
estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do sistema (BRASIL, 2013a).
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A análise da atração das viagens realizadas por transporte coletivo por ônibus e por
transporte individual, que fornece subsídios para compreender a evolução das centralidades na
RMS e o seu significado social, assim como o estudo da produção das viagens, sejam elas por
transporte público ou individual, possibilitam identificar os principais vínculos espaciais ou
áreas de influência destes locais.
Utilizando os dados da pesquisa O-D de 2012, foi produzido o cartograma da Figura 44,
mostrando a atração de viagens por transporte coletivo, por ônibus, no pico da manhã, por
hectare, onde se pode observar como a Zona Centralidade Metropolitana do Centro Antigo ZCMe-CA (Centro Tradicional da cidade) continua configurando um corredor linear no
extremo sul da península, assim como o surgimento da Zona Centralidade Metropolitana
Camaragibe - ZCMe-01 (antigo subcentro conhecido como Iguatemi), se configura como um
importante atrator de viagens de transporte coletivo, no pico da manhã, junto com a orla do
bairro da Pituba. A ZCMe-CA continua atraindo as viagens de transporte coletivo por ônibus
e, portanto, não perdeu importância nesse aspecto, e isso tem desdobramentos sociais. Por outro
lado, A ZCMe-01 se constitui, também, num importante atrator, expressando seu crescimento
econômico e sua crescente especialização.
Figura 44 - Atração de viagens por transporte coletivo por ônibus, no pico da manhã, por
hectare RMS, 2012.

Fonte: Elaboração dos autores sobre dados da Pesquisa O-D (BAHIA, 2012c).
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Pode-se, ainda, observar no cartograma da Figura 45 que os principais produtores de
viagens por transporte coletivo por ônibus, por hectare, na região metropolitana estão no
município de Salvador. Os bairros mais densos sempre terão maiores necessidades por
mobilidade, ou seja, poderão produzir um maior número de viagens por todos os modos ou
motivos de deslocamento. Esse cenário se agrava quando observamos que as áreas mais densas
da RMS são, também, aquelas com menores indicadores de renda familiar, o que favorece a
existência de demandas cativas para o transporte público.

Figura 45 - Produção de viagens por transporte coletivo por ônibus, no pico da manhã, por
hectare RMS, 2012.

Fonte: Elaboração dos autores sobre dados da Pesquisa O-D (BAHIA, 2012c).
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A estrutura territorial descrita acompanha o padrão de segregação urbana existente, pois
os bairros mais densos produzem mais viagens e estabelecem um corredor em direção ao centro
tradicional, localizando-se predominantemente na região do Subúrbio Ferroviário e no Miolo
da cidade de Salvador, o que pode ser traduzido nas linhas de desejo observadas na Figura 46.
Adicionalmente, outros bairros muitos densos e de baixa renda, localizados na Área Urbana
Central, ganham destaque e aparecem como “ilhas” produtoras de viagens. Em sua maioria, são
ZEIS (Zona Especial de Interesse Social), conformadas por bairros como os de Santa Cruz,
Saramandaia, Pernambués, Cosme de Farias, Garcia, Engenho Velho da Federação, Engenho
Velho de Brotas etc.

Figura 46 - Linhas de desejo residência – trabalho, por transporte coletivo.

Fonte: Elaborado sobre dados da Pesquisa O-D (BAHIA, 2012c).
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A região no entorno da Zona Centralidade Metropolitana Camaragibe - ZCMe-01, com
os bairros de Itaigara, Caminho das Árvores, Candeal e Pituba, surge quando se analisa a atração
de viagens por transporte individual, no pico da manhã. A ZCMe-01 se constitui no principal
atrator de viagens de transporte individual na RMS, inclusive com maior poder de atração que
a Zona Centralidade Metropolitana do Centro Antigo, ZCMe-CA (Centro Tradicional),
conforme mostra o cartograma da Figura 47. Nas proximidades da ZCMe-CA, os bairros do
Comércio, Canela e Nazaré continuam sendo importantes atratores desse tipo de viagens.

Figura 47 - Atração de viagens por transporte individual, no pico da manhã, por hectare
RMS, 2012.

Fonte: Elaboração dos autores sobre dados da Pesquisa O-D (BAHIA, 2012c).
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O cartograma da Figura 48 mostra que as áreas que mais produzem viagens por
transporte individual, no pico da manhã, na RMS, estão localizadas muito próximas à área de
influência da Zona Centralidade Metropolitana Camaragibe – ZCMe-01. O peso da Pituba e da
parte sul da cidade, que reúne bairros de densidade média onde predominam grupos sociais com
maior renda e posse de automóvel em relação ao resto da metrópole, é determinante nesse
aspecto – um território onde predomina o automóvel, com seus vínculos espaciais próprios.

Figura 48 - Produção de viagens por transporte individual, no pico da manhã, por hectare
RMS, 2012.

Fonte: Elaboração dos autores sobre dados da Pesquisa O-D (BAHIA, 2012c).
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Quando se analisa as principais linhas de desejo oriundas do transporte individual
motorizado, na RMS, verifica-se que alguns bairros de densidade média, com maior renda e
posse de automóvel, configuram padrões de mobilidade insustentáveis, em relação ao resto da
metrópole. Nas macrozonas que correspondem aos bairros da Pituba e parque Júlio Cesar se
observa um uso intenso do automóvel para distâncias curtas (viagens em média de 1,5 Km), em
viagens internas, pertencendo estas aos pares origem/destino pelo modo individual mais
importantes da RMS, só comparáveis em intensidade ao par origem/destino Barra
Zona/Centralidade Metropolitana Camaragibe – ZCMe-01 (Figura 49). Esta região da
metrópole, que possui uso do solo diversificado e é muito próxima da ZCMe-01, é plana e
arborizada, revelando um meio ambiente construído de alta qualidade, mas, mesmo assim,
necessitando de políticas públicas integradas a favor da sustentabilidade, no território do
automóvel.

Figura 49 - Linhas de desejo, por transporte individual.

Fonte: Elaborado sobre dados da Pesquisa O-D (BAHIA, 2012c).
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Em síntese, o processo espacial de segregação urbana viabiliza a ocorrência de duas
conjunturas espaciais do deslocamento cotidiano: a) o território onde predomina o automóvel,
com o seu significado social, definido pelo vetor norte de expansão metropolitana; e b) o
território onde predominam as demandas cativas do transporte público, que se expandem
seguindo os vetores centro-norte e intrametropolitano da RMS. O cartograma da Figura 50, que
mostra os fluxos separados por modos de transporte coletivo e individual, ilustra esta
configuração.

Figura 50 - Fluxos diários intrametropolitanos, modos individual e coletivo – RMS, 2012.

Fonte: Elaborado sobre dados da Pesquisa O-D (BAHIA, 2012c).
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4.4.3. Acessibilidade
O indicador mais direto dos efeitos de um sistema de transporte é a acessibilidade,
considerando esta como a facilidade de atingir os destinos desejados por uma determinada
pessoa (Vasconcellos, 2000). Nesse contexto, a macroacessibilidade se define como a
facilidade de cruzar o espaço e ter acesso a equipamentos urbanos e localidades, por outro lado,
a microacessibilidade, se configura como a facilidade de ter acesso direto aos veículos ou aos
destinos finais desejados.
Os estudos de acessibilidade podem ser incorporados ao processo de planejamento a fim
de compreender melhor a relação transporte - uso do solo, visando desenvolver, se necessário,
medidas de intervenção com o intuito de reconfigurar a rede de transporte e ou padrão de
localização das atividades urbanas. Os indicadores de acessibilidade possuem um grande
potencial no auxílio ao planejamento urbano e de transportes, são uma ferramenta poderosa,
porém, pouco explorada pelo poder público para subsidiar suas decisões.
O Relatório Técnico RT06 do Plano de Mobilidade de Salvador (PlanMob) fez um
diagnóstico abrangente da mobilidade na capital baiana, e apresenta um panorama da
mobilidade por Transporte Ativo em Salvador em 2017. Destaca resultados da pesquisa
Origem-Destino de 2012, onde foi observado que 35, 9% das viagens diárias realizadas pelo
transporte coletivo por ônibus são complementadas com viagens a pé desde a origem ou até o
destino final do passageiro.
Alguns aspectos centrais deste relatório são destacados a seguir:
a) os elementos que influenciam a mobilidade a pé e por bicicleta em Salvador,
implicam aspectos de infraestrutura da via, para pedestres e ciclistas,
intermodalidade, além da avaliação das condições gerais de
caminhabilidade, de chegada às estações de metrô e de segurança dos
transeuntes.
b) a questão regulamentar e de gestão permeia alguns problemas centrais que
afetam a circulação de pedestres na cidade. Isso se deve ao fato de que o
modelo de gestão das calçadas em Salvador dificulta a normalização dos
padrões geométricos, do tipo de pavimento e da manutenção dessas
infraestruturas. Pela legislação, cabe ao proprietário dos imóveis
adjacentes às calçadas a construção, conservação e recuperação dessa
infraestrutura, conforme o estabelecido pela NBR 9050/2015.
c) delegar a gestão das calçadas para o setor privado, especialmente em nível
individual dos proprietários dos lotes e dos imóveis urbanos, permite que
a prioridade individual possa suprimir a coletiva, dado que os
deslocamentos a pé não são úteis apenas para a “mobilidade das pessoas,

4. A CIDADE E SUAS DINÂMICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

PLANO SALVADOR 500

Caderno Sociedade, Economia e Território

143

mas também para a sociabilidade, lazer, esporte e contemplação”. Com
efeito, como as calçadas e rede viária trabalham complementarmente na
promoção efetiva da mobilidade, a separação de responsabilidade em duas
instâncias administrativas – pública e privada – com prerrogativas
diferentes de responsabilidade com a comunidade, dificulta os mecanismos
de gestão. Importa ressaltar que as calçadas, conforme institui o Código de
Trânsito Brasileiro (CTB), são parte da via129 e desempenham a função
principal ou complementar dos deslocamentos a pé para cobrir distâncias
entre origens e destinos. Por isso, é fundamental que estejam integradas às
demais infraestruturas de transportes pertencentes à rede urbana.
d) um fator importante é a falta de normalização geométrica das calçadas. O
relatório pontua que, ainda que os proprietários dos imóveis lindeiros
estejam sujeitos às normativas para manter as calçadas em conformidade
com o indicado na legislação municipal, as altas declividades longitudinais
de Salvador impõem restrições para o cumprimento das especificações de
geometria para calçadas.
e) durante as Escutas Setoriais com participação popular, os depoimentos
sugeriram questões de diferenciação socioeconômica na variabilidade de
qualidade das calçadas pela cidade. A população ouvida apontou que as
calçadas da cidade são especialmente de baixa qualidade, ou inexistentes,
em bairros de menor renda, além de concentradas espacialmente na região
do Subúrbio e adjacências (PlanMob Salvador/2018).

Para avaliar a qualidade da infraestrutura das calçadas da cidade, a equipe do PlanMob
aplicou os seguintes critérios de seleção e amostragem: a) Foram selecionadas para amostragem
as calçadas das quadras circundantes a escolas de ensino fundamental e médio, os pontos de
ônibus e equipamentos de saúde; b) a amostra total foi tomada aleatoriamente.
Como resultado, observou-se que as faces das quadras que circundam os postos de
saúdes estão em situação mais precárias, quando 46,9% das calçadas requerem intervenções
complexas ou até mesmo não existem. Em segundo lugar, 41,6% calçadas no entorno das
unidades escolares apresentam condições em nível 4 ou 5, ao passo que 39,2% das calçadas no
raio de influência dos pontos de ônibus amostrados necessitam de grandes intervenções para
garantir qualidade na infraestrutura (Tabela 26).

129

Calçada – parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao
trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. Lei n o
9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro - CTB, Anexo I - dos Conceitos e Definições.
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Tabela 26 - Qualificação das calçadas nas faces das quadras no entorno de pontos de ônibus,
unidades escolares e UPAs.
% das faces da quadra
Nível de Adequação de Calçadas
Pontos de ônibus

Unidades Escolares

Unidades de Pronto
Atendimento

Nível 1: Calçada adequada

22,9%

6,9%

28,6%

Nível 2: Requer adequação simples

24,2%

6,1%

10,2%

Nível 3: Requer adequação média

13,7%

45,5%

14,3%

Nível 4: Requer adequação complexa

18,4%

23,3%

15,8%

Nível 5: Calçada inexistente

20,8%

18,3%

31,1%

100,0%

100,0%

100,0%

Total

Fonte: PMS, 2017 - Relatório Técnico RT06 do Plano de Mobilidade de Salvador.

Para averiguar a natureza espacial das irregularidades nas calçadas da cidade,
qualificaram-se também as faces das quadras estudadas, por macrorregião, conforme divisão
territorial definida pelo PlanMob: Área Urbana Consolidada (AUC), Miolo, Subúrbio, Orla
Atlântica (Tabela 27).

Tabela 27 - Qualificação de todas as calçadas de Salvador por macrorregião.

Nível de Adequação de Calçadas

Porcentagem de Faces de Quadras Analisadas por Macrorregião
de Salvador
AUC

Orla Atlântica

Miolo

Subúrbio

Nível 1: Calçada adequada

35%

15%

15%

6%

Nível 2: Requer adequação simples

21%

18%

25%

16%

Nível 3: Requer adequação média

18%

23%

15%

24%

Nível 4: Requer adequação complexa

12%

19%

19%

28%

Nível 5: Calçada inexistente

14%

25%

26%

26%

100,0%

100,0%

100,0%

100%

Total

Fonte: PMS, 2017 - Relatório Técnico RT06 do Plano de Mobilidade de Salvador.
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As reivindicações da população foram confirmadas pelos resultados do estudo amostral
das calçadas. De forma geral, os dados da Tabela 27 demonstram que as regiões da Orla Atlântica
e AUC, caracterizadas pelas maiores faixas de renda de Salvador, apresentam quantidades
maiores de calçadas adequadas para as amostras realizadas no entorno de pontos de ônibus e nas
faces de quadras circundantes a escolas e unidades de saúde, enquanto que as regiões do Subúrbio
e do Miolo acumulam maior precariedade no estado dos calçamentos desses locais.
Segundo o PlanMob, uma das questões levantadas pela população foi a dificuldade
imposta pela topografia da cidade para a circulação de pedestres em razão das declividades
difíceis de transpor pelo modo a pé, ficando, ainda, demonstrado que as maiores declividades
se concentram nas macrorregiões do Subúrbio e do Miolo, fato agravante das condições de
caminhabilidade. Para esta avaliação, as declividades foram classificadas a partir dos critérios
expostos na NBR 9050/2015 (Tabela 28 e gráfico da Figura 51).
Tabela 28 - Distribuição da rede viária de Salvador, por macrorregião, segundo a declividade.
Faixa de Declividade

AUC

Orla

Miolo

Subúrbio

Total Geral

De 0% a 5%

26%

16%

42%

28%

26%

De 5% a 8,33%

12%

12%

16%

8%

11%

Acima de 8,33%

62%

73%

42%

63%

63%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

Fonte: PMS, 2017 - Relatório Técnico RT06 do Plano de Mobilidade de Salvador.

Figura 51 - Extensão da rede viária de cada região segundo as faixas de declividade.

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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Um fator importante para a atratividade do modo a pé é a proteção do usuário das
calçadas. Sobre a incidência de acidentes com pedestres, o PlanMob, utilizando a base de dados
da Pesquisa OD/2012, verificou que durante a realização desta 24,9% dos moradores dos
domicílios subamostrados sofreram queda na calçada ao caminhar, 18,1% atropelamento, e
57% outros tipos acidentes. Dos registros constava que 24,1% desses acidentes resultaram em
ferimentos graves, 24,7% em ferimentos leves, e os demais, sem ferimentos. A Figura 52 mostra
a distribuição dos acidentes por seus tipos e consequências.
Figura 52 - Distribuição dos acidentes de pedestres por tipo e consequência em Salvador.

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

No que se refere à infraestrutura cicloviária, embora a malha tenha se desenvolvido de
forma mais expressiva a partir de 2014, apresenta-se ainda bastante desconectada, o que
impossibilita classificá-la como rede. Está concentrada nas áreas da Orla Atlântica, da Orla da
Baia de Todos os Santos e entorno do Centro consolidado, em detrimento dos bairros do Miolo
(cartograma da Figura 53), caracterizando que a maior parte dos investimentos nessa
infraestrutura foi em áreas de perfil socioeconômico médio a elevado. Este mesmo aspecto de
localização espacial pode ser observado para os postos de compartilhamento de bicicleta,
também concentrados nas regiões da orla marítima e centro.
Além disso, a maior parte da malha viária, seja em suas vias arteriais, seja em vias
secundárias, permite velocidades máximas incompatíveis com o que preconizam órgãos
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internacionais como a OMS e diversas pesquisas na área de segurança viária e automotiva,
ampliando significativamente o risco de fatalidade e sequelas em ocorrências viárias
envolvendo pedestres ou usuários da bicicleta. O desenho urbano e a infraestrutura, que
priorizam a velocidade e a fluidez dos carros em detrimento da vida do pedestre (ou de outros
modais ativos), cortam o tecido urbano e reduzem, significativamente, a possibilidade de que
localidades possuam dinâmicas de uso misto e estabeleçam mais trocas sociais. Entre as
consequências estão ruas e avenidas rapidamente esvaziadas de vida pedestre ou uso da
bicicleta para dar lugar ao veículo particular motorizado, inclusive cedendo boa parte de sua
área construída para abrigar estacionamento.
Figura 53 - Infraestrutura cicloviária considerando somente ciclovias e ciclofaixas até
início de 2019.

Fonte: Mapa colaborativo, coletivo Mobilidade, openstreet map.

Com relação aos equipamentos verticais, de acordo com o PlanMob, os quatro
ascensores em funcionamento na cidade – Elevador Lacerda, Plano Inclinado Gonçalves, Plano
Inclinado Pilar, Plano Inclinado Liberdade/Calçada – reduzem expressivamente o tempo de
viagem do pedestre, com ganhos da ordem de 89% no tempo de deslocamento, como pode ser
observado no Quadro 15.
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Quadro 15 - Comparativo entre os Tempos de Percurso a Pé.
Elevador
Lacerda

Tempo de Percurso

Plano Inclinado
Gonçalves

Plano Inclinado
Plano Inclinado
Pilar
Liberdade/Calçada

A Pé

11 minutos

13 minutos

9 minutos

10 minutos

A Pé com a facilidade

30 segundos

1 minuto

1 minuto

2 minutos

Redução do tempo de viagem

95,45%

92,30%

88,89%

80,00%

Fonte: SALVADOR, 2017a - Relatório Técnico RT06 do Plano de Mobilidade de Salvador.

Há que se destacar que no PlanMob há propostas para implantação de ascensores em
algumas áreas da cidade, articulados com alguns corredores de transporte de média e alta
capacidades, porém de forma pontual e, ainda, pouco abrangente (SALVADOR, 2017b, 2017c).

4.4.4. Propostas estruturantes para o transporte público
O PlanMob Salvador 2018 propõe intervenções para o componente de Transporte
Coletivo,

que

estabelecem

a

configuração

de

uma

rede

estrutural

com

eixos

longitudinais/radiais, e eixos transversais formando uma grade composta por sistemas modais
integrados (VLT, metrô, ônibus BRT, ônibus BRS, e a rede básica de alimentação), além de
equipamentos de transferências e integrações inter e intramodais (terminais e estações),
conforme Figura 54.
Figura 54 - Rede Estrutural de Transporte Coletivo do Município de Salvador.

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

4. A CIDADE E SUAS DINÂMICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

PLANO SALVADOR 500

Caderno Sociedade, Economia e Território

149

A partir da base conceitual acima, está estruturada uma Rede Viária de Transportes
Multimodal e Integrada, composta por sistemas de alto desempenho e capacidade (Metrô, VLT,
BRT e BRS). As linhas de Metrô (Linhas 1 e 2) e a linha de VLT (São Luís/Comércio) se
ajustam a esta proposta e utilizam eixos estruturantes radiais/longitudinais (Norte-Sul), como a
Av. Luís Viana (Av. Paralela), a BR-324 e a BA-526 (Rodovia CIA-Aeroporto), enquanto os
sistemas BRT e BRS complementam a rede integrada no eixo transversal (Leste-Oeste).
O cartograma da Figura 55 apresenta as propostas de infraestrutura do Transporte
Coletivo, incorporadas ao PlanMob Salvador.

Figura 55 - Propostas de Infraestrutura do Transporte Coletivo.

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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Na última década importantes investimentos em mobilidade (transporte público coletivo
e infraestrutura de transportes) foram feitos, alguns ainda em andamento. Entretanto, tudo
indica a necessidade de ações integradas municipais e metropolitanas em prol da melhoria
eficiência do transporte público coletivo urbano e também metropolitano, visando elevar a
qualidade ambiental urbana.

4.4.5. Logística (transporte de cargas)
Na Bahia, Salvador é o principal polo de cargas, dada a sua condição de maior
centralidade na rede urbana do estado. Na área intraurbana da metrópole e no entorno
metropolitano, o transporte de carga ocorre em grande escala entre zonas industriais, de
empreendimentos logísticos, de grandes terminais portuários e no aeroporto e em escala menor,
nos estabelecimentos comerciais distribuídos no seu território. O transporte de cargas então
ocorre entre escalas diferentes desde a escala regional até a escala intraurbana (SALVADOR,
2017).
A movimentação de cargas em Salvador e RMS ocorre predominantemente pelo modo
rodoviário, e os veículos de carga provenientes de diversas regiões da Bahia e de outros Estados
chegam a Salvador, de forma geral, pela BR-324. A ferrovia que dava acesso ao transporte de
carga até o porto de Salvador está desativada (SALVADOR, 2017).
De acordo com estudos do PlanMob 2018, os principais polos geradores viagens por
transporte de cargas em Salvador são o Aeroporto, o Porto, o complexo logístico de cargas
Porto Seco Pirajá e a CEASA (Central da Abastecimento), além do Porto de Aratú (município
de Candeias, limítrofe a Salvador), conforme Figura 56 a seguir (SALVADOR, 2017).
Na área do Aeroporto Internacional de Salvador está o Terminal de Carga Aérea, (com
pouca movimentação) que tem acesso pela Av. Caribé, importante via de conexão regional na
RMS. Às margens da rodovia BR-324, localiza-se o Porto Seco Pirajá, com galpões que servem
de depósito para lojas de eletrodomésticos e eletrônicos, empresas de entregas de encomendas,
fornecedores de bebidas e muitos outros conglomerados de empreendimentos comerciais e de
serviços. Deste modo o Porto Seco está estrategicamente localizado para se interligar com os
terminais de importação/exportação, bem como para redistribuir sua carga fracionada na área
urbana de Salvador, cabendo à CEASA a distribuição dos produtos predominantemente
agrícolas (SALVADOR, 2017).
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Para acessar os portos de Salvador e Aratu, os veículos de carga utilizam,
principalmente, a rodovia BR-324. Em Salvador as viagens são complementadas pela Via
Expressa Baía de Todos os Santos - VEBTS e pela BA-528. A BR-324 apresenta algumas
limitações de articulação física, que dificultam o tráfego de veículos de carga de grande porte.
Entre os problemas identificados está a ausência de faixas de aceleração/desaceleração para
acesso aos dispositivos de conexão entre as pistas (expressa e marginal), que quando existentes
nas importantes articulações dos “trevos rodoviários” com os viadutos de transposição da BR324 se mostram insuficientes (problemas afetos ao DNIT/Concessionárias), sobrecarregando o
sistema viário urbano do entorno com a circulação de carretas (por exemplo, junto aos
chamados viadutos do Porto Seco e da Brasilgás) (SALVADOR, 2017).
Figura 56 - Polos geradores de viagens por carga.

Fonte: Salvador, 2017.
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Porto de Salvador - perspectivas de ampliação e conflitos
O porto de Salvador, desde o período colonial, é um importante equipamento para
logística de transportes da cidade, sendo à época um dos portos mais importantes do país e até do
mundo. Atualmente, vem perdendo importância para outros portos da região Nordeste (Pecém,
no Ceará e Suape, em Pernambuco) e na RMS, também, é superado pelo porto de Aratú.
Quanto à sua movimentação, observa-se, tanto na exportação como na importação, que
nos últimos 06 anos houve uma estabilidade, com pequenas variações, para todos os tipos de
carga, exceto na importação de granéis sólidos, que teve uma grande queda a partir de 2011
(CODEBA,2018b). Verificou-se, contudo, uma recuperação em 2013 e 2014, com um aumento,
que seria um reflexo de desvios de navios, originalmente, destinados ao Porto de AratuCandeias, em virtude dos grandes tempos de espera para atracação (CODEBA, 2018b). Cerca
de 54% da movimentação total é importação. Há uma estabilidade na movimentação dos
contêineres, na importação e exportação (CODEBA,2018b).
De acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Salvador - PDDU,
instituído pela Lei municipal nº 9.069/2016, são estabelecidas estratégias para o
desenvolvimento urbano e ambiental e instrumentos para desenvolvimento da economia, a
partir das vocações da cidade, considerando desde a economia criativa, comércio, serviços,
turismo e lazer, indústria da construção civil e atividades de logística, até as relações e
articulações como sede de RMS (CODEBA, 2018b).
O Porto de Salvador está inserido, conforme o PDDU- 2016, na Macroárea de
Urbanização Consolidada e é classificado como Zona de Uso Especial - ZUE, conforme Art.
187, inciso III:
“Art. 187. As ZUE são porções do território destinadas a complexos urbanos
voltados a funções administrativas, educacionais, de transportes e de serviços
de alta tecnologia, entre outras, classificadas em:
III - ZUE-3 - Porto de Salvador correspondente ao complexo de instalações hidro
portuárias, áreas alfandegadas e terminais de cargas e passageiros, administrados
pela Companhia de Docas da Bahia (CODEBA); (CODEBA, 2018b).
Parágrafo único. O ordenamento do uso e ocupação do solo nas ZUE terá
regime próprio, estabelecido de acordo com os Planos Diretores específicos,
aprovados pelo Executivo Municipal, compatibilizado com as diretrizes e
demais normas desta Lei.”

O Plano Diretor específico da ZUE-3 ainda não foi elaborado, e a Lei do PDDU-2016
estabelece algumas diretrizes e estratégias relacionadas com o Porto de Salvador e com a
atividade portuária no município, conforme a seguir:
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“Art. 139. O ordenamento territorial da Macroárea de Urbanização
Consolidada tem como estratégias:
XXI - reinserção das áreas obsoletas do Porto de Salvador à vida urbana da
Cidade, mediante a reconversão desses espaços, visando à modernização do
terminal turístico de passageiros do Porto de Salvador, o desenvolvimento de
atividades culturais, náuticas e de lazer, e a abertura dos visuais para o mar da
Baía de Todos os Santos;
Art. 233. As diretrizes para o transporte de cargas são:
IV - garantia da integração física e operacional do transporte das cargas
geradas e/ou destinadas no interior do Estado da Bahia com o porto marítimo
e com o terminal aeroportuário de carga de Salvador;
VIII - revitalização das instalações industriais às margens da rodovia BR-324
para uso como retroporto marítimo;
X - avaliação de alternativas para a implantação de outros polos logísticos, em
especial, nas redondezas do aeroporto internacional e da região do Porto de
Aratu;

Considera-se, então, no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento dos Portos de
Salvador e Aratu-Candeias (BRASIL, 2018b) que o mesmo se constitue num instrumento
norteador para a elaboração do Plano Diretor específico para a ZUE-3 (Porto de Salvador),
conforme definida pelo inciso III do Art. 187 do PDDU-2016, posto que houve a modernização
do Terminal Turístico de Passageiros e, em parte, abertura visual para a Baía de Todos os Santos
(CODEBA, 2018b).
O Plano Mestre realizado para os Portos de Salvador e Aratú prevê que, em 2030, a
demanda do porto de Salvador poderá alcançar 5,7 milhões de toneladas (Tabela 29),
apresentando uma taxa média anual de crescimento de 2,4% no período (BRASIL, 2015).
Tabela 29 - Projeção de Cargas – Porto de Salvador (Plano Mestre).
Carga

Natureza

Contêineres

CG Cont.

Trigo

2013

2015(*)

2020

2025

2030

3.235.218

3.235.218

3.895.338

4.459.948

4.963.207

GS

294.073

268.388

307.484

325.582

343.044

Celulose

CG Solta

122.577

133.032

139.958

147.591

155.142

Fertilizantes

GS

128.252

7.254

Conc. de Cobre

GS

32.613

24.598

Asfalto

GL

32.611

19.317

41.048

43.976

46.729

38.490

518.734

129.054

146.028

161.230

3.883.834

4.206.541

4.512.882

5.123.125

5.669.352

Outros
Total

Fonte: (BRASIL, 2015; CODEBA, 2018b).
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Entre as ações propostas pelo plano mestre no Cronograma para Investimentos
Portuários relativas à infraestrutura (CODEBA, 2018b) estão:
• Construir um novo berço do TGL no Porto de Aratu-Candeias;
• Prolongar o quebra-mar norte do Porto de Salvador;
• Construir um novo berço para movimentação de contêineres no Porto de
Salvador;
• Aprofundar os berços no Porto de Aratu-Candeias;
Há propostas para reorganização das áreas portuárias, tanto do Porto de Salvador quanto
do Porto de Aratú. Algumas ações propostas pelo plano mestre no Cronograma para
Investimentos em Melhorias Operacionais (CODEBA, 2018b) são:
• Reformar a ponte de acesso ao TGS no Porto de Aratu-Candeias;
• Fomentar a instalação de um pátio de triagem de caminhões nas imediações do
porto de Aratu-Candeias;
• Melhorar as vias internas de circulação do Porto de Salvador;
• Modernizar os equipamentos do Porto de Aratu-Candeias;
• Implantar sistema de controle de tráfego de embarcações - VTMS/VTS;
• Melhorar as vias internas de circulação do Porto de Aratu-Candeias.
Há, ainda, propostas de elaboração de estudos, tais como (CODEBA, 2018b):
• Estudos para verificação da necessidade de aprofundamento dos berços 201 e
202 e consequente reforço do cais no Porto de Salvador;
• Estudos para análise aprofundada da capacidade de armazenagem de granéis
líquidos no Porto de Aratu-Candeias;
• Redefinição da classificação dos berços do Porto de Salvador. Proposições de
Investimentos em Acessos (CODEBA, 2018b):
• Duplicação da BR-101;
• Duplicação da BR-116;
• Aumento da capacidade da BR-324;
• Construção do Sistema Viário Oeste – Ponte Salvador-Itaparica;
• Adequação da capacidade da rodovia BR-242.
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A análise estratégica do Plano Mestre para os Portos de Salvador e de Aratú (BRASIL,
2015) identificou os pontos fortes e fracos dos terminais, tanto no ambiente interno quanto
externo, conforme quadro a seguir:
Quadro 16 - Plano Mestre Portos Salvador e Aratu. Brasil, 2015
Positivo

Porto de
AratuCandeias

Ambiente
Interno

Porto de
Salvador

Negativo

Águas abrigadas naturalmente

Tempo de espera para atracar elevado

Boa profundidade do acesso
aquaviário

Insuficiência e superestrutura
defasadas

Segregação da movimentação de
cargas segundo sua natureza

Insuficiência de armazenagem para a
movimentação de graneis gasosos
liquefeitos

Disponibilidade de áreas para
expansão portuária

Ausência de pátio de triagem externo
para regular o fluxo de caminhões
com destino ao porto

Terminal especializado na
movimentação de contêineres

Equipamentos do cais público
defasados

Construção da Via Expressa Baía de
Todos os Santos e infraestrutura de
apoio

Profundidade do berço destinado ao
terminal de passageiros inadequado

Terminal de passageiros

Conflito porto x cidade
Condições das vias internas
insatisfatórias
Estrutura tarifária defasada
Ausência de licença de operação para
os portos de Salvador e AratuCandeias

CODEBA

Distribuição inadequada da
quantidade de funcionários

Ambiente
Externo

Perspectivas de crescimento de
demanda

Grande dependência do modal
rodoviário

Perspectiva de crescimento da
cabotagem

Condições de ligação ferroviária
existente

Localização dos mercados externos

Competidores potenciais

Atividade industrial regional
Novos investimentos previstos
Projetos de novas ligações ferroviárias
Fonte: Ministérios dos Transportes, Portos e Aviação Civil – MTPA130

130

https://www.infraestrutura.gov.br/images/SNP/planejamento_portuario/planos_mestres/versao_preliminar/
vp27v2.pdf
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O Porto “turístico de Salvador”
Para incrementar a atividade turística com a recepção de cruzeiros, a CODEBA e
governo federal realizaram a construção do novo terminal marítimo de passageiros e receptivo
turístico do Porto de Salvador - BA. Este novo terminal, com capacidade estimada de 175 mil
passageiros/ano, entre embarque, desembarque e trânsito, está localizado na extremidade
sudoeste do porto, onde antes existiam dois armazéns, demolidos para sua construção
(CODEBA, 2018b). A ação se iniciou em abril de 2012 e concluída em dezembro de 2014, com
recursos oriundos do Programa da Aceleração do Crescimento (PAC), no valor de R$40,7
milhões. Os investimentos por conta do futuro arrendatário, em equipamentos para melhoria e
aperfeiçoamento da operação, são estimados em R$ 7 milhões (CODEBA,2018b).
O arrendamento, licitado no dia 24/05/2016, apresenta uma área total de 10.907m²,
dividida em três áreas: área de esplanada/apoio de 3.645,71 m², estacionamento/sistema viário
de 4.538,22 m² e área do prédio do terminal de passageiros de 2.723,72 m² (CODEBA,2018).
Um consórcio de empresas denominado “Consórcio Novo Terminal Marítimo de Salvador”
venceu a licitação para o arrendamento do Terminal Marítimo de Passageiros e Receptivo
Turístico do Porto de Salvador, pelo período de 25 anos, com valor de outorga de R$ 8,5
milhões, a partir de 2016. (CODEBA, 2018b).

Considerações sobre a logística
É importante ser feitas algumas considerações em relação a projetos existentes, do ponto
de vista estratégico e tático que terão impacto no futuro:
• Falta de conexão entre grandes projetos existentes que tem potenciais conflitos
com o acesso ferroviário ao porto de Salvador, como:
 Sistema Viário Oeste - SVO: há predominância do modo rodoviário, admitindose um VLT, porém sem detalhamento de como de conectaria na cabeceira da
Ponte Itaparica/Salvador em Salvador (chegada próxima ao Porto);
 Projeto do VLT (Monotrilho) do Subúrbio - é uma proposta que prevê
substituição da superestrutura ferroviária atual e do material rodante. Não há
previsão para utilização da infraestrutura (trilhos) existente, como na proposta
inicial que era um VLT (tramway) em nível, e passou a ser um monotrilho
(monorail) elevado sobre a ferrovia, o que dificultaria uma conexão regional a
partir da infraestrutura existente. A infraestrutura existente, com trilhos e maior
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parte das estações, antes utilizada pelo trem urbano, deverá ser descartada,
para a implantação do monotrilho. Não há estudos quanto a uma possível
compatibilização e/ou conexão do transporte ferroviário em nível regional com
o Porto para transporte de cargas. O Governo do Estado tem divulgado a
intenção de articulação regional a partir de uma ligação ferroviária com
municípios da região Metropolitana com Simões Filho, Camaçari, e Candeias,
porém o projeto apresentado vem sendo alterado e m sucessivas ocasiões
desde a última audiência pública realizada em 2016 (BAHIA, 2019a).
• Projeto da Usuport – proposta da iniciativa privada que prevê ampliação na área
do porto de Salvador, já no ano de 2022, para terminais de contêineres
(USUPORT, 2019a). Esta proposta, teria uma obra de dragagem que daria
possibilidade de atracação de navios maiores, segundo os empreendedores. Há um
grupo de empresas que atua para fortalecer este porto, considerado importante
para o desenvolvimento econômico do Estado da Bahia. O Porto de Salvador é
tido como um porto estratégico, um hub-port, como um porto de transbordo em
nível nacional. Na sua área do entorno seria desenvolvida uma série de atividades
de apoio (USUPORT, 2019a).
• Projeto Porto Travessia – projeto da iniciativa privada que prevê uma ampliação
do porto (offshore) e alternativas de conexões viárias. Traz a possibilidade de
implantação de dois portos offshore, com interligações logísticas rodoviárias e
ferroviárias. Com este projeto, a Baía de todos os Santos e o Recôncavo poderiam
se tornar uma plataforma logística do País, criando condições para promover
profundas

transformações

do

desenvolvimento socioeconômico do Estado

(USUPORT, 2019a).

Vale frisar que, de acordo com a Usuport, há algumas incompatibilidades do anteprojeto
da Ponte Salvador/Itaparica, que impediria a ampliação do Porto de Salvador com o 2º
Terminal, na função de concentrador de cargas (hub terminal), que poderia receber navios
porta- contêiner acima de 400 metros. Tais navios maiores trafegam em linhas diretas, porto a
porto (navios-mãe) o que deveria ser considerado, pois quaisquer dificuldades de manobra
poderiam desqualificar o Porto e diminuir a atratividade de investidores, causando impacto
econômico negativo (USUPORT, 2019b).
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4.4.6. Intervenções previstas
Avaliando as intervenções em andamento e previstas, observa-se a multiplicação de
projetos viários e de transporte, municipais e estaduais, que têm por origem-destino a área
urbana central da cidade de Salvador: a) a via de trânsito rápido, segregada e financiada
mediante a cobrança de pedágio, denominada de Linha Viva, dirigida a priorizar o trânsito de
veículos privados. É necessário, porém, avaliar os impactos sociais com a implantação desta
Via, uma vez que para a sua construção serão reassentadas cerca de 3.000 famílias; b) o Sistema
Viário Oeste, no qual está incluída a construção da futura ponte que interligará a cidade de
Salvador com a Ilha de Itaparica. De abrangência regional, este sistema prioriza o trânsito de
veículos privados e de carga, cujos impactos, no tempo, segundo os estudos realizados, atingem
além da cabeceira da Ponte, portanto, precisam ser avaliados; c) o trem Intercity, de alta
velocidade, entre as metrópoles de Feira de Santana e Salvador, o qual se conectará com a Linha
1 do metro, na estação de Aguas Claras.

4.4.7. Sobre a rede viária e de transportes na RMS
Verifica-se, uma tendência ao reforço da rede viária e de transportes fortemente
convergente com a existente atualmente na metrópole. Neste cenário, as funcionalidades e os
desenvolvimentos futuros em Salvador e nas centralidades externas à metrópole podem vir a
ser comprometidos pelo reforço desta convergência e concentração dos fluxos, tendo em vista
que não se tem, ainda, em relação a esses empreendimentos estruturantes, uma visão clara dos
seus impactos quando em funcionamento e/ou solução integrada de continuidade, pela
inexistência de um Plano de Mobilidade Metropolitano.
A maior acessibilidade viabilizada por estes empreendimentos amplia a demanda e a
pressão sobre todas as infraestruturas hoje existentes e já saturadas ou em vias de saturação em
Salvador, assim como, sobre padrões de uso do solo metropolitano. O cenário apresentado
aponta a necessidade de reflexões sobre controle da especulação imobiliária na metrópole,
tendo em vista que a urbanização se caracteriza por uma combinação de interesses imobiliários
e assentamentos precários, com uma dificuldade na atuação estatal no controle do uso e
ocupação do solo em Salvador.
Em síntese, as concertações público-privadas, em andamento, tendem a se traduzir em
redes viárias e de transporte, que impactam a estrutura espacial da de Salvador e da RMS,
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principalmente em relação aos seus efeitos nos padrões de acessibilidade e de mobilidade, os
quais merecem ser objetos de uma avaliação mais rigorosa e sistemática. Uma análise crítica
dos papeis que o transporte de alta capacidade e de média capacidade devem ter nesse contexto
é muito importante, tendo em vista que esses, sendo sustentáveis, se constituam em eficazes
indutores do desenvolvimento urbano.

4.5. Dinâmica territorial: fluxos e centralidades
A importância da cidade de Salvador na estrutura dos deslocamentos metropolitanos em
termos quantitativos e econômicos é inegável. Entretanto configura-se um cenário particular no
qual as deseconomias urbanas, a perda de mobilidade, de tempo, os congestionamentos e
poluição, oriundos do funcionamento do sistema de transporte, têm origem em dois fatores
associados à estrutura territorial metropolitana e que agem simultaneamente, impactando
negativamente na demanda por transportes.131
O primeiro fator é o forte desequilíbrio existente nos padrões de densidade urbana,
quando comparados os bairros localizados na Orla Atlântica com os bairros localizados
próximos à orla da Baía de Todos os Santos, ou seja, a região do Subúrbio Ferroviário,
articulada pela Avenida Suburbana. Os bairros mais densos revelam menores indicadores de
renda e, portanto, dependem fortemente do transporte público para realizar as suas viagens
cotidianas, entretanto é nestas regiões onde existem as maiores carências em termos de
infraestruturas e investimentos em mobilidade ao longo do tempo. Os bairros do Subúrbio
Ferroviário apresentam densidades elevadas, e evidencia-se a falta de corredores de transporte
de alta capacidade próximos ou que cruzem estas áreas densas (localizadas predominantemente
em cumeadas) que viabilizem adequadamente a sua conexão com as áreas centrais. Por
exemplo, soluções de conectividade que interliguem os modos não motorizados com o
transporte vertical e este com os modos de alta capacidade/velocidade. No mapa da Figura 57,
podem-se observar os padrões de densidade, por cima da malha de zonas de tráfego da RMS.

131

DELGADO, 2014b apud Produto 2, OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2019.
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Figura 57 - Densidade por zona de tráfego em hab/ha – RMS.

Fonte: Dados do Censo Demográfico, elaboração do OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2019.

O segundo fator espacial de impacto sobre a demanda de transportes é a forte concentração
de serviços e emprego nas regiões que abrangem a Zona Centralidade Metropolitana do Cento
Antigo - ZCMe-CA (Centro Tradicional), a Zona Centralidade Metropolitana Camaragibe ZCMe-1/01 (antigo subcentro conhecido como Iguatemi), na área de influência do Shopping da
Bahia, antigo Shopping Iguatemi, e Avenida Tancredo Neves), locais que configuram um poder
de atração de viagens em escala metropolitana. Este fenômeno se revela, por exemplo, no padrão
das viagens de transporte coletivo nessas regiões. Existem viagens urbanas feitas por todos os
modos de transporte, de longa duração e fortemente concentradas no tempo (horário de pico) e
no espaço (para as duas centralidades), sendo insustentáveis, pois acarretam alto consumo de
combustível, espaço, tempo além da geração de poluição.
Nestas regiões se concentram e sobrepõem as viagens do transporte público e privado,
sendo reflexo do ordenamento territorial desequilibrado. Quando se observa o mapa da Figura
30, que representa os empregos (os quais atraem viagens cotidianas na cidade), tem-se uma
visão preliminar deste padrão de concentração de atividades, o qual se confirma quando se
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analisa o mapa da Figura 58 que representa a atração de viagens, com motivo trabalho, por
hectare, na RMS. Este desequilíbrio é agravado pela inexistência de uma legislação que regule
adequadamente a implantação de Polos Geradores de Tráfego (empreendimentos que produzem
e atraem viagens), como em outras cidades brasileiras.
Os estudos do PlanMob de Salvador, de 2017, demandam, entre outros aspectos, um
maior detalhamento das determinações da LOUOS, principalmente quanto à ausência de
definição de uma metodologia que seja adotada nos estudos de impacto dos PGTs, dos prazos
para a implementação das intervenções solicitadas, medidas mitigadoras ou compensatórias,
das responsabilidades sobre o custeio destas intervenções, etc132. Diretrizes de expansão, de
adensamento, assim como, de uso e ocupação, são inócuas, entretanto, sem a implantação de
um arcabouço normativo eficaz, dirigido a deter o ordenamento territorial desequilibrado.
A localização dos empregos é um fator instigador dos deslocamentos urbanos
cotidianos. Quando se avaliam os empregos na RMS, considerando os dados fornecidos na
pesquisa Origem-Destino de 2012, nota-se o fortalecimento do bairro do Comércio, no Centro
tradicional (Cidade Baixa), como fornecedor de empregos.
Figura 58 - Empregos por zona de tráfego – RMS.

Fonte: Dados da Pesquisa O-D (BAHIA, 2012c), elaboração OBSERVATÓRIO, 2019.

132

SALVADOR, 2017b apud OBSERVATÓRÍO, 2019.
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Por outro lado, as regiões do entorno da Zona Centralidade Metropolitana Camaragibe
(antigo subcentro conhecido como Iguatemi) e o bairro da Pituba se revelam como importantes
concentradores de empregos, polarizando com o Centro Tradicional. Brotas continua sendo um
bairro central, fornecendo emprego e servindo de enlace entre as centralidades estudadas. É
importante destacar o surgimento das zonas de Coutos, Periperi e Paripe, na região do Subúrbio
Ferroviário, ao norte de Salvador, como importantes fornecedoras de emprego, juntamente com
boa parte dos municípios de Simões Filho e de Lauro de Freitas.
Analisando o mapa da Figura 59, pode-se observar o total de viagens atraídas com
motivo trabalho, portanto cotidianas, ao longo do dia, por hectare. Estas viagens são realizadas
por todos os modos de transporte (público, individual e não motorizado), assim como por todos
os grupos sociais, e possibilitam conferir nitidamente o poder de atração das duas centralidades
metropolitanas, em grande escala, atraindo viagens urbanas de longa duração (distância) e
fortemente próximas no tempo e no espaço, se considera a dimensão da Região Metropolitana
de Salvador – RMS. Ambas as centralidades podem atrair mais de 600 viagens por hectare, com
motivo trabalho; adicionalmente é importante destacar que a cidade de Salvador atrai 75,42%
das viagens residência-trabalho da RMS. A concentração de viagens urbanas se explica pela
elevada aglomeração de emprego e serviços especializados nessas áreas, em comparação com
um uso do solo muito menos diversificado e carente de oportunidades no resto da metrópole.
Figura 59 - Atração de viagens por motivo trabalho, por hectare – RMS.

Fonte: Elaboração do OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES com base em dados da Pesquisa O-D (BAHIA, 2012c).
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Pode-se afirmar que os padrões de concentração da densidade e funcionais estão na base de
toda a problemática da mobilidade em Salvador e da sua região metropolitana. Estes fatores
configuram um relacionamento problemático, estabelecido entre a estrutura espacial da cidade e os
padrões de mobilidade oriundos dessa estrutura de usos do solo. Portanto, em escala metropolitana,
a proximidade das centralidades só reforça no tempo padrões de concentração de atividades e, por
conseguinte, de viagens urbanas, consolidando uma proposta de cidade insustentável, apesar dos
esforços realizados em termos de planejamento urbano em diferentes épocas.
Nenhuma das centralidades principais da metrópole — a Zona Centralidade
Metropolitana Cento Antigo - ZCMe-CA (Centro Tradicional), e a Zona Centralidade
Metropolitana Camaragibe - ZCMe-1/01 (antigo subcentro conhecido como Iguatemi) —
consegue polarizar os fluxos do Núcleo Metropolitano, na medida em que os serviços de maior
importância estão divididos entre as duas centralidades. A especialização desses centros, ou
seja, as características das funções desenvolvidas e das demandas atendidas em cada um deles,
poderia vir a refletir as características de uma estrutura bipolar.
Nas figuras 60, 61 e 62, podem-se observar a intensidade e a abrangência do
relacionamento estabelecido entre fluxos de transporte e centralidades metropolitanas,
mediante a espacialização das linhas de desejo por motivo trabalho, produzidas pelas
centralidades ZCMe-CA e a ZCMe-1/01, Camaragibe. Ambas as centralidades estabelecem
arcos de influência bem definidos e até complementares, valendo destacar a importância dos
fluxos residência – trabalho na ZCMe-CA, em especial na área de influência da Estação da
Lapa, o que não ocorre na ZCMe-1/01.
Figura 60 - Linhas de desejo por motivo trabalho – RMS - Zona Centralidade
Metropolitana Centro Antigo - ZCMe-CA (Centro Tradicional)

Fonte: Dados da Pesquisa O-D (BAHIA, 2012c), elaboração OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2019.
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Figura 61 - Linhas de desejo por motivo trabalho: RMS - Zona Centralidade Metropolitana
Camaragibe - ZCMe-1/01 (antigo subcentro conhecido como Iguatemi).

Fonte: Dados da Pesquisa O-D (BAHIA, 2012c), elaboração OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2019.

Figura 62 - Rede viária estrutural – RMS.

Fonte: Elaboração do OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2019.
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Como indicado, estas centralidades estão muito próximas, separadas por apenas 5 Km
de distância e produzem viagens metropolitanas de até 60 Km de distância. Este cenário se
agrava em escala metropolitana se Salvador, seguindo a lógica do seu Plano Diretor de 2016
que enquadrou o antigo Subcentro do Retiro (próximo à antiga Rótula do Abacaxi) como Zona
Centralidade Metropolitana Retiro/Acesso Norte - ZCMe-1/02, em uma área com localização
muito próxima à Zona Centralidade Metropolitana - ZCMe-1/01 (antigo Subcentro conhecido
como Iguatemi) e em uma região onde atualmente se materializa a convergência das redes
viárias e de transportes. A saturação crônica da rede viária na área de influência ZCMe-1/01 e
na da ZCMe-1/02, demonstra a necessidade de propostas integradas de planejamento do
sistema de transporte e do uso do solo, dirigidas a soluções sustentáveis para a mobilidade
urbana na metrópole.
Deve-se analisar a forte articulação existente entre forma urbana e configuração da rede,
tal como se evidencia na RMS (ver cartograma da Figura 62), a qual pode favorecer a
compreensão do fenômeno da saturação crônica da rede. A consolidação das centralidades no
extremo sul da península favorece a construção, no tempo, de uma rede viária e de transportes
fortemente convergente, portanto os padrões de mobilidade também se evidenciam
direcionados e aglomerados em poucos locais: as centralidades consolidadas historicamente, as
quais, também se beneficiam do poder instrumental da rede, comprometendo, porém, a
coerência funcional do sistema territorial. A consequência deste padrão é a realização de
viagens cada vez mais longas e concentradas no espaço e no tempo, acompanhando o padrão
de dispersão metropolitano. O local principal para onde convergem estas viagens e fluxos é a
Zona Centralidade Metropolitana - ZCMe-1/01 (antigo Subcentro conhecido como Iguatemi),
a Zona Centralidade Metropolitana Cento Antigo - ZCMe-CA (Centro Tradicional) assumiu a
uma posição secundária, neste contexto de relações.
Por conseguinte, verifica-se uma rede viária e de transportes fortemente convergente na
metrópole, em decorrência da forma urbana. Neste cenário, a funcionalidade e os
desenvolvimentos futuros nas centralidades existentes podem vir a ser comprometidos pelo
reforço desta convergência, em virtude dos projetos em andamento, os quais direcionam a
reunião dos fluxos em um único local: a área de influência da antiga rótula do Abacaxi, a qual
tende a continuar sendo um nó problemático para o trânsito e a mobilidade na região
metropolitana.
O relacionamento estabelecido entre as centralidades urbanas com os locais de moradia
configura a estrutura espacial de base para os deslocamentos cotidianos e para a mobilidade
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urbana (como apresentado nas Figuras 63 e 64). As viagens cotidianas, os seus custos e duração
refletem este relacionamento problemático, produto da diferenciação do território, em termos
sociais e funcionais, revelada também nas diferentes formas segregadas de mobilidade (as
redes/modos do transporte público e do transporte individual).
Neste contexto, compreender as bases do movimento metropolitano, ou seja, o papel do
padrão de localização e de concentração das densidades para a produção das viagens, assim
como o papel do padrão de localização e de aglomeração dos empregos para a atração de
viagens na metrópole, revela-se de fundamental importância. A estrutura espacial da metrópole,
ou seja, o padrão de ocupação e de usos do solo, pode produzir ou mitigar a fricção espacial e
ter efeitos significativos nos padrões de mobilidade metropolitano termos de distância, direção
e conexão.

4.5.1. Territorio e população
A Figura 63 apresenta alguns padrões de variação do crescimento que podem ser
destacados pela comparação entre os dados de 1991, 2000 e 2010. As áreas estão classificadas
a partir dessas transformações em 5 diferentes classes:
●

áreas com um esvaziamento contínuo - aquelas que tiveram crescimento negativo
nos dois períodos;

●

áreas com esvaziamento e crescimento - aquelas que tiveram crescimento negativo
na década de 90 e crescimento acima de 15% na década seguinte;

●

áreas com crescimento contínuo elevado – aquelas que tiveram crescimento acima
de 30% nas duas décadas;

●

áreas com crescimento contínuo moderado – aquelas que tiveram crescimento
acima de 15% nas duas décadas;

●

áreas com crescimento recente - áreas que tiveram crescimento baixo, (entre 0 e
5%) na primeira década e acima de 30% na segunda.
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As demais áreas tiveram variações diversas, mas dentro da expectativa do crescimento
populacional da cidade, que na década de 2000/2010 foi na taxa média anual de 0,9%, conforme
registros da Figura 63.

Figura 63 - Padrões de crescimento espacial da população em Salvador (1991-2010).

Fonte: IBGE 1991, 2000, 2010; elaboração do OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2019.
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As transformações registradas na evolução das dinâmicas territoriais metropolitanas,
configuram-se, por sua vez, como movimentos bidirecionais de intensidades distintas: de
concentração continuada em ritmo decrescente em Salvador e de dispersão sobre o território
metropolitano com indicadores que sinalizam ritmo crescente nas últimas décadas (Figura 64).
Figura 64 - Evolução da concentração populacional: Salvador e demais municípios da
RMS.

Fonte: IBGE, 1991/2000/2010, elaboração OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2019.

4.5.2. Centralidade versus Polaridade: do modelo monocêntrico ao modelo
policêntrico metropolitano
O quadro da metrópole atual confirma o crescimento mais acelerado dos núcleos, do
que do polo metropolitano, embora mantendo a grande distância entre estes e longe da
equalização da macrocefalia histórica. A metrópole que parte dos anos 1980, no século XX, do
padrão de centralidade única, com crescimento no modo periurbano, conurbado, passa a se
expandir nas duas últimas décadas do século XXI segundo outro modo de organização
socioespacial, disperso. Ambas as situações referidas estão representadas nos modelos
metropolitanos monocêntrico e policêntrico (Figura 65).
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Figura 65 - Modelos monocêntrico e policêntrico metropolitano.

MONOCÊNTRICO

POLICÊNTRICO

Fonte: RAW (2001), elaboração OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2019.

Na fase do modelo monocêntrico, a discrepante posição da sede metropolitana, situa-a
como centralidade metropolitana, única. As sedes dos demais municípios da região não
exercem, sequer, o papel de apoio urbano minimamente qualificado, impondo fortes fluxos
regionais, quase que totalmente de natureza pendular casa-trabalho/centro-periferia cotidianos,
com raio de alcance de 20 a 25 km do centro metropolitano.
A Figura 66 apresenta uma leitura do Modelo Monocêntrico Metropolitano adaptado à
região metropolitana de Salvador, onde o campo em cinza mostra o alcance dos deslocamentos
centro-periferia diários, também registrados neste mapa: uma escala de intensidade dos fluxos,
e a hierarquia da rede urbana e suas funções.
A mudança operada nas duas últimas décadas, e fartamente documentada na
caracterização da metrópole atual, com indicadores que evidenciam o modo de expansão
disperso, corresponde ao modelo apresentado na Figura 67. Associando à leitura da metrópole
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atual ao modo policêntrico, fica evidente a organização socioespacial com novas características:
a forte polaridade metropolitana enquanto polo de empregos, comércio e serviços, infraestrutura
e equipamentos urbanos compatíveis com uma cidade de 2,7 milhões de habitantes; formação
de zona externa, com autonomia relativa, com funções de indústria, turismo, comércio e
serviços básicos, negócios imobiliários.
Conforme apontam as tendências, as sedes municipais agregam novas funções urbanas
e passam a exercer o papel de apoios urbanos regionais, complementares entre si, modificando
a inserção na rede urbana; fortalecimento de novas centralidades com base urbana minimamente
estruturada; alteração relativa nos fluxos de mobilidade diária pendular e ampliação do campo
de alcance dos deslocamentos de rotina, apurado com base na oferta de transporte público, cuja
intensidade é relativizada, na medida em que as funções da base urbana passam a ser
distribuídas no território metropolitano, configurando novos movimentos intrarregionais que
impactam no fluxo pendular.

Figura 66 - Leitura da Macrorregião Metropolitana com base no Modelo Monocêntrico.

Fonte: RMS, adaptado de RAW, 2001; Elaboração do OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2019.
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Figura 67 - Leitura da Macrorregião Metropolitana com base no Modelo Policêntrico.

Fonte: RMS, adaptado de RAW, 2001; Elaboração do OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2019.

Um dos impulsos desse padrão disperso de organização territorial é a ausência de
planejamento em escala regional, notadamente de zoneamento que estabeleça condições para o
uso e ocupação do solo amparadas nos interesses comuns, a fragmentação do espaço
regional/rural, o que leva a acentuar os processos de especulação imobiliária.
No âmbito intramunicipal, tomando o que estabelece o PDDU 2016, nota-se o avanço
com relação aos Planos Diretores anteriores em relação ao olhar, não apenas restrito sobre a
Salvador capital, mas sobre a relação com a Salvador-região, o que se revela na definição das
Macroáreas urbanas. São definidas duas grandes macrozonas: de Conservação Ambiental, que
contém todas as áreas verdes, e de Ocupação Consolidada, composta por quatro macroáreas:
Macroárea de urbanização consolidada, Macroárea de reestruturação da Borda da BTS,
Macroárea de requalificação da Borda Atlântica, Macroárea de estruturação urbana, e
Macroárea de Integração Metropolitana (Figura 40). Sobre esta área de integração
metropolitana, centra a concepção e a interpretação sobre centralidades e polaridades.
A Macroárea de integração metropolitana, conforme caracterização no PDDU/2016,
corresponde a um corredor de usos diversificados que se identifica, ou que se conforma, nas
imediações do sistema viário estruturante: a BR 324, adentrando até o vértice do sistema viário,
quando faz a inflexão para articulação com a Avenida Luís Viana - Av. Paralela (Figura 68).
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Este grande corredor de usos diversificados, por suas características, conforma 6 setores,
identificados na Figura 30: setor 1 – Polo logístico na BR 324, se estende do limite norte até
imediações de Águas Claras; setor 2 – na BR 324, entre Águas Claras e o Retiro; setor 3 – na
BR 324 entre o Retiro e o Acesso Norte; setor 4 - entre o Acesso Norte e a ZCMe-1/01 (antigo
subcentro conhecido como Iguatemi); setor 5 – entre a ZCMe-1/01 e Av. Luís Eduardo
Magalhães, até São Cristóvão; e, setor 6 – compreendendo a área, antes de Conservação
ambiental, que passa à recomendação de adensamento, com indicação de Setor de uso
sustentável Ipitanga (Figura 68).
Figura 68 - Macroáreas de integração metropolitana e seis setores de indução do
desenvolvimento econômico.

Fonte: PDDU, 2016; adaptado pelo OBSERVATÓRIO DAS METROPÓLES, 2019.
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Do mesmo modo, o PDDU reconhece como elementos estruturadores da organização
territorial, as redes: hídrica estrutural, viária estrutural, estrutural de transporte coletivo,
estrutural de Eixos e Polos de centralidades, assim como, o Sistema de Áreas de Valor
Ambiental e Cultural. Com base nestes elementos estruturadores, em especial a rede viária
estrutural e a rede estrutural de transportes coletivos, numa aproximação esquemática com o
que propõe a metodologia de desenvolvimento urbano orientado pelos transportes - TOD,
propõe uma rede de eixos e polos de centralidades.
Na Figura 69 a mancha laranja retoma a Macrozona de Integração Metropolitana
juntamente com o sistema metroviário de alta capacidade com as respectivas estações, as linhas
dos sistemas de média capacidade, incluído o VLT do Subúrbio (ou o que o valha) e as estações
intermodais, as centralidades de caráter municipal e as centralidades metropolitanas.
O modelo territorial proposto não apenas define a Macrozona de Integração
Metropolitana, como insere na “calha” do sistema estrutural viário e de transportes coletivos
desta macrozona as centralidades metropolitanas, definidas como Zonas de Centralidades
Metropolitanas (ZCMe)133. Essas zonas são porções do território contidas em sua maioria na
macroárea de integração metropolitana e parte na macroárea de urbanização consolidada,
apresentando características multifuncionais, para as quais convergem e se articulam os
principais fluxos de integração dos demais municípios da Região Metropolitana de Salvador e
de outros Estados com o município de Salvador, classificando-se em: Zona Centralidade
Metropolitana Camaragibe - ZCMe-1/01; Zona Centralidade Metropolitana Retiro/Acesso
Norte - ZCMe-1/02; Zona Centralidade Metropolitana Avenida Luís Viana e Avenida 29 de
Março - ZCMe-1/03; Zona Centralidade Metropolitana Águas Claras - ZCMe-2; Zona
Centralidade Metropolitana Centro Antigo - ZCMe-CA.
Em diferentes níveis de consolidação, algumas apenas apresentam indicativos que
permitem vislumbrar a sua constituição futura, com possibilidade de antecipação no
planejamento com diretrizes e previsão de ações estruturantes. Outras centralidades, de caráter
municipal, são indicadas, confirmando concentrações de comércio e serviços de grandes
bairros. Interpretações diversas podem ser feitas sobre o que dispõe o PDDU quanto às
centralidades, mas, neste momento, é importante discutir o entendimento sobre centralidades,
evidenciar algumas das suas principais características e trazer uma das interpretações possíveis
sobre o que está posto em perspectiva no PDDU/ 2016, conforme destaques constantes na
Figura 69.

133

Plano Diretor - Lei 9.069/2016. Título V, Capítulo III, Seção V
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Figura 69 - Rede estrutural de eixos e polos de centralidades.

Fonte: PDDU, 2016. Elaboração OBSERVATÓRIO DAS METROPÓLES, 2019.
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Para a centralidade metropolitana ZCMe-1/01 (Camaragibe), denominação dada à área
conhecida como Iguatemi, uma das propostas de futuro considerada é a continuidade e
integração com a centralidade ZCMe-1/02 (Retiro/Acesso Norte). Distancia a concretização
desta proposta, para o horizonte 2030, a escala das estruturas do comércio entre estes dois
centros; a escala e a ambiência para caminhabilidade num viário de traçado arterial que comporta
intenso volume de tráfego, elemento divisor de duas partes que não se completam. O progressivo
esvaziamento de funções da unidade do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, com
provável substituição de uso da área, e a desativação da Estação Rodoviária com a implantação
do novo terminal rodoviário interestadual na região de Águas Claras/Valéria, poderão em
alguma medida favorecer essa integração, mas a superação das condições atuais que dificultam
a caminhabilidade exige intervenções físicas, especialmente no trecho entre o bairro de
Saramandaia e o Horto Bela Vista. A região da Zona Centralidade Metropolitana Camaragibe ZCMe-1/01 está encravada no Caminho das Árvores e, pela Av. Tancredo Neves, articula-se ao
Loteamento Aquário, ou seja, uma centralidade com edifícios empresariais integrados ao tecido
urbano com aderência ao tecido da Pituba e mesmo ao Costa Azul. Desse modo, é uma
centralidade hoje mais articulada no sentido Orla do que no sentido Retiro, inclusive com uso
do solo bastante diferenciado deste. O potencial de integração no sentido da Orla também se
confronta com obstáculos relacionados da mesma forma à caminhabilidade, diante da ausência
de calçadas confortáveis e integradas a áreas verdes e sombreadas. Com a implantação do BRT
fica estabelecida uma maior integração com o Itaigara e Pituba (Figura 70).
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Figura 70 - Polos e centralidades: apoio à interpretação.

Fonte: PDDU, 2016; elaboração OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2019.

A Figura 71 mostra um conjunto de equipamentos e elementos característicos da ZCMeCamaragibe.
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Figura 71 - Equipamentos e outros elementos característicos da Zona Centralidade Metropolitana Camaragibe - ZCMe-1/01.

Fonte: FMLF, 2019.
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Definida como uma centralidade importante desde o PDDU de 2004, a área da Zona
Centralidade Metropolitana Retiro/Acesso Norte - ZCMe-1/02 ainda carece de estruturação
para se consolidar e exercer plenamente a sua condição de centralidade metropolitana. A área
estrutura-se de forma linear desenvolvendo-se entre a Avenida Barros Reis e a BR-324, dois
eixos viários de grande importância no sistema viário estrutural do Município. Abriga
estabelecimentos comerciais e de serviços diversificados, de grande a pequeno porte. No seu
entorno localizam-se bairros populares como Santa Mônica, Caixa D´água, IAPI e outros e
alguns com perfis de ocupação típicos de população de média renda, como Vila Laura. Mais
recentemente foram implantados empreendimentos voltados a um perfil de renda mais elevado,
como o Horto Bela Vista, ainda não plenamente concluído e o Villa Privilege. Destaca-se como
projeto estruturante na ZCMe - 1/02, a Via Expressa Baía de Todos os Santos com o complexo
viário da Rótula do Abacaxi. Embora haja previsão de plano urbanístico nos planos diretores
anteriores e referência da sua elaboração por ocasião de ajuste de Termo de Ajustamento de
Conduta firmado entre os empreendedores do Horto Bela Vista e o Ministério Público Estadual
(BAHIA, 2008), o mencionado instrumento não foi localizado nas pesquisas realizadas. A
Figura 72 mostra um conjunto de equipamentos e elementos característicos da ZCMe - 1/02
(Retiro/Acesso Norte).
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Figura 72 - Equipamentos e outros elementos característicos da Zona Centralidade Metropolitana Retiro/ Acesso Norte ZCMe1/02.

Fonte: FMLF, 2019.
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O centro de Salvador, compreendendo todo o CAS, o Centro Histórico incluído, está
atrelado ao transporte de alta capacidade pela estação da Lapa. A Zona Centralidade
Metropolitana Centro Antigo - ZCMe-CA, embora historicamente esvaziadas nas suas funções
com a afirmação da Zona Centralidade Metropolitana Camaragibe - ZCMe-1/01 (antigo
subcentro conhecido como Iguatemi), ainda preserva o caráter simbólico e se destaca pela
concentração de estruturas, equipamentos, funções e uso do solo. Ainda convive, entretanto,
com os processos de esvaziamento e deterioração com as implicações nas perdas progressivas
do patrimônio histórico edificado. O espaço do Comércio, desaquecido do comércio varejista,
está cada vez mais associado à atividade portuária. Na atual condição, tende a estar mais
relacionado à Calçada, o que pode vir a se estreitar em função da alteração de uso futuro dos
Fuzileiros Navais, da maior conectividade com os subúrbios, via sistema transporte rápido
(sobre trilho ou aéreo), a ser implantado, que o distinguirá como uma centralidade estendida
compreendendo, Calçada, Liberdade, Av. Oscar Pontes (Figura 73).
Desde o marco do Plano de Reabilitação Participativo do Centro Antigo de Salvador
são observadas iniciativas dos governos estadual e municipal no campo da habitação, turismo,
intervenções nos espaços públicos, entre outras. Recentemente, diversas praças são
reestruturadas com ganho de qualidade dos espaços públicos das áreas de concentração de
comércio e serviços. Com perfis mais ou menos estruturantes, de abrangências local ou de
espectro mais amplo, essas intervenções demandam uma abordagem de conjunto que possibilite
uma maior conexão dos espaços públicos.
Por meio do PRODOC 914BRZ4021 – Instrumentos e estratégias para o
desenvolvimento sustentável do Centro Antigo de Salvador, estão em sendo elaboração estudos
e planos voltados para este território, referentes à regulamentação da Área de Proteção Cultural
e Paisagística – APCP, à Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, à
elaboração do Plano de Mobilidade Funcional, um programa de habitação, além de outras várias
intervenções. Tal iniciativa traz como expectativas a elaboração de proposições capazes de
impactar positivamente a estrutura econômica e social do Centro Antigo e, pensadas de forma
integrada, fortalecer essa que é a principal centralidade da cidade. A Figura 73 mostra um
conjunto de equipamentos e elementos característicos da ZCMe - CA (Centro Antigo).

4. A CIDADE E SUAS DINÂMICAS

Figura 73 - Equipamentos e outros elementos característicos da Zona Centralidade Metropolitana Centro Antigo - ZCMe-CA.

Fonte: FMLF, 2019.
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A ZCMe - Zona Centralidade Metropolitana Águas Claras - ZCMe-2, com a localização
do novo terminal rodoviário interestadual, reúne muitos elementos que favorecem à futura
consolidação de sua posição e relação metropolitana, mas está dependente da extensão do tramo
1 do sistema metroviário e da concretização da própria rodoviária. Essa nova centralidade
insere-se no bairro homônimo localizado às margens da BR-324, ocupado por população de
baixa renda. O bairro tem a sua formação inicial associada à implantação do Hospital Dom
Rodrigo de Menezes, conhecido Leprosário, no final dos anos 1940, onde hoje está localizado
o Hospital Couto Maia e cresce mediante implantação de loteamentos e ocupações irregulares
e conjuntos habitacionais. O bairro apresenta condições de precariedade urbanística e
habitacional, além da irregularidade fundiária, o que torna a população ainda mais vulnerável,
inclusive a prováveis processos de gentrificação com a implantação dos projetos estruturantes
previstos, com destaque para o terminal rodoviário e estação do metrô. A Figura 74 mostra um
conjunto de equipamentos e elementos característicos da ZCMe-2.
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Figura 74 - Equipamentos e outros elementos característicos da Zona Centralidade Metropolitana Águas Claras – ZCMe-2.

Fonte: FMLF, 2019.
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A Zona Centralidade Metropolitana Avenida Luís Viana e Avenida 29 de Março ZCMe-1/03 ainda se configura como uma centralidade em construção. Com seu sistema
estrutural de transportes e viário incompleto, requer uma indução artificializada. Na vizinhança
desse entroncamento, o Parque Tecnológico se apresenta como uma incógnita, com o agravante
de estar contornado por espaços especulativos latentes. Certamente o fluxo na nova avenida
encetará dinamismo à área, mas poderá produzir conflitos com as situações pré-existentes e
com o entorno caracterizado por um sistema viário acanhado para um pretenso adensamento
com atividades econômicas e de serviços. Caberá, no sentido de antecipar possíveis obstáculos
à concretização da centralidade e evitar processos de gentrificação, planejar a sua
implementação. A Figura 75 mostra um conjunto de equipamentos e elementos característicos
da ZCMe - 1/03.
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Figura 75 - Equipamentos e outros elementos característicos da Zona Centralidade Metropolitana Avenida Luís Viana e Avenida 29 de Março ZCMe-1/03.

Fonte: FMLF, 2019.
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Dentre as centralidades de caráter municipal, as centralidades do Cabula, de São
Cristóvão, Pau da Lima, Cajazeiras e Pituba merecem apontamento especial.
O Cabula se articula com a centralidade do Acesso Norte, estabelecendo interações
com esta centralidade metropolitana, em fase de consolidação, pois que é muito recente a
implantação da estação metroviária Acesso Norte, do Shopping Bela Vista e dos demais
equipamentos que se concentram nesta centralidade.
A centralidade de São Cristóvão, localizada na proximidade da estação metroviária e
terminal de transporte Mussurunga, não mais corresponde a uma concentração de forte
estratificação social de baixa renda. Hoje apresenta estruturas comerciais de porte, como o
Shopping Center Salvador Norte, e complexos empresariais em consolidação como o Hangar
Business, com Centro de Convenções, Hotelaria, e novos empreendimentos que avançam sobre
o território de Lauro de Freitas, mas que ganham nexo negocial dado à proximidade do
aeroporto. Também demanda atenção a centralidade de Pau da Lima pela sua dinâmica
associada aos equipamentos de porte presentes e a vitalidade do comércio. Essas centralidades
poderão no futuro se articular com a Zona Centralidade Metropolitana Avenida Luís Viana e
Avenida 29 de Março - ZCMe-1/03.
Como já mencionado, a Centralidade Pituba tem a sua configuração atrelada a um
conjunto de loteamentos implantados na década de 1970, com destaque para o Loteamento
Itaigara, e no período mais recente a processos de amembramento de parcelas desses mesmo
loteamentos. A presença de shoppings centers de médio e pequeno portes, supermercados,
edifícios de escritórios e centros médicos colocam essa centralidade como uma área relevante
na concentração de empregos. Observa-se também a substituição progressiva do uso residencial
por comércio e serviços, principalmente nas vias principais, mas não apenas. Essa dinâmica
deve ser observada à luz do potencial de maior integração com a Zona Centralidade
Metropolitana Camaragibe ZCMe-1/01, após a operação do BRT, mas as suas ramificações
internas merecem também a atenção, especialmente no que diz respeito ao adensamento com
verticalização em logradouros não planejados para as ocupações que podem vir a se concretizar.
Cabe ainda destacar a Centralidade de Cajazeiras em razão da proximidade com a Zona
Centralidade Metropolitana de Águas Claras. Considerando que a consolidação dessa
centralidade se avizinha e levando-se em conta a área de influência e o dinamismo atual da
centralidade de Cajazeiras, pode-se vislumbrar a interação entre essas duas áreas.
As Figuras 76 a 92 mostram os equipamentos e outros elementos característicos das
Centralidades Municipais.
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Figura 76 - Equipamentos e outros elementos característicos da Centralidade Municipal Cabula.

Fonte: FMLF, 2019.

Figura 77 - Equipamentos e outros elementos característicos da Centralidade Municipal Cajazeiras.

Fonte: FMLF, 2019.

Figura 78 - Equipamentos e outros elementos característicos da Centralidade Municipal Calçada e Liberdade.

Fonte: FMLF, 2019.

Figura 79 - Equipamentos e outros elementos característicos da Centralidade Municipal Cosme de Farias.

Fonte: FMLF, 2019.

Figura 80 - Equipamentos e outros elementos característicos da Centralidade Municipal Costa Azul.

Fonte: FMLF, 2019.

Figura 81 - Equipamentos e outros elementos característicos da Centralidade Municipal da Barra.

Fonte: FMLF, 2019.

Figura 82 - Equipamentos e outros elementos característicos da Centralidade Municipal de Uso Sustentável Ipitanga.

Fonte: FMLF, 2019.

Figura 83 - Equipamentos e outros elementos característicos da Centralidade Municipal Garibaldi.

Fonte: FMLF, 2019.

Figura 84 - Equipamentos e outros elementos característicos da Centralidade Municipal Itapuã.

Fonte: FMLF, 2019.

Figura 85 - Equipamentos e outros elementos característicos da Centralidade Municipal Nova Constituinte.

Fonte: FMLF, 2019.

Figura 86 - Equipamentos e outros elementos característicos da Centralidade Municipal Paripe.

Fonte: FMLF, 2019.

Figura 87 - Equipamentos e outros elementos característicos da Centralidade Municipal Pau da Lima.

Fonte: FMLF, 2019.

Figura 88 - Equipamentos e outros elementos característicos da Centralidade Municipal Periperi.

Fonte: FMLF, 2019.

Figura 89 - Equipamentos e outros elementos característicos da Centralidade Municipal Pituba.

Fonte: FMLF, 2019.

Figura 90 - Equipamentos e outros elementos característicos da Centralidade Municipal Ribeira.

Fonte: FMLF, 2019.

Figura 91 - Equipamentos e outros elementos característicos da Centralidade Municipal São Cristóvão.

Fonte: FMLF, 2019.

Figura 92 - Equipamentos e outros elementos característicos da Centralidade Municipal Stella Maris.

Fonte: FMLF, 2019.
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Da interpretação da proposta constante no PDDU para a Macroárea Metropolitana,
centralidades e polaridades, fica demonstrado que a rede estrutural viária e a rede estrutural de
sistema de transporte público são condições sine qua non, mas não suficientes para determinar
ou consolidar centralidades. Aspectos como a concentração da oferta de atividades e postos de
trabalho, diversidade e porte dessa oferta, presença de equipamentos e suas escalas de
atendimento são também importantes indicativos para inferir tendências e orientar a ação
pública sobre esses espaços.
Da mesma forma, é importante destacar a presença de Zeis nas centralidades aqui
tratadas. Dinâmicas metropolitanas em convivência com o cotidiano das comunidades exigem,
nos planos urbanísticos previstos para essas áreas, o necessário diálogo entre escalas urbanas,
com especial atenção às fronteiras entre os núcleos de predominância residencial, sobretudo
aqueles onde residem populações social e economicamente mais vulneráveis.
Importa ainda observar, especialmente nas novas centralidades metropolitanas
propostas e ainda não consolidadas, a presença de áreas de valor ambiental, de modo a garantir
a conservação ou preservação, conforme o caso, tendo como balizas as diretrizes do SAVAM.
Especial atenção deve ser reservada aos recursos hídricos e matas ciliares. Como verificado em
muitas das áreas reconhecidas pelo PDDU como centralidades e aqui tratadas, as estruturas de
mobilidade implantadas deixaram um passivo de comprometimento ambiental e paisagístico
significativo a merecer encaminhamento de medidas de reparação.
Muitas das áreas definidas como centralidades municipais são concentrações de
comércio e serviços que atendem ao bairro onde se localiza e a bairros vizinhos conforme
categoria e porte. Essa definição de centralidade impõe a essas áreas um papel que em muitos
casos demanda planejamento específico, junto com ações indutoras e regulatórias, cabendo ao
planejamento de longo prazo estabelecer em uma estratégia de estruturação dessas áreas que
leve em conta as relações de complementaridade, interação ou mesmo de conflito, o que requer
abordagem de conjunto das centralidades e suas respectivas abrangências e superposições.

4.6. Dinâmica do ambiente natural e construído de Salvador
Salvador é uma cidade cujo núcleo original, constituído no século XVI, foi implantado
na porção sul de uma península de forma triangular, localizada entre o oceano e uma grande
baía, em área de difícil acesso, no alto de uma falésia. Priorizando a condição portuária e a
defesa do território contra invasores, esta situação geográfica foi um dos motivos da escolha do
local de fundação da cidade, que tinha por objetivo expandir o domínio colonial.
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A estrutura urbana de Salvador é fortemente influenciada pelas peculiaridades do sítio
onde foi implantada. À medida em que foi se afastando do seu núcleo inicial, a topografia
acidentada e a forma triangular da península se mostrariam fatores limitadores para o
desenvolvimento da cidade, tanto pelas dificuldades de adaptação ao relevo, como pelo
direcionamento da expansão urbana apenas às direções norte e nordeste, as únicas possíveis
considerando a presença do mar.
A falésia que delimita os dois níveis da cidade, a “Cidade Alta” e a “Cidade Baixa”,
resulta dos movimentos tectônicos das falhas geológicas de Salvador e de Maragogipe que
deram origem à Baía de Todos os Santos no final do período Jurássico e no início do Cretáceo,
há 250 milhões de anos. A baía resulta de uma fossa tectônica alagada pelo mar e integra o
conjunto da bacia Sedimentar do Recôncavo, sendo limitada a oeste pela íngreme e retilínea
escarpa da Falha de Salvador, o bordo da formação Dorsal Cristalina sobre a qual está localizada
a maior parte da cidade. Uma pequena porção, a “Cidade Baixa”, está localizada sobre a parte
deprimida da fossa tectônica.
Nas partes alta e baixa do bloco da Falha, a cidade está implantada sobre quatro
compartimentos geologicamente distintos, caracterizados no Quadro 17:

Embasamento

Cristalino, Grupo Ilhas, Formação Barreiras e os Depósitos Quaternários subdivididos nas
unidades Terraços Marinhos, Dunas e Terras Úmidas (brejos). A expansão urbana de Salvador
teve que enfrentar em diferentes épocas e com diferentes tecnologias as especificidades de cada
uma dessas unidades, todas suscetíveis a danos ambientais decorrentes de um mau
aproveitamento das condições do solo para a ocupação urbana. Infelizmente a história de
Salvador é pródiga em agressões ao sítio desde os seus primórdios. Os primeiros deslizamentos
de encostas foram registrados tão logo se iniciou a implantação da Cidade e passaram a ser
recorrentes à medida que esta foi se expandindo e conquistando novos espaços.
As terras de relevo ondulado, constituído por sucessivas colinas de pequena altitude
encimadas por topos relativamente planos, são característicos da parte alta do bloco da Falha
de Salvador e correspondem à formação Dorsal Cristalina. São espaços marcados por uma série
de pequenas bacias hidrográficas cujos rios principais estão encaixados em vales estreitos
orientados no sentido noroeste-sudeste, transversais ao eixo longitudinal da península e que
drenam para o oceano. As áreas que bordejam a falésia, por sua vez, criam um divisor natural
entre as águas que correm para o Oceano Atlântico e as que correm para a Baía de Todos os
Santos. Esta se constitui no corpo receptor de toda a drenagem oriunda dos espaços a oeste da
Falha de Salvador, incluindo a escarpa e os terraços marinhos localizados na parte baixa.
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Quadro 17 - Compartimentos Geológicos de Salvador.
COMPARTIMENTO

INCIDÊNCIA

CARACTERÍSTICAS

EMBASAMENTO
CRISTALINO

Afloramento típico do bloco alto da
Falha de Salvador, distribui-se ao
longo das vertentes dos vales, quase
sempre em cotas altimétricas
inferiores a 70 metros.

Quando localizados em vertentes com
declividades superiores a 30%, estes solos
podem apresentar instabilidade, uma vez
submetidos a formas inadequadas de
ocupação, embora abaixo desta camada, a
rocha granítica ofereça elevada resistência
para implantação de fundações.

GRUPO ILHAS

Distribui-se ao longo das vertentes
dos vales localizados sobre o bloco
baixo da Falha de Salvador, em cotas
inferiores a 70 metros, ocorrendo
principalmente na região
correspondente aos Subúrbios
Ferroviários. Forma solos residuais
argilosos, rijos quando secos, porém
extremamente plásticos quando
molhados

A elevada plasticidade associada a altas
declividades das vertentes (superiores a
30%) torna este tipo de solo problemático
para a ocupação urbana, em razão do alto
risco de deslizamento.

FORMAÇÃO
BARREIRAS

Unidade que predomina em quase
todo o território de Salvador em
associação ou não com outras
unidades. Compõe-se de sedimentos
areno-argilosos que se acumulam na
forma de tabuleiros sobre o
embasamento cristalino, geralmente
em cotas superiores a 70 metros.

É extremamente suscetível a processos
erosivos, principalmente se for removida a
cobertura vegetal que lhe assegura a
estabilidade. Uma vez iniciada a erosão do
solo, os sedimentos dos altiplanos e das
vertentes são transportados para a parte baixa
dos vales, onde se depositam, contribuindo
para o assoreamento dos cursos d´água e o
comprometimento da qualidade dos recursos
hídricos.

DEPÓSITOS
QUATERNÁRIOS
Unidade: Terraços
Marinhos

DEPÓSITOS
QUATERNÁRIOS
Unidade: Dunas

DEPÓSITOS
QUATERNÁRIOS
Unidade: Terras Úmidas
(Brejos)

Este tipo de formação é encontrado
em quase todos os trechos da orla de
Salvador, correspondendo às áreas
planas em contato com o mar. São
depósitos sedimentares de origem
marinha, que se apresentam em forma
tabular, com topos planos entre cotas
de 5 a 10 metros.
A formação dunas se apresenta em
toda a Orla atlântica de Salvador
próxima aos terraços marinhos,
correspondendo aos extensos
depósitos arenosos transportados por
processos eólicos. Na área mais bem
preservada, na região do Abaeté,
atingem cotas de até 30 metros de
altura.
Compreendem as áreas sazonalmente
alagadas nas planícies de inundação
dos sistemas fluviais e nas zonas
baixas localizadas entre os terraços
marinhos.

Constituem-se de areias quartzosas de
granulação média a grossa, cuja elevada
permeabilidade facilita a formação de
aqüíferos subterrâneos.

Bastante permeáveis, funcionam como áreas
de recarga de mananciais hídricos
subterrâneos e formam aqüíferos que
alimentam as terras úmidas localizadas em
áreas topograficamente mais baixas.

Funcionam como áreas reguladoras do aporte
de água doce que chega aos estuários, além
de atuarem como filtros biológicos de
eventuais cargas poluidoras que chegam a
esses sistemas naturais.

Fonte: Adaptado de Uso e ocupaçao do solo em Salvador, 2009134.
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Salvador. Coordenação Geral: Maria das Graças Torreão Ferreira. Salvador: [s.n.], 2009. 111 p. Documento Digital.
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Larga e profunda, com cerca de 1.200 km² de extensão, a Baía de Todos os Santos é
grande elemento integrador das regiões a sua borda desde os primeiros tempos da colônia.
Extenso território de águas abrigadas, biologicamente diverso, estratégico para a defesa contra
invasores, fundamental para o transporte marítimo e o desenvolvimento das atividades
portuárias, manteve-se até as primeiras décadas do século XX como o principal meio de
comunicação de Salvador com o mundo e um dos fatores primordiais de seu desenvolvimento.
Salvador ainda era a “Cidade da Bahia” no final do século XIX. Na parte baixa e alta da
falésia o núcleo de formação inicial da cidade já estava bastante consolidado e expandido. Na
“Cidade Alta” localizavam-se os órgãos governamentais, as sedes dos serviços públicos, de
empresas e instituições religiosas e os terminais para os quais convergiam todas as linhas de
transporte urbano. Na “Cidade Baixa”, dedicada a funções portuárias e mercantis, as atividades
se expandiam sobre aterros conquistados ao mar, nos quais eram construídas edificações para
fins comerciais e novos cais de atracação na fronteira marítima. Estas duas “cidades”, que
atualmente configuram o Centro Antigo de Salvador, se comunicavam por meio de ladeiras
estreitas e íngremes, e já então também por meio de ascensores.
A partir do “Centro” as áreas residenciais se expandiam ocupando os terraços marinhos à
beira da Baía e os altiplanos dos morros, constituindo vizinhanças compactas, separadas por vales
pouco ocupados eventualmente recobertos por vestígios da vegetação nativa entremeada por
pomares ou com alguma atividade agrícola. Essa configuração se manteve relativamente
inalterada até as primeiras décadas do século XX, quando a cidade antiga já mostrava sinais de
saturação, sinalizando para a necessidade de uma grande reformulação na sua estrutura urbana, o
que se tornaria mais premente com o recrudescimento das demandas de moradia nos anos 1940.
Na primeira metade do século XX já se encontrava completamente ocupada a península
de Itapagipe – um terraço sedimentar situado na parte baixa da falha geológica – inclusive com
acréscimos de área resultantes de aterros que conquistaram espaços ao mar e mediante a
implantação de palafitas, um tipo de ocupação extremamente precária que avançou sobre a
Enseada dos Tainheiros (Alagados) e posteriormente também sobre a Enseada do Cabrito,
comprometendo o manguezal da foz do Rio do Cobre e toda a pequena baía entre aos duas
enseadas135.
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Nos anos 1940, visando romper os limites da cidade tradicional, foi elaborado o primeiro
plano de urbanismo de Salvador, o Plano do EPUCS, que deixou como legado o modelo de um
ambicioso sistema de vias de fundo de vale para interligação dos espaços ocupados nos
altiplanos e integração de novos espaços para o desenvolvimento urbano. A concepção desse
viário trazia como virtude o traçado orgânico que acompanhava a sinuosidade dos vales e o
percurso dos rios, porém, a implantação das pistas também implicava na impermeabilização
das áreas de inundação natural e, eventualmente, na canalização dos corpos d’água, impactando
o sistema de drenagem.
A construção das avenidas favoreceu a ocupação dos terrenos à meia-encosta
localizados no fundo de vales até então pouco acessíveis, que passaram a integrar o mercado
formal de terras, mas se tornaram, também, suscetíveis de ocupações informais e precárias que
acentuaram o comprometimento ambiental das bacias hidrográficas pela ausência de
saneamento básico. A edificação nos vales também acentuou a redução das áreas permeáveis e
ocasionou eventuais rupturas na estabilidade das vertentes pela supressão da cobertura vegetal
e pela realização de cortes e aterros inadequados, propiciando situações de risco ambiental.
Em 1949 foi concluída a Av. Centenário, a primeira implantada de acordo com o modelo
urbanístico preconizado pelo plano do EPUCS. Durante os anos 1960 e principalmente durante
toda a década de 1970 implantaram-se as demais avenidas de vale e outras importantes vias que
passaram a constituir o novo sistema viário estrutural da Cidade, transformando-se rapidamente
em vetores de expansão urbana. Entre 1971 e 1975 foram implantadas as duas pistas da
Av. Luiz Viana (Av. Paralela) e as ligações entre esta e a Orla, a duplicação da BR 324, a
construção do Acesso Norte e das rodovias CIA–Aeroporto e Parafuso.
Os novos eixos viários tinham por objetivo a melhoria das condições de mobilidade de
pessoas e a circulação de mercadorias no espaço urbano e metropolitano, um aporte de
infraestrutura necessário ao novo ciclo de desenvolvimento da região baseado na indústria
petroquímica. Orientados por um planejamento de âmbito regional, foram concebidos à revelia
dos impactos urbanísticos e das características ambientais do território de Salvador. Ao
contrário das avenidas de fundo de vale, as novas vias de integração do espaço metropolitano
foram implantadas longitudinalmente ao longo da península, promovendo grandes cortes e
aterros, e seccionando as principais bacias hidrográficas que drenam para o Oceano Atlântico,
comprometendo a funcionalidade de todo o sistema natural de drenagem. Observe-se que a
topografia da cidade se constitui num facilitador do escoamento das águas pluviais,
direcionando-as facilmente até o mar, vantagem que foi se perdendo gradativamente durante o
processo de urbanização.
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De forma definitiva, a segunda metade do século XX viria marcar a ocupação dos
terraços marinhos e restingas da orla atlântica de Salvador, assim como de vasta área de dunas.
No período, acentuou-se o processo de ocupação da planície costeira da Orla atlântica desde a
Pituba até Itapuã, estendendo-se, mais ao norte, pelo ambiente de dunas do litoral, em direção
ao Município de Lauro de Freitas. Como consequência, houve a remoção quase integral da
vegetação de restinga, da qual só restaram vestígios em alguns espaços que foram preservados
da ocupação urbana mais intensiva, a exemplo do conjunto das lagoas e dunas do Abaeté136.
Nas décadas de 1970 e 1980, Salvador passou a vivenciar mais diretamente no seu
território os efeitos das profundas transformações econômicas e sociais relacionadas ao novo ciclo
de desenvolvimento da região metropolitana baseado na industrialização petroquímica. Nesse
período a população da cidade mais do que dobrou e a expansão urbana estendeu-se em direção
aos Municípios de Simões Filho e de Lauro de Freitas acompanhando os vetores da Orla, do
Subúrbio e do Miolo, deixando um rastro de grandes vazios urbanos que dariam suporte
extensivamente a ocupações informais, reiterando o processo de periferização da metrópole.
O conjunto de fatores que concorreram para a explosão demográfica e a intensificação do
processo de periferização socioespacial de Salvador já foram suficientemente abordados no item
4 “A cidade e suas dinâmicas”. Serão considerados nesta análise principalmente os efeitos da
expansão urbana sobre o ambiente natural e a configuração resultante do ambiente construído.
Nos últimos 50 anos, a expansão urbana priorizou a orla atlântica para os segmentos de
classe média, configurando o vetor Orla, e as partes altas das bacias com suas nascentes foram
ocupadas pelas classes populares, configurando o vetor Subúrbio e o vetor Miolo. Tal tipo de
ocupação vem produzindo fortes pressões sobre os recursos hídricos das bacias, assim como
sobre todo o ecossistema envolvido.
As partes altas das bacias, delimitadas pelos seus divisores de drenagem, são os pontos
que recebem os elevados índices pluviométricos médios de 2.140 mm/ano, que em alguns picos
podem chegar 160 mm/dia. Essas chuvas intensas geram fluxos hídricos poderosos que no
sistema natural são amortizados pela cobertura vegetal. A vegetação faz com que as chuvas se
infiltrem nos solos, escoando mais lentamente para os rios, evitando desta forma as enchentes.
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O sistema natural tem certa resiliência às pressões urbanas, porém, quando as pressões
são demasiadas, o sistema altera o seu equilíbrio dinâmico deflagrando processos erosivos e
deslizamentos de encostas que podem atingir áreas habitadas, produzindo danos para os
moradores das cidades. Além disso, o assoreamento da rede de drenagem pelos sedimentos
carreados pode intensificar os riscos naturais com o espraiamento das áreas inundáveis dos
brejos e a ocorrência de enchentes nos fundos de vales urbanizados.
Processos de assoreamento de drenagens produzidos por cortes inadequados de
vertentes, lançamentos de esgotos e lixo nos cursos d’água são problemas que vem
comprometendo progressivamente a qualidade das praias da orla atlântica. Apesar de terem sido
feitos no passado alguns investimentos em saneamento, como o Programa Baia Azul nos anos
1990, as dinâmicas de expansão urbana sem controle nas partes altas das bacias representam
uma ameaça constante para a qualidade dos ambientes costeiros.
O fraco controle sobre os processos informais de uso e ocupação do solo somado à
precariedade dos assentamentos residenciais que se localizam nas partes altas das bacias
representam um problema progressivo a ser considerado. As análises populacionais revelam a
tendência de um maior adensamento nas bacias mais a sul, e um progressivo adensamento das
bacias mais ao norte. As condições de infraestrutura e dos serviços urbanos nas bacias
localizadas ao sul, a partir da Bacia do Rio Camaragipe, compromete a qualidade urbana e
ambiental da cidade no vetor Orla atlântica.
Como discutido neste documento, o acesso à moradia caracteriza Salvador como uma
cidade social e espacialmente segregada, onde os segmentos sociais com maior rendimento
moram na orla atlântica e os de baixa renda nas partes altas das bacias hidrográficas.
A configuração da urbanização de Salvador é altamente impactante no meio ambiente por
induzir e não conseguir controlar processos de ocupações espontâneas nas partes altas das
bacias hidrográficas. Grande parte dos rios foram canalizados, brejos e lagoas foram drenados
e manguezais aterrados.
As altas densidades de ocupação do solo comprometem a drenagem natural, reduzindo
a permeabilidade do solo e sobrecarregando os corpos d’água que funcionam como coletores
das bacias. Eventuais retenções do fluxo de águas produzem situações de alagamento e
empoçamento que prejudicam a funcionalidade urbana e agravam a proliferação de vetores de
doenças tropicais. Por sua vez, as muito frequentes canalizações dos rios, adotadas em Salvador
como solução universal para os problemas de macrodrenagem ou adaptação ao viário,
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impactam o sistema coletor pela concentração do volume de água e pela aceleração do fluxo
em direção ao oceano, contribuindo para a poluição das praias e outros ambientes costeiros.
A desigualdade social reproduzida no acesso aos serviços de saneamento básico,
penalizando as populações mais pobres, acarreta o manejo inadequado de resíduos, sejam
aqueles que deveriam estar destinados à rede de esgotamento sanitário, sejam aqueles
descartados de forma aleatória como lixo, sem nenhum tipo de processamento ou
acondicionamento. As implicações desses processos são bem conhecidas em Salvador,
configurando situações de risco ambiental por insalubridade, pela aceleração de processos
erosivos e pela obstrução das redes de drenagem de águas pluviais.
Na vertente para a Baía de Todos os Santos a presença da falésia limita a contribuição
de águas principalmente aos territórios localizados na cumeada e na encosta da Falha, além dos
terraços marinhos e aterros conquistados ao mar. As únicas bacias fluviais que contribuem
diretamente para a Baía são a do Rio do Cobre e a do Rio Paraguari, ambas localizadas na região
dos Subúrbios Ferroviários, na parte Norte de Salvador, que vivenciam processos
socioambientais semelhantes aos encontrados na outra vertente.
O processo de urbanização também teve efeito devastador sobre os remanescentes da
vegetação de Mata Atlântica que ainda eram bastante presentes em Salvador na primeira metade
do século XX. Nas áreas urbanizadas localizadas no sul da península, que em geral resultaram
de processos formais de parcelamento do solo e licenciamento de construções, a cobertura
vegetal foi praticamente suprimida, em especial nas vertentes dos vales modificadas por cortes
e aterros para implantação de edificações ou estabilização de encostas. Alguns poucos
conjuntos de vegetação foram preservados na forma de parques urbanos.
Os conjuntos de vegetação mais significativos localizam-se nos extremos norte e
nordeste de Salvador, nas imediações dos Municípios de Simões Filho e de Lauro de Freitas, e
no território insular na Baía de Todos os Santos, especialmente nas ilhas dos Frades e de Maré.
Embora também sujeitos a pressões de natureza variada e bastante modificados pela ação
antrópica, esses remanescentes dos ambientes naturais da Mata Atlântica integram atualmente
unidades de conservação de manejo sustentável instituídas pelo Estado da Bahia e pelo
Município de Salvador na categoria de Áreas de Proteção Ambiental (APA), especificamente:
APA Estadual das Lagoas e Dunas do Abaeté, APA Estadual Joanes/Ipitanga; APA Estadual
Bacia do Cobre/ São Bartolomeu; APA Estadual da Baía de Todos os Santos; e APA Municipal
do Vale da Avenida Assis Valente e Parque em Rede Pedra de Xangô.
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O atual Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Lei nº 9.069/2016 (PDDU),
estabeleceu no capítulo que trata do Macrozoneamento a divisão do território de Salvador em
duas grandes zonas: a Macrozona de Ocupação Urbana e a Macrozona de Conservação
Ambiental, com as seguintes definições:
“Art. 131. A Macrozona de Ocupação Urbana compreende os espaços
urbanizados do Município em seus diversos estágios de estruturação,
qualificação e consolidação, destinando-se à moradia, ao exercício de
atividades econômicas e sociais predominantemente urbanas, comportando
níveis diferenciados de densidade populacional e de ocupação do solo.”
“Art. 153. A Macrozona de Conservação Ambiental é integrada por
ecossistemas de interesse ambiental e por áreas destinadas à proteção,
preservação, recuperação ambiental e ao desenvolvimento de usos e
atividades sustentáveis. Compreende as ilhas na Baía de Todos os Santos, as
áreas de proteção rigorosa das APA, os parques urbanos, as áreas indicadas
para Unidades de Conservação ambiental e pequenos ecossistemas de espécies
endêmicas remanescentes no território municipal. “

Na Macrozona de Conservação Ambiental os usos e a ocupação do solo estão
subordinados à necessidade de manter ou restaurar a qualidade do ambiente natural e respeitar
a fragilidade dos elementos que o constituem. Ou seja, as unidades identificadas possibilitam
vários tipos de manejo, desde que possam ser contabilizados com a função social desses
territórios, que é a conservação ambiental. Nessa categoria, as áreas reservadas para a
conservação ambiental perfazem 84,56 km² ou 27,79% do território de Salvador.
Por sua vez, na Macrozona de Ocupação Urbana também incidem restrições ambientais
e de uso e ocupação do solo sobre áreas que integram categorias do Sistema de Áreas de Valor
Ambiental e Cultural (SAVAM), estas áreas abrangem 81,46 km² ou 26,78% do território
municipal. Conjuntamente, as áreas integrantes do SAVAM (excluídas as Áreas de Proteção
Cultural e Paisagística (APCP), que têm outro enfoque) abrangem 166,02 km² ou 54,57% do
território municipal.
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Fonte: PDDU Salvador, 2016

Figura 94 - SAVAM Mapa Geral – Salvador.

Fonte: PDDU Salvador, 2016
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Uma síntese particularizada do ambiente da Cidade de Salvador pode ser realizada
mediante a utilização das bacias hidrográficas como unidades territoriais de informação e
análise ambiental. A bacia possibilita conjugar analiticamente os elementos da morfologia
original dos territórios, pertinentes ao ambiente natural, e os elementos da morfologia
antropogênica, que correspondem ao ambiente construído e resultam da materialização das
intervenções que modificam o ambiente natural e geram ou potencializam conflitos.
O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de Salvador, por meio da
Lei nº 9.069/2016, estabeleceu as bacias Hidrográficas como uma das unidades espaciais de
referência para a estruturação do Sistema de Informação Municipal. Os limites territoriais foram
institucionalizados por meio do Decreto nº 27.111, de 22/03/2016, tendo como referência o
estudo “O Caminho das Águas em Salvador”137, publicado em 2010, que também serviu de base
para a divisão de bairros do Município. (Ver Figura 95)
O Decreto estabelece dois tipos de unidades, as Bacias Hidrográficas e as Bacias de
Drenagem Natural, distinguindo-as conceitualmente da seguinte forma:
I.

Bacia Hidrográfica: unidade territorial delimitada por divisores de água, na qual as
águas superficiais originárias de qualquer ponto localizado entre os divisores escoam
pela ação da gravidade para as partes mais baixas, originando córregos, riachos e
rios, os quais alimentam o rio principal da bacia, que passa, forçosamente, pelos
pontos mais baixos e desemboca por um único exutório. Identificam-se em Salvador
12 bacias hidrográficas: Cobre, Camarajipe, Lucaia, Seixos (Barra/Centenário),
Ondina, Pedras/Pituaçu, Passa Vaca, Jaguaribe, Ipitanga, Paraguari, Ilha de Maré e
Ilha dos Frades.

II.

Bacia de Drenagem Natural: região cuja drenagem não caracteriza uma bacia
hidrográfica em razão dos veios d`água não convergirem para um único exutório.
Identificam-se em Salvador 9 bacias de drenagem natural: São Tomé de Paripe,
Plataforma, Itapagipe, Comércio, Vitória/ Contorno, Amaralina/ Pituba, Armação/
Corsário, Stella Maris e Ilha de Bom Jesus dos Passos.
A seguir serão analisados os principais aspectos ambientais que caracterizam cada uma

das bacias hidrográficas e de drenagem de Salvador e os principais conflitos existentes e
potenciais nos respectivos territórios que merecem atenção deste plano.
137

SANTOS, Elisabete et al. O caminho das águas em Salvador: bacias hidrográficas, bairros e fontes. Salvador: CIAGS/UFBA,
2010. 486 p. (Coleção Gestão Social). Disponível em: http://biblioteca.fmlf.salvador.ba.gov.br/phl82/pdf/livros/ISP-227.pdf.
Acessível em : 22/07/2020.
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Figura 95 - Mapa Geral de Bacias.

Fonte: PDDU Salvador, 2016
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4.6.1. Bacias Hidrográficas

1 - Bacia Hidrografica do Rio do Cobre
É a quinta maior bacia hidrográfica de Salvador, com extensão equivalente a 6,79% da
área do Município. Abrange a maior parte dos territórios das Prefeitura-Bairro do Subúrbio e
de Valéria e localiza-se no vetor de expansão Subúrbio. O principal curso de água, o Rio do
Cobre, tem sua nascente na Lagoa da Paixão, no bairro Moradas da Lagoa. Próximo à cabeceira
o rio é cortado pela rodovia BA-528 (Estrada da Base Naval de Aratu) e em seu médio curso é
represado, formando o reservatório do Cobre, manancial de reserva para o abastecimento de
água de Salvador. A foz do rio localiza-se na enseada do Cabrito, na Baía de Todos os Santos,
em ambiente estuarino de mangues bastante alterado pela ocupação urbana.
As áreas de nascentes e as vertentes que contribuem diretamente para o Rio do Cobre
integram a APA Estadual Bacia do Cobre/ São Bartolomeu. Não fazem parte da APA a subbacia do Rio Mané Dendê e as vertentes de Pirajá que drenam para o Parque São Bartolomeu e
a Enseada do Cabrito.
Quadro 18 - Bacia Hidrográfica do Rio do Cobre.
Dados

2000

2010

Variação

População (hab)*

99.334

111.295

12,04%

Domicílios (uni)*

25.356

34.394

35,64%

Densidade (hab/km²)

4.808

5.386

12,04%

Densidade Domiciliar
(hab/dom)

3,92

3,24

-17,40%

Território (km²)

Bairros
Moradas da Lagoa, Alto da Terezinha, Rio
Sena, Plataforma, Valéria, Porto Seco, São
João do Cabrito e Pirajá (8 bairros)

20,66

* IBGE 2000 e 2010.
Fonte: Elaboração Própria.

Dinâmica do Uso e da Ocupação do Solo – Como a maioria das áreas de moradia das
populações de mais baixa renda de Salvador, os bairros que integram a Bacia do Cobre são
urbanisticamente precários e com deficiências no atendimento pelos serviços de infraestrutura
urbana, especialmente os de saneamento básico. As altas densidades populacionais e de
ocupação do solo são compensados, em certa medida, pelos grandes espaços de conservação
ambiental estruturados para a proteção do manancial. No período de 2000 a 2010 houve um
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incremento populacional de 11.961 pessoas (12,04%) e de 9.038 novos domicílios (35,64%).
O crescimento no número de domicílios foi superior a três vezes o crescimento da população
no mesmo período, resultando numa redução de 17,40% na ocupação domiciliar. Esses
indicadores apontam para uma situação de adensamento populacional e principalmente de
adensamento construtivo que podem produzir impactos indiretos e diretos nas áreas de
conservação ambiental.

Embora não sejam disponíveis dados demográficos para 2020,

observa-se a expansão das áreas ocupadas na parte alta da bacia, especialmente nos bairros de
Valéria e Moradas da Lagoa, este último objeto de programas habitacionais, o que deve
impactar bastante os indicadores de densidade populacional na bacia no final desta década,
assim como a qualidade do ambiente como um todo.
Conflitos Ambientais – A parte da bacia integrante da APA do Cobre/ São Bartolomeu
é relativamente conservada, apresentando significativos remanescentes de ecossistemas no
diversificado mosaico do bioma Mala Atlântica, especialmente no entorno do reservatório da
Represa do Cobre, onde uma área de aproximadamente 6,4 km² de remanescentes de Floresta
Ombrófila, em estágios iniciais e médios de regeneração, protege o manancial de
abastecimento. Um Parque Urbano e outros instrumentos de proteção ambiental também foram
instituídos pelo Plano Diretor Municipal para preservar a Lagoa da Paixão e sustentar as
nascentes do Rio do Cobre, mas não têm conseguido impedir a ocupação das margens e mesmo
das partes assoreadas da lagoa.
No baixo Cobre, correspondente ao trecho a jusante da represa, está localizado o Parque
Municipal São Bartolomeu, de especial importância para as comunidades tradicionais
vinculadas às religiões de matriz africana. Nesse trecho o Rio do Cobre recebe a contribuição
do seu principal afluente, o riacho Mané Dendê, que estrutura uma sub-bacia densamente
ocupada localizada na sua margem direita da qual fazem parte os bairros de Alto da Terezinha,
Rio Sena e Plataforma. Pela margem esquerda também recebe drenagens provenientes do bairro
de Pirajá até desaguar em ambiente estuarino da Enseada do Cabrito. As comunidades de ambas
as margens, submetidas as pressões da ocupação periférica e à precariedade do saneamento
básico, contribuem para o lançamento de dejetos que comprometem a qualidade do rio, assim
como das águas do estuário e da enseada. Atualmente está em curso o Projeto Novo Mané
Dendê, que deverá promover até 2023 o saneamento ambiental e a urbanização das áreas
ocupadas na sub-bacia, assim como a despoluição do riacho, com impactos significativos na
sustentabilidade do parque.
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2 - Bacia Hidrografica do Rio Camaragibe
Com extensão de 35,90 km², equivalente a 11,80% da área do Município, é a terceira
maior bacia hidrográfica de Salvador e a de ocupação mais antiga, correspondendo aos
primeiros territórios incorporados ao processo de expansão da cidade. Localizando-se nos
vetores de expansão Subúrbio e Miolo, é a bacia mais populosa de Salvador e abrange partes
das Prefeituras-Bairro Centro/ Brotas, Liberdade/ São Caetano, Cabula/Tancredo Neves e
Barra/Pituba. O Rio Camaragipe, o principal curso d’água que estrutura a bacia, tem suas
nascentes nos bairros de Marechal Rondon, Boa Vista de São Caetano, Calabetão e Mata
Escura, e percorre 14 km até desembocar no oceano, nas imediações do Jardim de Allah.
Originalmente a foz do Rio Camaragipe se dava no Largo da Mariquita, no bairro do
Rio Vermelho, após receber a contribuição de seu último afluente, o Rio Lucaia. Em razão das
constantes cheias que afetavam as partes baixas deste bairro, o curso do rio foi alterado nos
anos 1970, aproveitando o vale do Rio Pernambués, nas imediações do atual Shopping da
Bahia, para levá-lo por um canal retificado até a sua desembocadura atual, entre os bairros da
Pituba e Costa Azul. Este novo curso, entretanto, apenas se verifica no período de chuvas.
Em condição de tempo seco todo o curso d’água é interceptado pelo sistema de esgotamento
sanitário, seguindo canalizado até a Estação de Tratamento do Rio Vermelho e daí ao mar, pelo
emissário submarino.
Fazem parte desta bacia, total ou parcialmente, 42 bairros de Salvador, com perfis
socioeconômicos bastante diferenciados, assim como os padrões de uso e ocupação do solo.
Quadro 19 - Bacia Hidrográfica do Rio Camaragipe.
Dados

2000

2010

Variação

População (hab)*

708.541

705.111

-0,48%

Domicílios (uni)*

192.295

228.791

18,98%

19.735

19.639

-0,48%

3,68

3,08

-16,36%

Densidade (hab/km²)
Densidade Domiciliar
(hab/dom)

Território (km²)

35,90

Bairros
Alto do Cabrito, Marechal Rondon,
Campinas de Pirajá, Boa Vista de São
Caetano, São Caetano, Capelinha,
Calabetão, Jardim Santo Inácio, Mata
Escura, Bon juá, Fazenda Grande do Retiro,
Arraial do Retiro, Barreiras, Retiro, IAPI,
Santa Mônica, Pero Vaz, Curuzu,
Liberdade, São Gonçalo, Pau Miúdo, Luiz
Anselmo, Cidade Nova, Vila Laura, Baixa
de Quintas, Caixa D´Água, Matatu, Santo
Agostinho, Macaúbas, Barbalho, Lapinha,
Saúde, Santo Antônio, Centro Histórico,
Cosme de Farias, Brotas, Pernambués,
Saramandaia, Resgate, Caminho das
Árvores, STIEP, Costa Azul (42 bairros)

Fonte: Elaboração Própria.
* Fonte: IBGE 2000 e 2010.
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Dinâmica do Uso e da Ocupação do Solo - Nas partes altas da bacia, onde se localizam
as nascentes, predomina um tecido urbano típico de assentamentos informais, caracterizado por
edificações com até 4 pavimentos distribuídas ao longo das vias de cumeada e estendendo-se
de forma densa pelas encostas até o fundo dos vales. Dentro desse padrão espontâneo, a
ocupação nas cumeadas apresenta um padrão melhor, as encostas são ocupadas intensamente e
os arruamentos são precários, razão pela qual a operação de sistemas tradicionais de esgoto
doméstico fica prejudicada, assim como os serviços de coleta de lixo, resultando na
contaminação dos corpos hídricos também por resíduos sólidos. Os bairros de ocupação mais
antiga e urbanização consolidada localizam-se à margem direita do rio, nas regiões da
Liberdade e de São Caetano, apresentando altas densidades de ocupação do solo e muito pouca
área permeável. Os bairros da margem direita são de ocupação mais recente e no geral bastante
precários, condição que favorece situações de risco ambiental por escorregamento de encostas,
alagamentos nas partes baixas e até mesmo pela instabilidade das construções.
O trecho intermediário da bacia coincide com a conexão dos dois principais eixos
rodoviários que estruturam a mobilidade de Salvador e fazem a comunicação da cidade com
seu espaço regional, a BR-324 e a Avenida Luiz Viana (Paralela). Nesta área está localizado o
Centro Camaragibe, o principal centro financeiro e empresarial da cidade, no qual o uso do solo
é bastante diversificado e intenso, com predominância de atividades comerciais e de serviços
de grande porte, mas, também, de usos residenciais formais, com diferentes tipologias e
densidades. O Rio Camaragipe atravessa essa região inteiramente canalizado, com suas
margens quase sempre ocupadas pelo viário, o mesmo acontecendo com seus principais
afluentes. Também fazem parte deste trecho da bacia, ainda que deslocados para oeste, os
bairros da região de Brotas e os do Centro Antigo de Salvador, onde se deram as primeiras
ocupações às margens do Rio das Tripas, afluente do Camaragibe atualmente canalizado em
quase todo o seu curso. O Centro Antigo é a região mais tradicional da cidade, integralmente
urbanizada e com boa infraestrutura, na qual vem se evidenciando a perda de vitalidade pelo
esvaziamento de suas funções originais, inclusive como espaço de moradia.
No trecho final, mais ao sul, prevalece um tecido urbano formal, de melhor qualidade,
onde predominam usos residenciais voltados à população de média e alta renda. Corresponde
aos bairros do Caminho das Árvores, Pituba, Costa Azul e Stiep, todos em processo de expansão
vertical.
A Bacia do Rio Camaragipe apresentava em 2010 uma densidade populacional de
19.639 hab/km², a mais alta dentre as bacias hidrográficas de Salvador, associada à também
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muito altas densidades de ocupação do solo em seus diferentes trechos. No período de 2000 a
2010 houve uma diminuição populacional de 3.430 habitantes, equivalente a uma taxa de
- 0,48%, e um crescimento de 36.496 novos domicílios (+18,98%), resultando numa redução
de -16,36% na ocupação domiciliar. O incremento de novos domicílios, se fosse mantida a
densidade domiciliar do início dos anos 2000, resultaria num aumento populacional de
aproximadamente 135 mil pessoas, o que não ocorreu. Ao contrário, os indicadores apontam
para uma situação de estabilidade demográfica, com ligeira tendência de decréscimo que deve
ter se acentuado no final da presente década, da qual não se tem dados equivalentes.
Conflitos Ambientais – Ambientalmente é a bacia hidrográfica que apresenta maiores
problemas em Salvador. Além de ser a mais populosa e apresentar as maiores densidades de
ocupação do solo, é socioeconomicamente bastante segregada, com grande contingente de
população de baixa renda residindo nas partes altas. A segmentação socioeconômica, bastante
nítida, se reflete na disponibilidade da infraestrutura e na qualidade do tecido urbano nos
diferentes trechos. A bacia apresenta compartimentos distintos, mas que se integram
ambientalmente a partir dos fluxos hídricos e dos processos físicos atuantes. O escoamento das
águas das partes altas transporta sedimentos, resíduos sólidos e esgotos que chegam até as partes
baixas, influenciando a qualidade ambiental da bacia como um todo.
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3 - Bacia Hidrografica do Rio Lucaia
Com extensão de 14,76 km², equivalente a 4,85% da área do Município, é a sétima maior
bacia hidrográfica de Salvador e juntamente à Bacia do Rio Camaragipe, da qual já fez parte,
uma das de ocupação mais antiga. Localizada no centro da península na qual está implantada a
cidade, abrange partes das Prefeituras-Bairro Centro/Brotas e Barra/Pituba. O Rio Lucaia é o
principal curso d’água que estrutura a bacia e até a década de 1970 se constituía no último
afluente natural do Rio Camaragipe antes de desaguar na sua antiga foz. As nascentes principais
localizam-se nas vertentes e grotões dos bairros Centro, Tororó e Nazaré que drenam para o
Dique do Tororó, outrora um lago natural que ajudava a originar o Rio Lucaia, recebendo
contribuições também dos bairros do Garcia, Barris e Engenho Velho de Brotas. Atualmente o
rio segue canalizado e recoberto pelo eixo da Avenida Vasco da Gama, recebendo contribuições
do sistema de drenagem dos bairros do Engenho Velho da Federação, do Acupe e de Brotas,
até alcançar o bairro do Rio Vermelho, onde se conecta ao canal remanescente do antigo curso
do Rio Camaragipe até a foz no Largo da Mariquita. No encontro com o antigo leito do
Camaragipe, o Lucaia recebe contribuições de drenagem dos bairros de Brotas, Candeal,
Caminho das Árvores, Itaigara, Pituba, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e Chapada do Rio
Vermelho.
Quadro 20 - Bacia Hidrográfica do Rio Lucaia.
Dados

2000

2010

População (hab)*

277.519

274.887

-0,95%

Domicílios (uni)*

76.887

91.181

18,59%

Densidade (hab/km²)

18.808

18.630

-0,95%

3,61

3,01

-16,48

Densidade Domiciliar
(hab/dom)
Território (km²)

Variação

Bairros
Tororó, Nazaré, Barris, Garcia, Boa Vista
de Brotas, Engenho Velho de Brotas,
Federação, Acupe, Engenho Velho da
Federação, Itaigara, Candeal, Santa Cruz,
Chapada do Rio Vermelho, Nordeste de
Amaralina, Vale das Pedrinhas e Rio
Vermelho (16 bairros)

14,76

Fonte: Elaboração Própria
* Fonte: IBGE 2000 e 2010.

Dinâmica do Uso e da Ocupação do Solo - Na sua configuração atual, a Bacia
Hidrográfica do Rio Lucaia compreende os vales que comunicam as duas principais
centralidades de Salvador: o Centro Antigo e o Centro Camaragibe. Pelos vales passam
importantes corredores viários que estruturam a mobilidade urbana, principalmente o transporte
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coletivo de passageiros. Nas vertentes dos vales e cumeadas, a bacia é ocupada por bairros com
diferentes padrões de urbanização e por populações com perfis de renda que variam entre os
mais altos e os mais baixos de Salvador. Nos extremos dos padrões urbanísticos, tem-se bairros
planejados, como o Itaigara e o Candeal; bairros populares que se constituíram historicamente
a partir da ocupação das cumeadas dos altiplanos e se estenderam pelas encostas até os fundos
dos vales, o caso do Engenho Velho de Brotas e do Engenho Velho da Federação; e bairros
resultantes de processos incompletos de parcelamento do solo, como o Nordeste de Amaralina
e Santa Cruz. Todos configuram territórios bastante consolidados e com altas densidades
populacionais e de ocupação do solo.
Em 2010 a densidade populacional da bacia era de 18.630 hab/km², inferior apenas a da
Bacia do Camaragipe. No período de 2000 a 2010 registrou-se uma diminuição populacional
de 2.632 habitantes, equivalente a uma taxa de - 0,95% em relação ao ano 2000. Por sua vez,
houve um acréscimo de 14.294 novos domicílios (+18,59%), resultando numa redução de
16,48% na ocupação domiciliar. Tratando-se de um conjunto de bairros de ocupação bastante
consolidada, inclusive os de mais baixa renda que geralmente são mais vulneráveis às pressões
do adensamento urbano, há uma tendência de estabilização demográfica na bacia como todo,
embora isso não implique na diminuição da expansão imobiliária e na criação de novos
domicílios. Nas áreas formais esse processo se dá mediante a substituição de padrões de
ocupação de baixa densidade por padrões verticais, mais intensivos. Nos bairros populares a
expansão também se dá verticalmente, porém de forma incremental, pela sobreposição de novos
pavimentos aos antigos.
As altas densidades populacionais e construtivas dos bairros populares da Bacia do
Rio Lucaia, às quais estão associados fatores como o viário estreito e com declividades
acentuadas e a inexistência de espaços adequados para o lazer e a prática de atividades
comunitárias, fazem desses bairros ambientes de moradia precária, não necessariamente por
ausência completa de infraestrutura, mas pelo acesso e a qualidade dos serviços, tornando-os
vulneráveis do ponto de vista da salubridade e também da segurança pública.
Conflitos Ambientais – Apesar de apresentar padrões de densidade semelhantes aos da
Bacia do Camaragipe e da segmentação socioeconômica também se refletir na qualidade do
tecido urbano e no acesso da população de menor renda aos serviços de infraestrutura, no geral
não existem grandes áreas desassistidas, o que faz a condição ambiental da Bacia do Rio Lucaia
ser bem mais favorável. Todos os bairros são atendidos pelo Sistema de Esgotamento Sanitário
de Salvador, embora persistam situações de inadequação, como ligações clandestinas de esgoto
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à rede de drenagem em razão de dificuldades topográficas, da resistência dos potenciais
usuários à ligação de seus imóveis à rede pública ou pela impossibilidade do sistema de
esgotamento atender a uma determinada área por limitações técnicas. O mesmo pode se dizer
sobre a rede de abastecimento de água e sobre o manejo de resíduos sólidos.
Por sua vez, a rede de drenagem apresenta problemas crônicos resultantes da
impermeabilização excessiva das áreas de contribuição nas vertentes das partes altas para os
fundos de vale, via de regra ocupados pelo viário, e também em decorrência das grandes
intervenções realizadas na bacia para ampliação do sistema viário e regularização de cheias,
que alteraram radicalmente a drenagem natural e acabaram deslocando os problemas de
alagamento para outros pontos da bacia.
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4 - Bacia Hidrografica do Rio dos Seixos (Barra/Av. Centenário)
Localizada no extremo sul da península na qual está implantada a Cidade de Salvador,
a Bacia Hidrográfica do Rio dos Seixos abrange um território de 3,21 km², que representam
pouco mais de 1% do municipal, sendo a segunda menor bacia hidrográfica de Salvador. Seus
limites territoriais estão inteiramente incluídos na Prefeitura-Bairro Barra/Pituba. O principal
curso de água é o Rio dos Seixos, que tem suas nascentes principais no Vale do Canela e na
Fonte Nossa Senhora da Graça, seguindo canalizado pelos canteiros centrais das avenidas
Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela) e Centenário, nesta última inteiramente recoberto, até
encontrar o mar nas imediações do Morro do Cristo, no bairro da Barra.
Quadro 21 - Bacia Hidrográfica do Rio Seixos (Barra/Centenário).
Dados

2000

2010

Variação

População (hab)*

63.870

57.854

-9,40%

Domicílios (uni)*

20.159

21.508

6,69%

Densidade (hab/km²)

19.885

18.015

-9,40%

3,17

2,69

-15,09

Densidade Domiciliar
(hab/dom)
Território (km²)

Bairros
Canela, Graça, Barra, Vitória, Ondina e
Federação (6 bairros)

3,21

Fonte: Elaboração Própria.
* Fonte: IBGE 2000 e 2010

Dinâmica do Uso e da Ocupação do Solo – Nesta bacia predominam edificações
construídas seguindo padrões urbanísticos formais, com destaque para tipologias residenciais
verticais destinadas à população de maior renda, especialmente nos bairros da Vitória, Barra,
Graça e Canela. Os serviços são bem estruturados, compreendendo shopping centers, centros
médicos, universidades, bares e restaurantes e hotéis de padrão variado. Espacialmente muito
próximos e socioeconomicamente muito distantes, são poucos os territórios de urbanização
precária na Bacia do Rio dos Seixos, correspondendo a antigas ocupações populares que
conseguiram resistir às pressões do mercado imobiliário para a sua remoção, a exemplo das
comunidades da Roça da Sabina e do Calabar, além do Alto das Pombas, que geograficamente
integra a bacia, mas não faz parte da dinâmica dessa região.
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Em 2010 a densidade populacional de 18.015 hab/km² era uma das mais altas dentre as
bacias de Salvador. O Calabar, por sua vez, detinha a maior densidade dentre os bairros da
cidade, alcançando 46.314 hab/km², equivalente a 2,5 vezes a média da bacia. No período de
2000 a 2010 houve uma redução populacional de 6.016 pessoas (- 9,40%) na região e o
incremento de 1.349 novos domicílios (6,69%). Como já observado, a incorporação de novos
domicílios não seguiu a mesma lógica da dinâmica demográfica, de modo que a região perdeu
população, mas permaneceu atrativa para a moradia. Em 2010 a média de ocupação por
domicílio era de 2,69 pessoas, a mais baixa de Salvador, sendo 15,09% menor que a verificada
no ano 2000. Este indicador é bastante compatível com o perfil socioeconômico e etário da
região, na qual verifica-se há décadas a diminuição do núcleo familiar e a participação crescente
de pessoas idosas na composição da população.
Embora não sejam disponíveis dados para o final desta década, não se observam
elementos que possam ter alterado substancialmente a dinâmica passada, de maneira que se
pode trabalhar com a hipótese de persistência do decréscimo populacional em contraponto com
a participação crescente de novos domicílios na Bacia do Rio dos Seixos.
Conflitos Ambientais – A região da Bacia do Rio dos Seixos é bem servida de
infraestrutura, especialmente serviços de saneamento básico, ainda que o acesso seja
diferenciado para as comunidades populares. A rede de esgotamento sanitário cobre toda a
região, o que limita a possibilidade de lançamentos indevidos na rede de drenagem. Bastante
antiga em alguns trechos, a rede de drenagem possui canalizações que não são completamente
conhecidas e que descarregam efluentes nas praias da Barra, com significativo impacto
ambiental. A rede viária é satisfatória para as demandas cotidianas, porém não suporta pressões
de sobrecarga, especialmente em decorrência da condição geográfica, a ponta da península, que
não possibilita o direcionamento de fluxos em todos os sentidos.
O ambiente costeiro desta região reúne algumas das unidades de paisagem mais
emblemáticas de Salvador, assim como sítios e monumentos históricos reconhecidos
nacionalmente. Por sua vez, a disponibilidade de espaços públicos que possibilitam o lazer e a
prática desportiva, praias de boa qualidade e a presença do mar tornam a área bastante
interessante para o lazer da população de toda a cidade e também para fins turísticos. Essa
atratividade se rebate também na realização de eventos culturais e de manifestações políticas
de todo tipo que mobilizam grande volume de pessoas e impactam os serviços de infraestrutura,
dificultando a mobilidade e as relação com os moradores.
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5 - Bacia Hidrografica de Ondina
É a menor bacia hidrográfica de Salvador, abrangendo uma região de 3,21 km²
correspondente a apenas 1% do território municipal. Foi desmembrada da Bacia do Rio dos
Seixos a partir dos estudos realizados para o projeto Caminho das Águas em Salvador (Já
citado), que identificou a nascente de um córrego que drena a localidade do Jardim Apipema
no bairro de Ondina e o bairro do Calabar e um outro pequeno curso d’água, muito degradado
no seu escoamento superficial, também no Calabar, que faz parte da bacia. A maioria dos
córregos que integram as microbacias de drenagem da região foi encapsulada pelo sistema de
drenagem e via de regra de se encontram poluídos.
Quadro 22 - Bacia hidrográfica de Ondina.
Dados

2000

2010

Variação

População (hab)*

26.876

28.671

6,68%

Domicílios (uni)*

8.287

10.185

22,90%

Densidade (hab/km²)

8.732

9.315

6,68%

Densidade Domiciliar
(hab/dom)

3,24

2,82

-13,20

Território (km²)

Bairros
Ondina, Federação, Alto das Pombas,
Calabar e Rio Vermelho (5 bairros)

3,08

Fonte: Elaboração Própria
* Fonte: IBGE 2000 e 2010.

Dinâmica do Uso e da Ocupação do Solo – Na região desta bacia convivem bairros
com diferentes padrões de urbanização e populações com perfis de renda também bastante
diferenciados. Essas diferenças se manifestam até mesmo internamente nos bairros de Ondina
e Federação, que alternam padrões residenciais de médio e alto padrão com situações de
precariedade habitacional em grandes comunidades. A região é beneficiada pela presença de
grandes usos institucionais, com destaque para o campus da UFBA em Ondina/Federação e o
Parque Zoobotânico, que se estendem por grandes áreas, mantendo densidades de ocupação do
solo relativamente baixas, o que favorece a permeabilidade do solo e a amenização do ambiente
construído.
No período de 2000 a 2010 houve na região um incremento de 1.795 pessoas (6,68%) e
de 1.898 novos domicílios (22,90%), o que resultou numa queda de 13,20% na média da
ocupação domiciliar, que passou a ser de 2,82 pessoas. Em 2010 a densidade populacional de
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9.315 hab/km² pode ser considerada intermediária entre as mais altas e mais baixas verificadas
entre as bacias de Salvador no mesmo ano. A ausência de dados demográficos para o período
subsequente a 2010 dificulta a progressão de alguns processos, mas de modo geral não se
observa na região transformações significativas que possam alterar substancialmente os
indicadores analisados.
Conflitos Ambientais – A região da bacia hidrográfica de Ondina é bem servida de
infraestrutura, inclusive de saneamento básico, porém, como nas demais regiões da cidade, o
acesso aos serviços é desigual e penaliza as comunidades de menor renda pelas deficiências da
urbanização associadas aos padrões de moradia precários, que dificultam a extensão das redes
e a prestação dos serviços urbanos básicos. Deve-se ponderar que as densidades de ocupação
do solo presentes nos bairros populares são equivalentes aos de outras regiões da cidade, porém
nesta bacia são bastante amortecidos pelos usos institucionais, principalmente no bairro de
Ondina. A grande participação desses usos no território distorce o indicador densidade
populacional para efeito de algumas análises, porém é efetivo na comparação com outras bacias.
A rede de drenagem apresenta problemas localizados, principalmente ao longo das
principais avenidas, como a Anita Garibaldi, mas decorrem principalmente de obstruções na
rede. A drenagem de algumas partes dessa região é captada em microbacias e canalizada
diretamente para o mar com lançamentos em diversos pontos da orla de Ondina e do Rio
Vermelho, resultando na poluição do ambiente costeiro e no comprometimento da
balneabilidade das praias. As áreas permeáveis preservadas pelos usos institucionais ou pela
legislação urbana – o caso da encosta de São Lázaro – favorece a sustentação da cobertura
vegetal que ainda é abundante em grande parte da bacia.
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6 - Bacia Hidrografica do Rio das Pedras/Pituaçu
Localizada nos vetores de expansão Subúrbio e Orla, a Bacia Hidrográfica do Rio das
Pedras/Pituaçu é a quarta maior bacia hidrográfica de Salvador, tem 27,07 km² de extensão e é
constituída por 5 sub-bacias. Sua região de drenagem equivale a 4,85% da área do Município e
abrange territórios da Prefeitura-Bairro Cabula/Tancredo e da Prefeitura-Bairro Itapuã.
O Rio das Pedras é formado pela confluência dos rios Cascão, Saboeiro e Cachoeirinha,
pela margem direita, e do Rio Pituaçu pela margem esquerda. Recebe a denominação de Rio
das Pedras apenas o curso final, de apenas 3 km de extensão, da barragem da Lagoa de Pituaçu
até a foz no oceano, no bairro da Boca do Rio.
O Rio Cascão tem suas nascentes nos grotões da reserva de Mata Atlântica onde está
localizado o quartel do 19º Batalhão de Caçadores do Exército, no bairro do Cabula. Em razão
da mata preservada, constituída por remanescentes de floresta ombrófila em estágio médio e
inicial de regeneração, as nascentes se mantêm em boas condições. No seu curso médio o rio é
barrado para formar a Represa do Cascão e em seguida passa sob as pistas da Avenida Luís
Viana (Paralela) para unir-se ao Rio Saboeiro, no bairro do Imbuí.
O Rio Saboeiro nasce numa região densamente ocupada nas imediações da localidade
conhecida como Cabula VII, no bairro Beirú/Tancredo Neves. No seu curso é sobreposto pelas
pistas da Avenida Paralela e recebe a contribuição do Rio Cascão no bairro do Imbuí, segue
canalizado e recoberto, acompanhando o trajeto da Avenida Jorge Amado, até encontrar o Rio
das Pedras no ponto em que cruza a avenida e se dirige ao oceano.
O Rio Cachoeirinha nasce nas colinas do bairro de Sussuarana e segue por um vale
estreito entre áreas bastante adensadas até o Centro Administrativo da Bahia (CAB), onde flui
por uma área verde e é barrado para formar a Represa do Cachoeirinha. Passa sob as pistas da
Avenida Paralela e encontra o Rio das Pedras nas imediações da barragem da Lagoa de Pituaçu.
O Rio Pituaçu, por sua vez, é o principal e maior afluente da Bacia do Rio das Pedras,
nasce nas imediações do divisor de drenagem com a Bacia do Rio do Cobre, próximo à da
BR-324, entre os bairros Granjas Rurais Presidente Vargas e Jardim Cajazeira. O rio segue por
um curso de 9,4 km entre bairros densamente ocupados, acompanhando o traçado da Avenida
Vale do Pituaçu, também conhecida como Avenida Gal Costa, até a Avenida Paralela. Após
passar sob as pistas da avenida, alcança o Parque Metropolitano de Pituaçu, onde é represado
para formação de um grande reservatório, com cerca de 800.000 m², que já foi importante
manancial de abastecimento de Salvador.
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Quadro 23 - Bacia Hidrográfica do Rio das Pedras/ Pituaçu.
Dados

2000

2010

População (hab)*

332.559

322.675

-2,97%

Domicílios (uni)*

91.928

107.854

17,32%

Densidade (hab/km²)

12.284

11.929

-2,97%

3,62

2,99

-17,30

Densidade Domiciliar
(hab/dom)
Território (km²)

Variação

Bairros
Porto Seco Pirajá, Granjas Rurais
Presidente Vargas, Jardim Cajazeiras,
Pau da Lima, Sussuarana, Novo Horizonte,
Nova Sussuarana, Centro Administrativo
da Bahia (CAB), Beiru/Tancredo Neves,
Engomadeira, Arenoso, Cabula VI,
Doron, Narandiba, Cabula, Saboeiro,
Imbuí, Pituaçu e Boca do Rio (19 bairros)

27,07

Fonte: Elaboração Própria.
* Fonte: IBGE 2000 e 2010.

Dinâmica do Uso e da Ocupação do Solo – Urbanisticamente a região da Bacia
Hidrográfica do Rio das Pedras apresenta diversos elementos que reproduzem e reforçam a
segregação socioespacial. É ocupada em sua parte alta por um tecido urbano informal e precário
que se viabilizou através da acessibilidade criada pelos programas habitacionais do Governo do
Estado nos anos 1980, na grande região do Miolo. Nas encostas ao lado dos conjuntos
habitacionais, em declividades acentuadas, se instalou uma densa população não atendida pelos
programas de moradia, formando um tecido urbano espontâneo e precário, com qualidade
decrescente no sentido do fundo dos vales.
Na parte intermediária da bacia, desde a Linha de Transmissão da CHESF até a Avenida
Paralela, predomina um tecido urbano mais bem estruturado, planejado para funções
governamentais e empresariais, onde se observa uma relação equilibrada entre o espaço
construído e as áreas livres destinadas à mobilidade, ao lazer e ao conforto ambiental, com
destaque para o Centro Administrativo da Bahia (CAB). Na outra margem da Avenida
localizam-se bairros residenciais planejados pelo mercado, com densidade de ocupação variada,
onde também é significativa a reserva de áreas livres, a exemplo do Imbuí. Também se localiza
neste trecho, entre a Avenida Paralela e a orla marítima, o Parque Metropolitano de Pituaçu,
atualmente com 4,25 km², o maior Parque Urbano e uma das reservas ambientais mais
importantes da cidade, com remanescentes de Mata Atlântica em volta da lagoa e grande
diversidade de fauna e flora, desempenhando importante função como equipamento urbano de
lazer e possibilitando também a prática desportiva.
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Na parte baixa da bacia, a mais próxima ao mar, há uma grande miscigenação de usos e
padrões de ocupação do solo, coexistindo situações urbanisticamente adequadas e formais com
um tecido urbano resultante de processos incompletos de parcelamento do solo e ocupações
coletivas, configurando bairros populares bastante consolidados e densos, cujo melhor exemplo
é a Boca do Rio.
A Bacia do Rio das Pedras/Pituaçu apresentava em 2010 uma densidade populacional
de 11.929 hab/km², que pode ser considerada média em relação às das demais bacias
Hidrográficas de Salvador. No período de 2000 a 2010 houve uma diminuição populacional de
9.884 habitantes, equivalente a uma taxa negativa de 2,97%. Por sua vez, observou-se um
incremento de 15.926 novos domicílios (17,32%), resultando na diminuição da ocupação
domiciliar, que passou a ser de 2,99 hab/dom. Os indicadores apontam para uma situação de
estabilidade demográfica, com ligeira tendência de decréscimo, que deve ser confirmada para
o final desta década. A ocupação do solo na bacia já estava bastante consolidada e não existiam
grandes espaços disponíveis ou sujeitos a transformações de padrão tipológico em 2010, o que
leva a crer que dez anos depois essa tendência tenha se mantido.
Conflitos Ambientais – Os principais fatores que impactam na sustentabilidade da
Bacia Hidrográfica do Rio das Pedras estão relacionados, principalmente, à precariedade
urbanística dos bairros localizados nas cabeceiras e no curso médio dos rios que formam a
bacia. A exceção do Rio Cascão, que tem a maior parte do seu curso em uma área
ambientalmente protegida, os demais rios carregam no seu trajeto em direção ao oceano grande
carga de dejetos de áreas com deficiência de saneamento básico.
As bacias de esgotamento do Saboeiro e do Baixo e Alto Pituaçu, localizadas na Bacia
Hidrográfica do Rio das Pedras, foram das primeiras a serem atendidas pelo Sistema de
Disposição Oceânica (SDO) Jaguaribe, inaugurado em 2011, do qual faz parte o emissário
submarino da Boca do Rio. Como em outras regiões da cidade, porém, apesar da existência da
rede de infraestrutura, o Sistema de Esgotamento Sanitário não consegue alcançar eficiência
nas áreas de urbanização precária, onde a topografia não adaptada, a insuficiência ou
inadequação do viário local e as altas densidades construtivas dificultam a ligação de todos os
domicílios às redes, assim como a sua manutenção. Como resultado, os efluentes do esgoto
doméstico acabam sendo transportados para os coletores de drenagem, contaminando os rios e
demais corpos d’água das bacias.
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Os espaços livres e as grandes massas de vegetação preservadas são fundamentais para
o equilíbrio ambiental da Bacia do Rio das Pedras, especialmente no que tange à proteção das
nascentes, porém são muito vulneráveis aos processos da dinâmica urbana de Salvador.
Os instrumentos de proteção ambiental aplicados pelo Município de Salvador aos Vales do
Cascão e do Cachoeirinha são frágeis, e mesmo áreas mais bem enquadradas, como o Jardim
Botânico da Mata dos Oitis e o Parque Urbano (Metropolitano) de Pituaçu, podem ser afetados
por intervenções para expansão do sistema viário, inclusive com a redução do seu perímetro.
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7 - Bacia Hidrografica do Rio Passa Vaca
Localizada no vetor de expansão Orla, a Bacia Hidrográfica do Rio Passa Vaca é a
menor bacia hidrográfica de Salvador, sua região de drenagem tem apenas 3,72 km² e equivale
a 1,22% da área do Município. Abrange partes dos bairros de São Rafael, Vale dos Lagos, Piatã
e Patamares que integram administrativamente a Prefeituras-Bairro de Itapuã.
O Rio Passa Vaca tem sua nascente no bairro de São Rafael, é sobreposto pelas pistas
da Avenida Luís Viana (Paralela), atravessa todo o bairro de Patamares e tem sua foz no estuário
onde também desagua o Rio Jaguaribe.
Quadro 24 - Bacia Hidrográfica do Rio Passa Vaca.
Dados

2000

2010

Variação

-14,95% São Rafael e Patamares (2 bairros)

População (hab)*

9.399

7.994

Domicílios (uni)*

2.743

2.769

0,95%

Densidade
(hab/km²)

2.526

2.148

-14,95%

Densidade
Domiciliar
(hab/dom)

3,43

2,89

-15,75%

Território (km²)

Bairros

3,72

Fonte: Elaboração Própria
* Fonte: IBGE 2000 e 2010.

Dinâmica do Uso e da Ocupação do Solo – Urbanisticamente a região da Bacia
Hidrográfica do Rio Passa Vaca é bem estruturada, com predominância de parcelamentos
formais e usos institucionais, com grande reserva de espaços livres e permeáveis. Originalmente
a área de Patamares foi parcelada para fins unirresidenciais em grandes lotes, com a ocupação
da parte alta dos morros e preservação das encostas arborizadas. Posteriormente alguns trechos
não implantados do loteamento foram reparcelados e convertidos para o uso multirresidencial,
mantendo, porém, o modelo de ocupação concentrada e preservação de áreas livres, cujo
modelo é o loteamento Greenville. Atualmente também trechos ocupados do loteamento
Patamares estão sendo convertidos para o uso multirresidencial por meio da substituição de
edificações. Apesar do aumento da densidade populacional e construída, o bairro como todo
deverá manter densidades relativamente baixas e suas áreas verdes preservadas.
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A Bacia do Rio Passa Vaca apresentava em 2010 uma densidade populacional de
2.148 hab/km², que pode ser considerada baixa em relação às das demais bacias Hidrográficas
de Salvador. No período de 2000 a 2010 houve uma diminuição populacional de 1.405
habitantes, equivalente a uma taxa negativa de 14,95%. Por sua vez, praticamente não houve
alteração no número de domicílios registrando-se no período de dez anos um acréscimo de
apenas 26 novos (0,95%). Apesar dos indicadores da década de 2000 a 2010 apontarem para
uma estabilidade demográfica nesta bacia, a situação deve ter passado por alterações
significativas no período 2010 a 2020 em razão da implantação de grandes condomínios
multirresidenciais no bairro de Patamares. Não são disponíveis dados de população para o ano
de 2020, mas, seguramente, o número de moradores mais do que dobrou, assim como o número
de domicílios. Na próxima década a tendência de adensamento deve se manter pelo potencial
de novas ocupações e transformação de usos que a região possui.
Conflitos Ambientais – Os principais conflitos ambientais vivenciados na bacia dizem
respeito à conservação de áreas remanescentes do bioma Mata Atlântica, em especial duas
unidades ambientais: a) o Vale Encantado, região localizada entre os loteamentos Alphaville e
Greenville, no bairro de Patamares, objeto de grande mobilização de moradores da região e
ecologistas para sua preservação ambiental; b) o manguezal do Rio Passa Vaca, localizado no
estuário do rio na sua foz oceânica, último exemplar desse tipo de ambiente na Cidade do
Salvador.
A criação do Parque do Vale Encantado faz parte do Plano Diretor municipal desde a
lei de 2007, resultado de uma ampla mobilização da comunidade de Patamares. Atualmente
estudos ambientais para sua implantação estão sendo elaborados pela Prefeitura com o
acompanhamento desta comunidade. Considerando ser um parque uma unidade de conservação
constituído por áreas públicas, há decisão de que façam parte de sua poligonal apenas áreas de
preservação permanente já instituídas como públicas nos loteamentos da região, evitando-se
desapropriações.
O manguezal do Rio Passa Vaca é uma pequena unidade ambiental muito frágil, singular
na Cidade de Salvador, localizada na foz deste rio, no mesmo ponto da foz oceânica do Rio
Jaguaribe. Durante as discussões do Plano Diretor, aprovado por lei municipal em 2016, houve
significativa mobilização para a conservação integral da área, o que fez com que fosse indicada
para constituir Unidade de Conservação Municipal (UCM), nos termos do Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (SNUC).
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8 - Bacia Hidrografica do Rio Jaguaribe
Localizada na direção dos vetores de expansão do Miolo e da Orla, é a segunda maior
bacia hidrográfica de Salvador em superfície e também a segunda mais populosa, com 411.443
habitantes (IBGE 2000). Abrange 24 bairros que integram administrativamente as PrefeiturasBairro de Cajazeiras e Itapuã.
A área de drenagem da Bacia do Rio Jaguaribe possui 52,80 km² e corresponde a
17,35% da área do Município. Suas nascentes se localizam nas imediações da BR-324, nos
bairros de Águas Claras, Valéria e Castelo Branco e no seu longo curso de 15,2 km tem como
afluentes os rios Águas Claras, Cabo Verde, Cambunas, Trobogy, Mocambo, Coroado,
Leprosário e Córrego do Bispo, entre outros.
Quadro 25 - Bacia Hidrográfica do Rio Jaguaribe.
Dados

2000

2010

População (hab)*

361.973

411.443

13,67%

Domicílios (uni)*

95.635

130.738

36,71%

Densidade (hab/km²)

6.856

7.793

13,67%

Densidade Domiciliar
(hab/dom)

3,78

3,14

-16,85%

Território (km²)

Variação

Bairros
Castelo Branco, Águas Claras, Dom
Avelar, Cajazeiras V, Cajazeiras II,
Cajazeiras VII, Cajazeiras VI,
Cajazeiras X, Cajazeiras VIII, Vila
Canária, Sete de Abril, São Marcos, Novo
Marotinho, Jardim Nova Esperança,
Jaguaribe I, Nova Brasília, Canabrava,
Vale dos Lagos, Trobogy, Mussurunga,
Bairro da Paz, Alto do Coqueirinho
e Piatã (24 bairros)

52,80

Fonte: Elaboração Própria
* Fonte: IBGE 2000 e 2010.

Dinâmica do Uso e da Ocupação do Solo – Urbanisticamente a região da Bacia
Hidrográfica do Rio Jaguaribe ainda está em estruturação, apesar das altas densidades
populacionais e de área construída em alguns bairros que a integram. Apenas nesta última
década começou a ser implantado o viário estrutural, a Avenida 29 de Março, prevista desde os
anos 1980, que permitirá a integração pelo Vale do Jaguaribe dos bairros localizados nas partes
altas e que se comunicam apenas pelas cumeadas. Essa abertura dos vales dará viabilidade de
acesso para os terrenos localizados nas partes baixas, integrando-os ao mercado de terras e
favorecendo a ocupação do solo.
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A Bacia do Jaguaribe é a última região de Salvador que ainda apresenta significativa
quantidade de vazios urbanos, especialmente na região atravessada pela Avenida Paralela,
localizados nos vetores de expansão orientados para o atendimento das demandas de moradia e
de serviços das classes de renda média e alta. Também nesta região ainda são encontrados
bairros ocupados predominantemente por usos unirresidenciais, passíveis de conversão para
padrões mais intensivos de ocupação do solo.
Apesar de ainda em estruturação, a ocupação do solo nesta bacia reproduz a mesma
lógica de segregação socioespacial já observada nas bacias do Camarajipe e do Rio das Pedras/
Pituaçu. Nas partes altas, onde estão as cabeceiras dos rios que contribuem para o Rio Jaguaribe,
localizam-se bairros populares, a maioria deles originada na ação planejada do Estado, que se
expandiram desordenadamente em direção aos espaços livres remanescentes beneficiados pela
estrutura viária implantada pelos programas habitacionais. Esse território miscigenado de
ocupações formais e informais não configura um espaço homogeneamente precário, mas
prevalecem as situações de inadequação urbanística que impactam a qualidade ambiental dos
bairros e da bacia como um todo.
A Bacia do Rio do Rio Jaguaribe apresentava em 2010 uma densidade populacional de
7.793 hab/km², que pode ser considerada mediana em comparação ao padrão demográfico das
demais bacias Hidrográficas de Salvador. No período de 2000 a 2010 observou-se um
crescimento populacional 13,67%, correspondente a 49.474 habitantes. Por sua vez, houve um
acréscimo de 15.926 novos domicílios, representando um aumento de 36,71% na década. Esses
indicadores confirmam ser esta Bacia do Jaguaribe um dos principais vetores de crescimento
da cidade, tanto populacional quanto residencial, e considerando os níveis de densidade e a
disponibilidade de espaço para novos empreendimentos, essa tendência deve ter se mantido até
o ano de 2020 e deve se projetar para a próxima década.
Alguns fatores em curso poderão afetar diretamente as densidades populacionais e de
uso e ocupação do solo na parte alta da Bacia do Jaguaribe, especialmente dos bairros
localizados na proximidade da BR-324. Está em fase final de planejamento a extensão da
Linha 1 do Metrô até o bairro de Águas Claras e a implantação do novo terminal rodoviário de
passageiros de Salvador integrado à estação final do Metrô. Esses terminais serão localizados
no local de conexão da BR-324 com a Estrada da Base Naval de Aratu (BA-528) e com a
Avenida 29 de Março, que apoiarão uma linha de BRT. Essas importantes infraestruturas de
mobilidade têm grande potencial de transformação urbana, que está, inclusive, apoiada pelo
Plano Diretor Municipal.
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Conflitos Ambientais – Nesta bacia ainda são encontrados remanescentes do bioma
Mata Atlântica, especialmente de Floresta Ombrófila em estágio médio e inicial de regeneração,
porém são áreas pouco extensas, o que compromete a diversidade, e não estão especialmente
protegidas como unidades de conservação, aplicando-se a esses remanescentes apenas os
critérios da legislação nacional de proteção à Mata Atlântica.
O saneamento básico é um ponto de atenção. Existem na região da Bacia do Jaguaribe
sistemas descentralizados de esgotamento sanitário, implantados de forma condominial nos
conjuntos habitacionais, que vêm sendo revertidos para a rede do Sistema de Esgotamento
Sanitário. Alguns desses sistemas, implantados nos conjuntos de Cajazeiras, destinavam-se
originalmente a lagoas de estabilização localizadas em vales pouco acessíveis. Com a ocupação
espontânea em volta dos conjuntos e a expansão do viário pelos vales, a solução de depuração
pelas lagoas passou a gerar conflitos pela proximidade das ocupações e pelo uso inadequado
dos corpos d’água pelos residentes. Atualmente, encontram-se em implantação os sistemas de
esgotamento sanitário das bacias do Trobogy e Cambunas que serão atendidas pelo Sistema de
Disposição Oceânica (SDO) Jaguaribe do qual faz parte o emissário submarino da Boca do Rio.
Na parte baixa da bacia, o Rio Jaguaribe está sendo canalizado até a sua foz no Oceano
para regularização de cheias a montante. Esta solução, de certa forma banalizada em Salvador,
resulta na destruição de uma das últimas embocaduras naturais de um rio na orla oceânica da
cidade.
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9 - Bacia Hidrografica do Rio Ipitanga
É a maior bacia hidrográfica de Salvador e a única que ainda faz parte do sistema de
abastecimento de água da cidade. O Rio Ipitanga possui três barramentos neste Município, mas
apenas o reservatório de Ipitanga I atende ao abastecimento humano, a represa foi construída
em 1935, sendo uma das mais antigas de Salvador. Por sua vez, a Represa do Ipitanga II foi
construída para atender as indústrias do CIA e a Represa do Ipitanga III resulta da implantação
da Rodovia Cia-Aeroporto, funcionando apenas para a regulação de vazão do rio.
A área de drenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Ipitanga se estende desde o Município
de Simões Filho, onde estão localizadas as suas cabeceiras, perpassa Salvador e se prolonga até
o Município de Lauro de Freitas, onde o rio tem sua foz no Rio Joanes, a jusante da Barragem
Joanes I. A situação dessa bacia é única dentre as de Salvador uma vez que os processos
relacionados à recarga do manancial e à qualidade de suas águas não podem ser controlados
apenas no âmbito local, mas na esfera estadual ou metropolitana.
Em Salvador, a Bacia do Ipitanga abrange uma região de 60,32 km², que corresponde a
19,83% do território municipal e se estende por 14 bairros que integram administrativamente
as Prefeituras-Bairro de Cajazeiras, Valéria e Itapuã. Grande parte da bacia, 36,44 km²
(60,41%), faz parte de duas Áreas de Proteção Ambiental (APA): a APA Estadual
Joanes/Ipitanga, criada em 1999, e a APA Municipal do Vale da Avenida Assis Valente e do
Parque em Rede Pedra de Xangô, criada em 2016.
Quadro 26 - Bacia Hidrográfica do Rio Ipitanga
Dados

2000

2010

População (hab)*

142.540

146.703

2,92%

Domicílios (uni)*

37.574

45.751

21,76%

Densidade (hab/km²)

2.363

2.432

2,92%

Densidade Domiciliar
(hab/dom)

3,79

3,21

-15,47%

Território (km²)

Variação

Bairros
Nova Esperança, Areia Branca,
Cassange, Itinga, Cajazeira XI,
Fazenda Grande I, Fazenda Grande II,
Fazenda Grande III, Fazenda Grande IV,
Palestina, Boca da Mata, São Cristóvão,
Jardim das Margaridas e Aeroporto
(14 bairros)

60,32

Fonte: Elaboração Própria
* Fonte: IBGE 2000 e 2010.
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Dinâmica do Uso e da Ocupação do Solo – A maior parte da Bacia Hidrográfica do
Rio Ipitanga em Salvador era considerada área rural até o ano de 2008, quando o Plano Diretor
promoveu todo o território do Município à condição de área urbana. Foram mantidas,
entretanto, grandes restrições à ocupação urbana em decorrência da função de proteção ao
manancial de abastecimento humano, da presença de usos incômodos, como atividades de
mineração e o aterro sanitário, além da região ser entrecortada por várias linhas de alta tensão
que trazem energia elétrica para Salvador. Até então a ocupação do solo da área era constituída
por sítios e chácaras de lazer, algumas comunidades isoladas identificadas como quilombolas,
e duas ocupações bastante precárias nas margens da Represa de Ipitanga III, denominadas Barro
Duro e Bairro Cepel.
Com a alteração no zoneamento municipal, afloraram uma série de demandas da
população da região quanto ao atendimento dos serviços públicos, especialmente serviços de
saneamento básico, e o Ministério Público da Bahia foi acionado para exigir da concessionária
dos serviços de água e esgoto soluções para o atendimento à população da área. Apesar de
abrigar um manancial de abastecimento hídrico, a região não era atendida por serviços de
abastecimento de água; apesar de nela estar localizado o aterro sanitário, não havia serviço de
limpeza urbana. A Prefeitura de Salvador praticamente não atuava no território e algumas
populações eram atendidas pelo vizinho Lauro de Freitas.
Esse era o cenário no ano de 2010, quando a Bacia do Rio Ipitanga ainda apresentava
uma densidade populacional de 2.432 hab/km², uma das mais baixas dentre as bacias
hidrográficas de Salvador. No período de 2000 a 2010 observou-se um crescimento
populacional de apenas 2,92%, correspondente a 4.163 habitantes. Por sua vez, houve um
acréscimo de 8.177 novos domicílios, 21,76% na década. Não são disponíveis dados
demográficos para 2020 e diante das transformações por que passou a região desde 2010, não
é possível projetar os dados apenas com base nos períodos anteriores.
Nesta última década, a região da Bacia do Ipitanga em Salvador foi bastante pressionada
por novos usos, principalmente residenciais. Inicialmente, a ocupação precária nas margens da
Represa de Ipitanga III foi regularizada por meio de um projeto implantado pelo Governo do
Estado e parte da população foi transferida para área próxima à CEASA, formando o bairro
Nova Esperança. A disponibilidade de espaço para construção e o baixo valor do solo sem
infraestrutura atraíram para o local outros conjuntos habitacionais que se implantaram na região
com financiamento do programa Minha Casa Minha Vida. O conjunto Coração de Maria foi
implantado nessas condições, ocupando, inclusive, parte da área de proteção permanente da
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Represa de Ipitanga II. Em outra parte da bacia, nas imediações do Município de Lauro de
Freitas, foi implantado o Jardim das Bromélias, que se notabilizou pelos problemas de
mobilidade dos moradores e pelo assédio do crime organizado.
Por sua vez, ocorreram melhorias no viário estrutural por meio de concessões de
rodovias à iniciativa privada: a rodovia BA-526 (Cia-Aeroporto) teve suas pistas duplicadas em
2013; em 2014 foi inaugurado um complexo de viadutos sobre a rótula de conexão da BA-526
com a BA-535 (Via Parafuso); em 2018 foi concluído o trecho de contorno de Lauro de Freitas,
parte da Via Metropolitana que liga a BA-526 a BA-099 (Estrada do Coco). Esses aportes de
infraestrutura viária impulsionaram a implantação de novos usos em torno da antiga rótula da
BA-526, mas a maior participação continuou sendo dos programas de moradia que fizeram
surgir uma pequena cidade no ponto de convergência dos limites intermunicipais de Salvador,
Simões Filho e Lauro de Freitas, uma ocupação que se anuncia como um complexo problema
de gestão territorial.
Conflitos Ambientais – Nesta bacia os conflitos de ambientais estão relacionados à
recente expansão urbana associada aos seguintes fatores: a) preservação do manancial do Rio
Ipitanga; b) sustentabilidade da atividade de mineração; c) manutenção do aterro sanitário
metropolitano; d) ausência de saneamento básico e serviços urbanos.
Os divisores de drenagem que definem a bacia hidráulica das represas do Rio Ipitanga
separam nitidamente as áreas de contribuição direta daquelas que integram a bacia hidrográfica
sem verterem para o manancial. Essa separação possibilita que sejam mantidos em áreas
relativamente próximas usos como o aterro sanitário e as atividades de mineração, pela
impossibilidade de efluentes desses usos serem despejados nas represas. Até cerca de dez anos
os conflitos nas áreas de contribuição direta se relacionavam principalmente ao uso da faixa de
preservação permanente de 100 metros de largura em torno do lago do manancial. Por ser uma
represa muito antiga, essa faixa não foi desapropriada como atualmente é obrigatório, tornando
difícil o controle dos usos nesta faixa pela concessionária do serviço de abastecimento de água.
Com a participação crescente de novos usos em toda a bacia hidrográfica, a gestão do manancial
tende a se tornar ainda mais complexa.
A exploração de material agregado para a construção civil (areia e brita) em jazidas
localizadas próximas às represas de Ipitanga I e II é outro fator de conflito na Bacia do Rio
Ipitanga. É estratégica a localização desse tipo de exploração mineral na proximidade de áreas
urbanas porque o custo ao consumidor é determinado principalmente pelo transporte, ou seja,
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quanto mais longe da cidade mais caro para a construção civil. Por outro lado, são usos bastante
incômodos e a sustentabilidade da extração mineral pode ser inviabilizada pela proximidade de
áreas residenciais. No território de Salvador existem três mineradoras em operação na Bacia
do Ipitanga, duas delas a montante de Represa de Ipitanga I e muito próximas do lago do
reservatório, a terceira está localizada no bairro de Valéria, nas imediações da localização do
futuro terminal rodoviário de Salvador.
O Aterro Metropolitano Centro entrou em operação em 1999 como solução para a
disposição final de resíduos sólidos provenientes dos Municípios de Salvador, Lauro de Freitas
e Simões Filho, ocupa uma área de 250 ha e recebe exclusivamente resíduo domiciliar, sendo
mais de 90% proveniente de Salvador. A presença do aterro na região ainda é objeto de
polêmica junto aos moradores pelas emanações atmosféricas incômodas e poluentes a sotavento do Aterro Sanitário, embora, atualmente, tecnologias venham sendo desenvolvidas e
aplicadas pela concessionária no sentido da redução da emissão de gases, assim como a
produção do chorume.
No que se refere a expansão residencial na Bacia do Rio Ipitanga, um aspecto importante
a ser destacado é que a ocorrência de novos usos vem se antecipando à implantação da
infraestrutura, especialmente de saneamento básico no território de Salvador. No que pesem os
estudos realizados e as ações emergenciais adotadas para atendimento às populações da região,
as soluções ainda são localizadas e restritas. A ausência de saneamento básico persiste em quase
toda a área, assim como prevalecem as dificuldades de mobilidade urbana. Esta nem tem como
ser viabilizada sem a implantação de um viário estrutural que possibilite a comunicação das
áreas. Por outro lado, a região é muito carente de serviços em geral.
A conservação dos remanescentes florestais de Mata Atlântica ainda presentes na região
foi fortalecida pela criação, em 2016, da APA Municipal do Vale da Avenida Assis Valente e
do Parque em Rede Pedra de Xangô. O vale entre os conjuntos habitacionais implantados nas
partes altas dos bairros de Fazenda Grande e Boca da Mata reúne nas encostas dos seus grotões
conjuntos bem conservados de Floresta Ombrófila em estado médio e avança de regeneração.
Por sua vez, a Pedra de Xangô é um monumento natural reverenciado pelas religiões de tradição
africana, que se constitui num símbolo de resistência contra a intolerância religiosa e a
destruição do ambiente natural que também faz parte da simbologia litúrgica dessas religiões.
O Parque em Rede, que faz parte da APA Municipal, reúne no conceito de sua criação a
sustentabilidade e o reforço mútuo dos componentes culturais e ambientais associados.
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10 - Bacia Hidrografica do Rio Paraguari
Localizada no vetor de expansão Subúrbio, a Bacia Hidrográfica do Rio Paraguari é
uma das menores de Salvador, sua região de drenagem tem 5,84 km² e equivale a 1,92% da área
do Município. Abrange 5 bairros que integram administrativamente a Prefeitura-Bairro do
Subúrbio.
O Rio Paraguari tem suas nascentes em várias lagoas e brejos localizados no bairro de
Coutos. No seu curso atravessa o bairro de Nova Constituinte, uma das áreas mais precárias de
Salvador, extremamente carente de infraestrutura e serviços de saneamento básico, o que faz
com que chegue absolutamente contaminado ao seu estuário na Baía de Todos os Santos após
passar canalizado e retificado pelo bairro de Periperi, onde se localiza a sua foz.
Além do Paraguari, existem nessa região pequenas sub-bacias que nascem na parte alta
do bloco da Falha de Salvador e drenam pelas vertentes em direção à Avenida Afrânio Peixoto
(Avenida Suburbana).
Quadro 27 - Bacia Hidrográfica do Rio Paraguari.
Dados

2000

2010

Variação

População (hab)*

74.523

81.296

9,09%

Domicílios (uni)*

19.067

24.997

31,10%

Densidade (hab/km²)

12.759

13.918

9,09%

3,91

3,25

-16,79%

Densidade Domiciliar
(hab/dom)
Território (km²)

Bairros
Nova Constituinte, Periperi, Coutos,
Moradas da Lagoa e Praia Grande
(5 bairros)

5,84

Fonte: Elaboração Própria
* Fonte: IBGE 2000 e 2010.

Dinâmica do Uso e da Ocupação do Solo – Os bairros que integram esta bacia são
típicas ocupações residenciais populares da periferia de Salvador. O bairro de Periperi possui
habitantes com perfil de renda um pouco mais elevado e melhores condições urbanísticas que
os demais, foi estruturado a partir da residência de trabalhadores da rede ferroviária nos anos
1920, passou à condição de balneário e local de veraneio nos anos 1940 e tornou-se um dos
bairros do subúrbio de Salvador, por definição legal, a partir dos anos 1960. Atualmente
concentra as principais estruturas de comércio e serviços da região. No trecho que atravessa
este bairro, o Rio Paraguari tem seu curso retificado e canalizado antes de desaguar no mar.
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Os bairros de Coutos e Nova Constituinte se caracterizam como áreas precárias, apesar
do investimento público em melhorias habitacionais. Nos últimos seis anos, uma ocupação
extremamente precária situada no estuário do Rio Paraguari, a “Cidade de Plástico”, implantada
em terrenos da rede ferroviária a beira da Baía de Todos os Santos, passou por um completo
processo de regularização da moradia liderado pelo Município de Salvador, dando origem à
comunidade Guerreira Zeferina.
No período de 2000 a 2010 houve na região um incremento de 6.773 pessoas (9,09%) e
de 5.930 novos domicílios (31,10%), o que resultou numa queda de 16,79% na média da
ocupação domiciliar, que passou a ser de 3,25 pessoas. Em 2010 a densidade populacional de
13.918 hab/km² pode ser considerada intermediária entre as mais altas e mais baixas verificadas
nas bacias de Salvador no mesmo ano. Considerando a composição do território, essa densidade
mediana se traduz urbanisticamente em áreas de alta densidade intercaladas por grandes vazios.
Conflitos Ambientais – Dizem respeito à precariedade urbanística e edilícia das
ocupações e a deficiência do saneamento básico, principalmente o manejo do esgoto doméstico
nas partes alta e média da Bacia do Rio Paraguari. No trecho intermediário, próximo a Nova
Constituinte, há uma grande área de brejos que costuma inundar na época de chuvas, alcançando
edificações localizadas abaixo da cota natural de alagamento.
A implantação de um novo corredor de transportes de passageiros sobre a linha férrea
que atravessa os bairros litorâneos do subúrbio deverá trazer impactos significativos para a
mobilidade da região, articulando-a aos corredores de transporte de massa de Salvador.
Os cenários atuais apontam para a implantação de um monotrilho como solução modal, o que
deverá propiciar maior integração dos espaços no território, que são segregados pela linha de
trem, mas também profundas alterações na paisagem.
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11 - Bacia Hidrografica da Ilha de Maré
Localizada na Baía de Todos os Santos, próxima à região dos Subúrbio, a Ilha de Maré
é uma das quatro ilhas que integram o território de Salvador. Com 13,79 km², representa 4,53%
do território municipal. A Bacia Hidrográfica abrange toda a ilha e é constituída por pequenos
rios e córregos que nascem nas partes altas das colinas que compõem o território da ilha e
desembocam no mar em diferentes pontos da costa, formando ambientes estuarinos com
vegetação de mangues.
Na costa da ilha também se localizam todas as pequenas localidades formadas por
comunidades de pescadores, marisqueiros, agricultores, artesãos e pequenos comerciantes, com
forte participação feminina nessas atividades. Algumas comunidades da Ilha de Maré – Praia
Grande, Bananeiras e Martelo – se constituem nas primeiras comunidades reconhecidas como
quilombolas no Município de Salvador, são descendentes diretos dos trabalhadores
escravizados que movimentaram os engenhos de cana-de-açúcar e a economia da ilha nos
primeiros séculos da colonização.
Quadro 28 - Bacia Hidrográfica dos Rios da Ilha de Maré.
Dados

2000

2010

Variação

População (hab)*

4.175

4.236

1,46%

Domicílios (uni)*

953

1.229

28,96%

Densidade (hab/km²)

303

307

1,46%

Densidade Domiciliar (hab/dom)

4,38

3,45

-21,32%

Território (km²)

Bairros
Ilha de Maré
(Localidades: Santana, Praia
Grande, Itamoabo, Botelho, Nossa
Senhora das Neves, Bananeiras,
Armenda, Maracanã, Porto dos
Cavalos, Caquende, Oratório e
Martelo)

13,79

Fonte: Elaboração Própria
* Fonte: IBGE 2000 e 2010.

Dinâmica do Uso e da Ocupação do Solo – A população da ilha se distribui em
pequenos núcleos urbanos ao longo da costa, que se comunicam entre si principalmente pelas
praias, com difícil transposição na maré alta. Santana, Praia Grande, Botelho e Bananeiras são
as maiores concentrações de moradores e onde funcionam os principais serviços da ilha, são
também onde estão localizados os atracadouros que facilitam a comunicação da ilha com o
continente para o transporte de passageiros e de cargas, utilizando principalmente com o
terminal de São Tomé de Paripe.
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A Ilha de Maré vem apresentando nas últimas décadas baixo dinamismo demográfico.
No período de 2000 a 2010 houve o aumento de apenas 61 novos residentes (1,46%) em toda a
ilha, o que resultou numa densidade de 307 hab/km², a segunda mais baixa de Salvador. Por
outro lado, cresceu 28,96% o número de domicílios, com a participação de 276 novos deles no
cômputo geral, o que resultou na queda do número médio de moradores por unidade, que
evoluiu de 4,38 pessoas em 2000 para 3,45 em 2010. Essa redução pode ser interpretada como
uma alteração significativa no perfil familiar.
Como em outras áreas do Município, onde não se observa elementos que possam
impactar as dinâmicas populacionais, a previsão do comportamento demográfico na Ilha de
Maré fica limitado pela tendência que, no caso, é de estabilidade do crescimento populacional
e manutenção das densidades e de expansão da quantidade de domicílios.
Conflitos Ambientais – A Ilha de Maré está localizada no fundo da Bahia de Todos,
cercada de complexos industriais e portuários: o Porto de Aratu-Candeias, um dos mais
importantes escoadouros da produção química e petroquímica de todo o país; a Refinaria
Landulpho Alves (RLAM); e o Terminal de Regaseificação de Gás Natural Liquefeito (GNL)
da Bahia (TRBA). A proximidade desses complexos torna a Ilha de Maré e sua população
extremamente vulnerável ao potencial poluidor desses usos, ainda que seja na forma residual.
Tratando-se de comunidades tradicionais de pescadores e marisqueiros que vivem do mar e
retiram dele o seu alimento, os habitantes da ilha estão permanentemente submetidos ao risco
de acidentes de grande impacto ambiental, mas, principalmente, aos efeitos da exposição
cotidiana a agentes químicos transportados pelo ar ou diluídos na água do mar. Esses efeitos
atingem também toda a biota marinha e colocam em risco a sua sustentabilidade.
Internamente à ilha, os principais conflitos ambientais se relacionam ao manejo
inadequado dos recursos naturais, à precariedade urbanística das nucleações urbanas e à
carência de serviços de infraestrutura e seu impacto no meio ambiente.
Ainda são encontrados na ilha remanescentes dos ecossistemas associados ao bioma
Mata Atlântica, especialmente conjuntos de Floresta Ombrófila e manguezais. Nas partes altas,
as pequenas bacias fluviais vivenciam um grau avançado de desmatamento em suas nascentes.
A perda da cobertura vegetal resulta na diminuição da infiltração e percolação das águas
pluviais, diminuindo a recarga dos aquíferos. No curso final dos rios, o manejo inadequado
também vem prejudicando o ambiente estuarino dos mangues, com supressão da vegetação
característica, e a destruição dos recifes de coral, especialmente nos locais próximos aos núcleos
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urbanos e de praias que chegam a ser bastante frequentadas nos fins de semana. Também a
poluição química vem afetando esses ambientes frágeis, que estão se tornando cada vez mais
endêmicos na Ilha de Maré.
A precariedade urbanística é um outro fator comprometedor da qualidade ambiental. As
nucleações urbanas surgiram, se consolidaram e vem se expandindo de forma espontânea, sem
nenhum tipo de planejamento ou controle. O abastecimento de água potável na Ilha de Maré
foi implantado há pouco mais de vinte anos, mas o serviço é intermitente, com períodos de
descontinuidade e não há alternativas para o abastecimento com recursos da própria ilha.
O esgotamento sanitário é realizado por meio de fossas ou lançado diretamente nos canais de
drenagem que levam ao mar. Esses canais são apenas valas a céu aberto que exalam odores,
acumulam resíduos e ajudam na proliferação de vetores de doenças tropicais. A limpeza urbana
é realizada pela Prefeitura, que mantém funcionários no local, mas a disposição final é no
continente, de modo que os resíduos são recolhidos e acumulados até a remoção da ilha,
gerando problemas de salubridade no entorno dos depósitos.
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12 - Bacia Hidrografica da Ilha dos Frades
Mais próxima de Madre de Deus do que da Cidade de Salvador, a Ilha dos Frades
também se localiza na Baía de Todos os Santos e é a maior das quatro ilhas que integram o
Município. Com 15,67 km², representa 5,15% do território municipal. Do mesmo modo que
na Ilha de Maré, a Bacia Hidrográfica da Ilha dos Frades abrange toda a ilha e é constituída por
pequenos rios e córregos que nascem nos grotões dos morros que fazem parte da ilha e
desaguam no mar em diferentes pontos da costa. A ilha está inserida na APA Estadual da Bahia
de Todos os Santos, criada pelo Decreto Estadual nº 7.595 de 05 de junho de 1999.
Quadro 29 - Bacia hidrográfica dos Rios da Ilha dos Frades.
Dados

2000

2010

Variação

População (hab)*

1.005

733

-27,06%

Domicílios (uni)*

234

219

-6,41%

64

47

-27,06%

4,29

3,34

-22,07%

Densidade (hab/km²)
Densidade Domiciliar (hab/dom)
Território (km²)

Bairros
Ilha dos Frades
Localidades: Paramana, Torto,
Costa de Fora, Ponta de Nossa
Senhora de Guadalupe e Loreto

15,67

Fonte: Elaboração Própria
* Fonte: IBGE 2000 e 2010.

Dinâmica do Uso e da Ocupação do Solo – A população da ilha se distribui em
pequenos núcleos residenciais ao longo da costa, que se comunicam principalmente pelas
praias. A principal nucleação é Paramana/Torto, localizada na costa leste da ilha, onde se
concentra a quase totalidade dos residentes. É uma comunidade de pescadores e sazonalmente
de veranistas, mas atualmente muitos trabalham em atividades ligadas ao turismo. Muito
próxima, mais ao sul, localiza-se a pequena comunidade de Costa de Fora, de perfil semelhante
ao de Paramana. No extremo sul da Ilha dos Frades está a localidade de Ponta de Nossa Senhora
de Guadalupe, atualmente com poucos residentes, provavelmente a ocupação mais antiga da
ilha, onde há vestígios e ruínas de edificações do século XVIII.
Urbanisticamente as comunidades têm estruturação espontânea, com as edificações de
até 2 pavimentos se acomodando ao terreno e assim definindo o arruamento. As edificações
voltadas para a praia possuem até 4 pavimentos, prevalecendo usos de apoio ao turismo, bares,
restaurantes e pequenas pousadas. Paramana/Torto e Costa de Fora estão definidas pela
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legislação municipal como ZEIS, que são territórios prioritários para a regularização urbanística
e fundiária.
Em dez anos, de 2000 a 2010, a população residente na ilha teve um decréscimo de
27,06% ou um total de 272 pessoas, bastante significativo considerando o universo de 1005
pessoas no início do período. Também houve uma ligeira redução no número de domicílios, o
que pode ser interprestado como resultante de alterações de uso.
Conflitos Ambientais – A Ilha dos Frades está localizada no centro da Bahia de Todos
os Santos, desfruta de condições excepcionais de localização e reúne um conjunto de atributos
paisagísticos, culturais e ambientais que a tornam um território facilmente elegível para
atividades de turismo, especialmente o ligado ao mar. Nos últimos vinte anos a ilha vem sendo
estruturada para comportar empreendimentos de turismo. Houve melhoria dos acessos
marítimos e da urbanização das localidades de Ponta de Nossa Senhora e de Nossa Senhora de
Loreto, abertura de vias interligando vários pontos da ilha e intervenções visando a reservação
de água por meio de um conjunto de represas distribuídas no território. O impacto ambiental
dessas transformações não foi pequeno e chegou a ser questionado judicialmente, mas foram
preservados os melhores conjuntos de Floresta Ombrófila em estágio médio e avançado de
regeneração de Salvador, assim como outros ecossistemas associados ao Bioma Mata Atlântica.
A praia da Ponta de Nossa Senhora há alguns anos recebeu a certificação internacional
“Bandeira Azul”, um dos rótulos ecológicos voluntários mais reconhecidos no mundo.
O projeto de transformar a Ilha dos Frades em um grande resort vem enfrentando
resistência das comunidades da ilha, que se transformaram em enclaves voltados para o mar,
com restrições de acesso ao interior da ilha. Também vêm sendo restringidos a pesca artesanal
e mariscagem, com o objetivo de proteção ao ambiente marinho, e atividades de camping nas
praias. Esses movimentos caracterizam um nítido processo de gentrificação do território.
Em dez anos, de 2000 a 2010, a população residente na ilha teve um decréscimo de
27,06% ou um total de 272 pessoas, bastante significativo considerando o universo de 1005
pessoas no início do período. Também houve uma ligeira redução no número de domicílios, o
que pode ser interprestado como resultante de alterações de uso.
Como em outras da Baía de Todos os Santos também há preocupações das comunidades
da costa leste da ilha com os efeitos da contaminação química nas águas e possíveis desastres
ambientais, especialmente pela proximidade do Terminal Marítimo de Madre de Deus
(TEMADRE), por onde escoa a produção da RLAM e circulam grandes navios-tanque.
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4.6.2. Bacias de Drenagem Natural
1 – Bacia de Drenagem Natural de São Tomé de Paripe
Localizada no vetor de expansão Subúrbio, entre a Baía de Todos os Santos e a Baía de
Aratu, a Bacia de Drenagem Natural de São Tomé de Paripe é a maior da categoria em Salvador,
abrangendo uma região de 15,82 km² e equivale a 5,20% da área do Município. Compreende
4 bairros que integram administrativamente a Prefeitura-Bairro do Subúrbio.
Segundo o estudo Caminho das Águas em Salvador “os canais de macrodrenagem
pluvial, em sua maioria, recebem a denominação das vias por onde passam ou de algum ponto
de referência local, como é o caso dos canais da COCISA, São Luís, Tamandaré, da Bélgica e
da Rua do Colégio da Fazenda Coutos.
Quadro 30 - Bacia de Drenagem Natural São Tomé De Paripe.
Dados

2000

2010

Variação

Bairros

População (hab)*

85.858

95.456

11,18%

São Tomé de Paripe,

Domicílios (uni)*

21.492

29.059

32,21%

Paripe, Fazenda Coutos,

5.427

6.034

11,18%

3,99

3,28

-17,77%

Densidade (hab/km²)
Densidade Domiciliar (hab/dom)
Território (km²)

Coutos (4 bairros)

15,82

Fonte: Elaboração Própria.
* Fonte: IBGE 2000 e 2010.

Dinâmica do Uso e da Ocupação do Solo – A região da Bacia de São Tomé de Paripe
apresenta-se muito diversificada em termos de uso e ocupação do solo. O bairro mais antigo e
mais populoso é Paripe, que até meados do século XVIII era um povoado independente, que
não fazia parte de Salvador. Apenas a partir de 1860, com a implantação da linha férrea e da
estação que era o ponto final dos trens suburbanos, o povoado passou a se relacionar com a
capital. Em meados do século passado se expandiu por meio de loteamentos que configuram
urbanisticamente o bairro, caracterizado pelo arruamento regular e unidades residenciais com
1 ou 2 pavimentos. Por sua vez, o bairro de São Tomé de Paripe teve sua origem como local
de veraneio a beira das praias de São Tomé e Inema. Faz parte do bairro as instalações da Base
Naval de Aratu, local de residência de militares, totalmente segregado das demais localidades,
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inclusive pela praia, e também o Quilombo Tororó, comunidade remanescente de antigos
quilombos existentes na região e que vive em conflito com a Marinha do Brasil, a titular do
domínio direto sobre o território.
Fazenda Coutos é o bairro mais denso e de ocupação mais precária, embora resulte de
loteamentos implantados pela Prefeitura de Salvador nos anos 1980 para relocação de famílias
desabrigadas e provenientes de ocupações na Avenida Paralela. Próximo a este bairro e também
entre Paripe e São Tomé existem áreas urbanisticamente bastante precárias com arruamento
irregular, algumas ruas sem pavimentação e sem infraestrutura de saneamento.
A região também já abrigou usos industriais, com destaque para a Companhia de
Cimento de Salvador – COCISA e ainda mantém um terminal portuário para descarga de
minério atualmente pertencente à GERDAU (antiga USIBA). No trecho voltado para o Canal
de Cotegipe, que dá acesso à Baía de Aratu, localizam-se usos industriais e portuários, com
destaque para o Moinho Dias Branco e o Dique Seco da Base Naval de Aratu, um dos principais
centros industriais e de manutenção da Marinha Brasileira, que também presta serviços a
clientes externos.
No período de 2000 a 2010 houve na região um incremento de 9.598 pessoas (11,18%)
e de 7.564 novos domicílios (32,21%), o que resultou numa queda de 17,77% na média da
ocupação domiciliar, que passou a ser de 3,28 pessoas. Em 2010 a densidade populacional era
de 6.034 hab/km², que pode ser considerada baixa entre verificadas nas bacias de Salvador, mas
resulta da participação de grandes espaços vazios, no caso uma reserva florestal, na composição
do território. O bairro de Fazenda Coutos, por exemplo, tinha em 2010 uma densidade de
28.535 hab/km², compatível com as maiores densidades territoriais de salvador. Considerando
a composição do território que integra a Bacia de São Tomé de Paripe, a tendência é de
ampliação das densidades populacionais e de área construída, especialmente nas áreas de
ocupação mais precária.
Conflitos Ambientais – Nesta bacia se relacionam a dois níveis de problemas: aqueles
que dizem respeito à estruturação urbanística dos bairros da região, e aqueles pertinentes ao uso
industrial no presente e no passado. No primeiro caso, os problemas dizem respeito à
precariedade da ocupação do solo das ocupações mais recentes da bacia, que são as que mais
vêm se adensando. Como em todas as demais periferias da cidade, a precariedade está associada
à ausência ou a disfuncionalidade da infraestrutura e, no caso, também, a condições
desfavoráveis do solo para a ocupação urbana. Essa conjugação de vulnerabilidades configuram
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um quadro de situações de risco que tendem a se agravar na medida em que crescem as pressões
de ocupação sobre o território.
No segundo caso, há um passivo ambiental acumulado pelo uso predatório de recursos
naturais e pela falta de manejo adequado dos processos industriais.

Isso se traduz na

contaminação das águas da Baía de Aratu por efluentes e resíduos industriais, pela quase
erradicação dos mangues e destruição dos ecossistemas marinhos da região. Há de se destacar
positivamente apenas a preservação de uma área florestada na área da Base Naval, que se
constitui em um dos mais bem conservados conjuntos de Mata Atlântica em estágio avançado
de regeneração de Salvador.
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2 - Bacia de Drenagem Natural de Plataforma
Localizada no vetor de expansão Subúrbio, a Bacia de Drenagem Natural de Plataforma
é uma das menores de Salvador, sua região de drenagem tem 3,96 km² e equivale a 1,30% da
área do Município. Abrange 5 bairros que integram administrativamente a Prefeitura-Bairro do
Subúrbio. Faz parte do seu território a Enseada do Cabrito, onde deságua o Rio do Cobre,
localizado em outra bacia.
O estudo Caminho das Águas em Salvador identificou vários canais que estruturam a
drenagem da bacia: o Canal Aliança, em Escada; o Canal da Terezinha; a macrodrenagem da
Ilha Amarela; a macrodrenagem da Rua dos Ferroviários e os sangramentos dispersos do Dique
de Campinas para a Enseada do Cabrito, entre os quais o Canal da Travessa União.
Quadro 31 - Bacia de Drenagem Natural de Plataforma.
Dados

2000

2010

Variação

População (hab)*

55.289

62.890

-13,75%

Domicílios (uni)*

13.993

19.415

38,75%

Densidade (hab/km²)

13.948

15.865

-13,75%

3,95

3,24

-18,02%

Densidade Domiciliar (hab/dom)
Território (km²)

Bairros
Praia Grande, Alto da
Terezinha, Itacaranha,
Plataforma e São João Cabrito
(5 bairros)

3,96

Fonte: Elaboração Própria
* Fonte: IBGE 2000 e 2010.

Dinâmica do Uso e da Ocupação do Solo – Os bairros que integram esta bacia
localizam-se na porção sul da grande região dos subúrbios ferroviários, que se estende desde
Plataforma até São Tomé de Paripe. São bairros litorâneos, a beira da Baía de Todos os Santos,
separados do mar pela linha ferroviária que ajudou a estruturar todos os bairros da região a
partir das estações inauguradas em 1860. Localizados na região da Falha de Salvador, possuem
declividades acentuadas em direção ao mar, sendo muito estreita a faixa no sopé das vertentes
onde foi implantada a ferrovia, que segue a beira-mar. Entre a ferrovia e a primeira linha de
edificações existe uma antiga via de serviços, a Rua Almeida Brandão, que foi recentemente
requalificada pela Prefeitura, transformando-se numa via de borda aberta à circulação de
pessoas e compartilhado com veículos.
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Plataforma, que dá nome à bacia, é um dos bairros mais antigos e o mais próximo das
áreas centrais de Salvador. O bairro se estruturou em meados do século XIX a partir de
indústrias têxteis implantadas no local, a Fábrica São Brás e a União Fabril dos Fiais.
Itacaranha, Alto da Terezinha e Praia Grande surgiram como sítios de veraneio próximos ao
mar, frequentados por fazendeiros com propriedades nas imediações. Essas localidades, então
situadas fora do perímetro urbano da capital, até os anos 1950 comportavam principalmente
segundas residências. Em razão da escassez na oferta de moradia e do preço dos imóveis e
alugueis em Salvador, a região dos Subúrbios Ferroviários passou a ser uma alternativa para as
populações de trabalhadores, deflagrando um intenso processo de parcelamento e oferta de lotes
populares (proletários) a partir dos anos 1950. Esse processo se intensificou ainda mais a partir
da implantação da avenida Afrânio Peixoto (Suburbana) nos anos 1960, que rapidamente
configurou como um novo vetor de expansão urbana.
A ocupação que se sucedeu e o posterior adensamento descaracterizou alguns dos
parcelamentos implantados no subúrbio, mas na parte mais antiga dos bairros, ao contrário do
que frequentemente se observa em Salvador, é possível identificar quadras, lotes e um
arruamento regular implantado de acordo com a topografia do terreno, o que não se manteve
nas ocupações mais recentes.
São João do Cabrito se desenvolveu em torno da Enseada do Cabrito, onde está o
estuário do Rio do Cobre, porém suas vertentes não drenam para o rio, razão pela qual faz parte
de outra bacia. O bairro abriga comunidades de pescadores e é o único da Bacia de Plataforma
que estruturalmente está mais relacionado com a Avenida Afrânio Peixoto (Avenida
Suburbana) do que com a linha férrea, apesar de nele estar uma das cabeceiras da Ponte de São
João, que faz parte da ferrovia. O bairro é marcado por ocupações espontâneas, algumas
bastante precárias, havendo relatos de que teria sido o primeiro local a ser ocupado por palafitas
em Salvador. Em 2017 foram concluídas obras de urbanização pelo Governo do Estado que
envolveram a retirada das palafitas, relocação da população, construção de pista de contorno
para restringir novas ocupações e implantação de saneamento básico.
Na Bacia de Plataforma todos os bairros configuram territórios bastante consolidados,
ainda que com densidades medianas, nos quais predomina uma ocupação de unidades
residenciais com até três pavimentos. No período de 2000 a 2010 ocorreu na região uma perda
de população de 7.601 pessoas (13,75%) simultaneamente a um aumento de 5.422 novos
domicílios (38,75%), o que resultou numa queda de 18,02% na média da ocupação domiciliar,
que passou a ser de 3,24 pessoas. Em 2010 a densidade populacional de 15.865 hab/km² podia
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ser considerada intermediária entre as mais altas e mais baixas verificadas nas bacias de
Salvador.
Conflitos Ambientais – Os principais conflitos na Bacia de Plataforma estão
relacionados às densidades da ocupação urbana e às características pedológicas da região
formada por solos frágeis, geologicamente associados ao Grupo Ilhas, o popularmente
conhecido Massapê. Esse tipo de terreno é um dos mais complicados para a construção civil
por não oferecer resistência a cargas, dificultando a implantação de fundações mais
simplificadas. Essa configuração faz desta bacia uma das mais propensas a situações de risco
envolvendo o escorregamento de encostas e o colapso de edificações. Some-se a isso os
problemas crônicos de acesso à infraestrutura dos bairros periféricos de Salvador, que
acumulam problemas de drenagem, de esgotamento sanitário e de recolhimento e disposição de
resíduos sólidos, potencializando as situações de risco para os residentes e a degradação
ambiental.
Um grande impacto que se anuncia para a região diz respeito à implantação do novo
corredor de transporte de passageiros em substituição à atual linha do trem. O modal indicado
tende a ser um monotrilho, que operará em guia elevada a 6 metros de altura acompanhando o
percurso da atual linha ferroviária. Nos bairros dessa bacia o corredor operará muito próximo
das ocupações, obstruindo a visão do mar e se constituindo em mais uma barreira para
segregação dos espaços costeiros.
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3 - Bacia de Drenagem Natural de Itapagipe
A região de drenagem natural corresponde à Península de Itapagipe, geologicamente
formada por terraços sedimentares localizados na parte baixa da Falha de Salvador, à beira da
Baía de Todos os Santos. Ao Norte, no trecho conhecido como Enseada dos Tainheiros, é
banhada pela Baía de Itapagipe, uma reentrância com aproximadamente 7,0 km² e com
profundidade média de 7,00 metros, que se constitui em área abrigada para guarda de
embarcações.
A península apresenta um relevo eminentemente plano, com predominância de cotas
altimétricas de 0 e 5 metros. As únicas elevações ocorrem na Colina do Bonfim, atingindo cota
de 45 metros, e em Monte Serrat, com 15 metros. Por sua topografia suave e localização na
baía, é um dos territórios mais peculiares da cidade, onde são encontrados lugares e paisagens
que projetam nacionalmente a imagem de Salvador.
A Bacia de Itapagipe é a segunda maior bacia de drenagem e a mais complexa em termos
de usos e densidades, possui uma área de 9,99 km², que corresponde a 2,28% do território de
Salvador. Fazem parte da região 14 bairros administrativamente integrados à Prefeitura-bairro
Cidade Baixa/ Lobato.
Quadro 32 - Bacia de Drenagem Natural de Itapagipe.
Dados

2000

2010

População (hab)*

215.198

221.768

3,05%

Domicílios (uni)*

56.294

69.309

23,12%

Densidade (hab/km²)

21.548

22.206

3,05%

3,82

3,20

-16,30

Densidade Domiciliar (hab/dom)
Território (km²)

Variação

Bairros
Lobato, Santa Luzia, Uruguai,
Calçada, Mares, Mangueira,
Massaranduba, Vila Ruy
Barbosa/Jardim Cruzeiro,
Caminho de Areia, Roma,
Ribeira, Bonfim, Monte Serrat
e Boa Viagem. (14 bairros)

9,99

Fonte: Elaboração Própria
* Fonte: IBGE 2000 e 2010.

Dinâmica do Uso e da Ocupação do Solo – A península de Itapagipe é uma das regiões
de ocupação mais antiga de Salvador. No século XIX já estavam ocupados os terraços marinhos
que a formaram originalmente. Em meados século passado se deu a expansão do território por
meio de aterros precários na Enseada dos Tainheiros e a ocupação por palafitas, formando o
assentamento de Alagados. Itapagipe era então uma zona de concentração de usos industriais,
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de comércio atacadista no bairro da Calçada, de usos residenciais de padrão elevado nos bairros
do Bonfim e da Ribeira, e de usos precários no Uruguai e na Massaranduba.
Mais recentemente, a antiga ocupação de Alagados foi regularizada urbanisticamente
após décadas de intervenção do Estado, porém persistem, crônicos, os problemas associados a
situação de pobreza da população e à qualidade da moradia. Os bairros do Uruguai,
Massaranduba, Jardim Cruzeiro/Vila Ruy Barbosa, Mangueira e Lobato ainda convivem com
situações de precariedade urbanística que se acentuam à medida que se aproximam da Enseada
dos Tainheiros. Todos apresentam altas densidades populacionais e de área construída, um
viário subdimensionado para a concentração humana e de atividades econômicas, poucos
espaços públicos de lazer e uma infraestrutura funcionando no limite ou acima da sua
capacidade e com pouca margem de remanejamento em função das densidades.
Atualmente a região sofre com o esvaziamento de atividades econômicas, com a
diminuição da atratividade dos bairros residenciais mais bem estruturados e com a expansão
dos bairros mais precários. Por sua vez, abrem-se oportunidades associadas à cadeia produtiva
do turismo religioso em razão da presença de santuários significativos para a fé católica, como
a Basílica de Nosso Senhor do Bonfim, o santuário de Santa Dulce dos Pobres e a Igreja de
Nossa Senhora dos Alagados e São João Paulo II. Também são promissores os esforços para o
fortalecimento da chamada economia do mar e de atividades relacionadas à economia popular.
As possíveis transformações poderão impactar de forma diferenciada os vários bairros da
península, alterando o comportamento demográfico e as demandas de uso e ocupação do solo.
No período de 2000 a 2010 houve na região um incremento de 6.570 pessoas (3,05%) e
de 13.015 novos domicílios (23,12%). A ocupação domiciliar média teve uma redução de
16,30% e passou a ser de 3,20 pessoas por domicílio em 2010. Também no fim deste período,
a densidade populacional de 22.206 hab/km² era a mais alta dentre todas as bacias hidrográficas
e de drenagem natural de Salvador. Por sua vez, o bairro Vila Ruy Barbosa/ Jardim Cruzeiro
possuía a segunda maior densidade populacional dentre todos os bairros da cidade, com
impressionantes

46.305 hab/km²,

seguido

de

perto

pelos

bairros

de

Mangueira

(43.964 hab/km²), Massaranduba (38.038 hab/km²), Uruguai (33.374 hab/km²) e Caminho de
Areia (33.292 hab/km²), que conjuntamente compõem um dos territórios mais populosos e
densos de Salvador, com 94.603 habitantes e densidade de 37.692 hab/km². A ausência de
dados demográficos para o período subsequente a 2010 dificulta a progressão de alguns
processos, porém, diante do crescimento populacional e de domicílios verificado na década
anterior, a tendência é de aumento dos indicadores analisados.
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Conflitos Ambientais – A Península de Itapagipe e o ambiente marinho que a envolve
podem ser considerados de alta sensibilidade ambiental em razão dos inúmeros problemas que
apresentam, agravados, em alguns bairros, pela infraestrutura subdimensionada, física e
operacionalmente, e pela situação de pobreza da maior parte da sua população.
No que diz respeito ao saneamento, o sistema de drenagem e o manejo de resíduos
sólidos são os serviços mais insatisfatórios, considerando a frequência de alagamentos em toda
a península e a quantidade de resíduos acumulados na Enseada dos Tainheiros, especialmente
entulho. A alta impermeabilização do solo e as baixas declividades topográficas não favorecem
os sistemas de drenagem, assim como o escoamento de águas para a baía, que em alguns canais
é prejudicado pela influência das marés, seja por assoreamento ou reversão do fluxo, o caso do
Canal do Bate Estaca. O acúmulo de resíduos, por sua vez, tem origem em problemas de gestão
que se refletem na irregularidade da coleta, na ausência ou inadequação de programas de
educação ambiental para a população e na indefinição de soluções para o descarte de materiais.
Nos bairros populares, a cobertura vegetal é quase inexistente e os espaços públicos
subdimensionados não comportam arborização, o que se reflete na formação de ilhas de calor
e no desconforto térmico. Nas áreas urbanisticamente mais bem resolvidas, a arborização das
vias e a existência de praças e largos amenizam os rigores do clima, especialmente durante as
temperaturas mais altas do verão associadas à umidade do ar. Nessa perspectiva, a orla
marítima é o grande elemento de desafogo em face ao desconforto térmico, assim como a região
do Bonfim, que é um grande parque arborizado implantado em cotas mais altas e, portanto, com
melhor ventilação.
O ambiente marinho na Baía de Itapagipe encontra-se particularmente degradado em
decorrência das agressões a que historicamente foi submetida a região, desde os lançamentos
industriais que contaminaram as águas com agentes químicos de alta toxidade, aos processos
de ocupação do solo e das águas que modificaram profundamente o ambiente costeiro estuarino,
suprimindo a vegetação de mangues e outros remanescentes florestais, além da grande
liberação de efluentes do esgoto doméstico, com altos níveis de contaminação bacteriológica,
que até hoje se constitui num problema ambiental da área.
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4 - Bacia de Drenagem Natural do Comércio
A Bacia de Drenagem Natural do Comércio é uma das menores de Salvador, sua região
de drenagem tem 1,74 km² e equivale a 1,30% da área do Município. Abrange 5 bairros que
integram administrativamente a Prefeitura-Bairro do Centro/Brotas. Está localizada na região
da escarpa da Falha de Salvador e estende-se pela parte baixa e os aterros do Porto de Salvador.
Quadro 33 - Bacia de Drenagem Natural do Comércio.
Dados

2000

2010

Variação

População (hab)*

7.026

7.732

10,05%

Domicílios (uni)*

2.004

2.491

24,30%

Densidade (hab/km²)

4.047

4.454

10,05%

Densidade Domiciliar
(hab/dom)

3,51

3,10

-11,47%

Território (km²)

Bairros
Lapinha, Barbalho, Santo Antônio, Centro
Histórico e Comércio (5 bairros)

1,74

Fonte: Elaboração Própria
* Fonte: IBGE 2000 e 2010.

Dinâmica do Uso e da Ocupação do Solo – Os processos de uso e ocupação do solo
na Bacia de Drenagem do Comércio se confundem com a própria história de Salvador. A parte
baixa da escarpa da falha foi desde o início da colonização portuguesa o grande porto natural
aberto para a Baía de Todos os Santos e para o mundo. A “Cidade Baixa”, localizada no sopé
da escarpa, foi sendo construída por meio de sucessivos aterros conquistados ao mar para dar
suporte a funções portuárias e mercantis. Até meados do século XX, se constituía no centro
dinâmico da economia de Salvador, onde se localizavam as principais atividades empresariais
e do capital financeiro. Com a transferência destas atividades para outras regiões mais bem
posicionadas em relação aos vetores de desenvolvimento urbano de Salvador nos anos 1970, a
“Cidade Baixa” e o seu centro dinâmico, o bairro do Comércio, passaram a conviver com uma
situação de esvaziamento progressivo de funções e de perda de atratividade para as atividades
econômicas de modo geral. Restou um imenso patrimônio edificado num território que reúne
algumas das construções e paisagens mais emblemáticas de Salvador, como o Frontispício da
Cidade, tombado como patrimônio nacional, além de configurar uma das regiões mais bem
servidas de infraestrutura: rede de abastecimento d’água, rede coletora de esgotos, rede lógica
(em alguns pontos), rede de energia elétrica, iluminação pública, além de importantes
equipamentos e serviços urbanos.
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No bairro do Comércio estão implantados os principais terminais do transporte
hidroviário de cargas e de passageiros integrados ao Porto de Salvador, destacando-se o
Terminal Turístico Náutico de Passageiros (o antigo “Cais da Baiana”) com atendimento para
viagens no âmbito da Baía de Todos os Santos e imediações, o Terminal de Passageiros do
Porto de Salvador, para viagens de cruzeiros pela Costa Brasileira e destinos internacionais e o
terminal do Ferry-Boat, que atua na linha Salvador-Bom Despacho, na ilha de Itaparica.
A região do Comércio vem recebendo investimentos significativos da municipalidade
na reabilitação e requalificação de espaços e equipamentos públicos e na implantação de novas
funções que venham fortalecer a dinâmica urbana e a centralidade da área, com efeitos positivos
na atração de pessoas e na realização de negócios. A implantação do Centro Administrativo
Municipal mediante a utilização dos imóveis existentes adaptados para as atividades da
Administração Pública, implicará na concentração de cerca de 20 mil empregos no bairro, com
impacto na circulação de pessoas e na geração de negócios. Esse contingente de funcionários
municipais pode se constituir num importante catalizador para programas de moradia que se
encontram em estudos de viabilidade.
No período de 2000 a 2010 houve na região um incremento de 706 pessoas (10,05%) e
de 487 novos domicílios (24,30%). A ocupação domiciliar média teve uma redução de 11,47%
e passou a ser de 3,10 pessoas por domicílio em 2010. Também no fim deste período, a
densidade populacional de 4.454 hab/km² era das mais baixas dentre as bacias hidrográficas e
de drenagem natural de Salvador. A ausência de dados demográficos para o período
subsequente a 2010 dificulta a progressão dos indicadores, especialmente porque a região da
bacia vem apresentando baixa dinâmica demográfica. Porém, estudos desenvolvidos pela
Prefeitura indicam a possibilidade de produção de cerca de 780 unidades habitacionais a partir
da ocupação imóveis atualmente desocupados, arruinados ou subutilizados apenas no bairro do
Comércio, o que significa, potencialmente, um acréscimo de até de 2.350 moradores.
Considerando os indicadores de 2010, isso significaria um aumento de 30% na densidade da
região da bacia, tanto de pessoas, quanto de domicílios.
Conflitos Ambientais – O principal conflito ambiental nesta região é tão antigo quanto
a própria cidade e diz respeito à ocupação do solo ao longo da escarpa da falha, uma das áreas
mais instáveis de Salvador, pela condição geológica, pelas altas declividades que apresenta e
pelas pressões antropogênicas a que foi submetida ao longo dos séculos – supressão da
cobertura vegetal, realização de cortes acentuados e aterros com material precário (inclusive
entulho), drenagem lançada na encosta sem canalização, etc. A área sempre foi bastante
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suscetível a deslizamentos e há inúmeros incidentes registrados, porém, persistem ocupações
em vários trechos, como na região do Pilar, na baixa de Santo Antônio e na Lapinha,
configurando situações de alto risco para a segurança das pessoas
Conflitos de outra natureza também se anunciam com a previsão de implantação de duas
grandes superestruturas de mobilidade na região desta bacia que produzirão significativos
impactos urbanísticos e ambientais. O primeiro é um importante corredor de transporte de
passageiros que conectará uma das regiões mais populosas de Salvador com o sistema de
mobilidade de alta capacidade, o Metrô, e também ao bairro do Comércio. Os impactos se
relacionam ao modal escolhido, o monotrilho, que se apoia numa estrutura elevada e totalmente
segregada que irá interferir na paisagem e na funcionalidade das áreas por onde passa, criando
situações de rigidez urbanística e desconforto ambiental. A segunda estrutura é a Ponte
Salvador-Itaparica, que tem seu ponto de chegada em Salvador em área próxima à tradicional
Feira de São Joaquim se articulando com a Via Expressa Baía de Todos os Santos no trecho da
Soledade. A superposição de grandes estruturas nesse trecho impactará urbanística e
ambientalmente todo o entorno pelo grande volume de tráfego produzido e pela destruição de
das ocupações preexistentes na parte alta da escapa de Salvador.

4. A CIDADE E SUAS DINÂMICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

Caderno Sociedade, Economia e Território

PLANO SALVADOR 500

261

5 - Bacia de Drenagem Natural Vitória/Contorno
A Bacia de Drenagem Natural da Vitório/Contorno é a menor de Salvador, sua região
de drenagem tem 1,00 km² de extensão e equivale a apenas 0,33% da área do Município.
Abrange 4 bairros que integram administrativamente as Prefeitura-Bairro do Centro/Brotas e
Barra/Pituba. Está localizada na região da Escarpa da Falha de Salvador, desde a Praça Castro
Alves até o Morro de Santo Antônio da Barra, e compreende os espaços localizados entre a
Avenida 7 de Setembro, que é o divisor de águas da bacia, e o mar da Baía de Todos os Santos.
Quadro 34 - Bacia de Drenagem Natural Vitória/ Contorno.
Dados

2000

2010

Variação

População (hab)*

14.020

13.830

-1,36%

Domicílios (uni)*

4.917

5.595

13,79%

14.006

13.816

-1,36%

2,85

2,47

-13,31

Densidade (hab/km²)
Densidade Domiciliar
(hab/dom)
Território (km²)

Bairros
Vitória, Centro, Comércio e Barra
(4 bairros)

1,00

Fonte: Elaboração Própria
* Fonte: IBGE 2000 e 2010.

Dinâmica do Uso e da Ocupação do Solo – A Bacia de Drenagem da Vitória/Contorno
abrange trechos bastante diferenciados em termos de usos, padrões de ocupação do solo e perfil
de renda da população residente ou usuária. No sentido norte-sul, a bacia se estende a partir dos
bairros do Comércio e do Centro até o bairro da Barra. No trecho inicial, além dos processos
já descritos para a Bacia de Drenagem do Comércio, tem-se a ocupação na Avenida do
Contorno, especialmente na encosta e no mar da Baía de Todos os Santos, com
empreendimentos voltados para um público de renda muito alta.
No velho Centro da “Cidade Alta”, os estabelecimentos comerciais e de serviços se
mantêm num cenário decadente de edificações malconservadas, estruturalmente obsoletas para
as novas funcionalidades exigidas pelo mercado contemporâneo, e que se sustentam dando
suporte a um comércio popular cada vez mais miscigenado com a informalidade. Apesar dos
sucessivos investimentos do Município na requalificação dos espaços públicos do Centro, que
trouxeram bons resultados, o uso intensivo e o peso da informalidade, que se impõe desde a
ocupação dos espaços de circulação e áreas de lazer pelo comércio ambulante até as ocupações
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por pessoas em situação de rua, compõem um quadro de degradação urbanística e social de
difícil superação.
O trecho urbano que vai das imediações do Campo Grande até o final do Corredor da
Vitória é uma das áreas mais valorizadas pelo mercado imobiliário de Salvador desde meados
dos anos 1980, especialmente o lado da baía, em razão da vista mar. É um território homogêneo,
integrado por condomínios residenciais de alto padrão dispostos nos dois lados da avenida,
sendo que apenas o lado voltado para a Baía de Todos os Santos faz parte da bacia de drenagem
da Vitória/Contorno, o lado voltado para o Vale do Canela faz parte da Bacia Hidrográfica do
Rio dos Seixos. A ocupação do solo foi consolidada com padrões tipológicos verticais,
configurando uma área bem estruturada urbanisticamente e com pouca disponibilidade de
espaço para novas construções.
No trecho vizinho, correspondente à Ladeira da Barra, há uma configuração diferente
para cada lado da avenida. O lado oposto ao da baía reproduz o padrão tipológico da Vitória,
enquanto o correspondente à encosta da ladeira, que faz parte da região de drenagem da Bacia
da Vitória/Contorno, é constituída por edificações com até 4 pavimentos e por um trecho sem
edificações acima do nível da avenida, correspondente ao Yatch Clube da Bahia, terminando
no Outeiro de Santo Antônio da Barra, sítio tombado pelo IPHAN que impõe restrições de
ocupação do solo para proteção ao monumento.
No ano de 2010 registrou-se na região um decréscimo populacional de 190 pessoas
(1,36%) em relação ao ano 2000 e um acréscimo de 678 novos domicílios (13,79%). A média
da ocupação domiciliar, que já era a menor da cidade no início da década teve uma redução de
13,31%, chegando a 2,47 pessoas por domicílio em 2010. Também no fim deste período, a
densidade populacional de 13.816 hab/km² podia ser considerada mediana dentre as bacias
hidrográficas e de drenagem natural de Salvador.
A ausência de dados demográficos para o período subsequente a 2010 dificulta a
progressão dos indicadores, especialmente porque a região da bacia vem apresentando baixa
dinâmica demográfica. Como em outras regiões da cidade onde se concentra a população de
maior renda, apesar da redução do número de residentes, foi incorporado um número
significativo de novos domicílios, o que aponta para uma expansão imobiliária ainda ativa na
região, apesar da pouca disponibilidade de terrenos para novos empreendimentos.
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Conflitos Ambientais – Em grande parte localizada na região da escarpa da Falha de
Salvador, a região desta bacia é urbanisticamente bem estruturada e dotada de boas condições
de infraestrutura. A região da Avenida do Contorno é a que mais tem apresentado fragilidades,
com episódios recentes de escorregamentos de encostas e desmoronamento de edificações na
Gamboa de Baixo e num trecho em aclive próximo à Ladeira da Preguiça. As comunidades da
Gamboa de Baixo e do Solar do Unhão, localizadas na encosta entre a avenida e o mar, são
ocupações precárias implantadas em solos frágeis e totalmente segregadas das áreas
urbanizadas da região, constituindo-se em áreas prioritárias para regularização da moradia, até
por conta da sua vulnerabilidade a processos especulativos. Desde a implantação da Bahia
Marina, há cerca de trinta anos, a região vem sendo objeto de empreendimentos implantados
em áreas acrescidas de marinha e destinados a consumidores de renda alta, com impactos
significativos na paisagem de Salvador, no uso do solo da região e na sobrevalorização dos
produtos imobiliários.
O trecho da Avenida 7 de Setembro, do Largo do Campo Grande até o Porto da Barra,
é o único da orla de Salvador que não foi sujeito a restrições de altura pela legislação de uso do
solo, razão pela qual é uma das mais verticalizadas da cidade. No trecho final da Ladeira da
Barra e em toda a área costeira do bairro, há conflitos relativos à volumetria das edificações
pela presença de monumentos tombados como patrimônio nacional, inclusive com episódios
recentes que tiveram repercussão nacional. A Portaria nº 364/2019 do IPHAN veio disciplinar
a questão em todo o bairro da Barra, mas permanecerão latentes as pressões especulativas pela
flexibilização da norma.
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6 - Bacia de Drenagem Natural Amaralina/Pituba
Localizada na porção sudeste da Orla Atlântica de Salvador, a Bacia de Drenagem
Natural de Amaralina/Pituba tem uma região de drenagem 2,62 km², equivalente a 0,86% da
área do Município e abrange 4 bairros que integram administrativamente a Prefeitura-Bairro
Barra/Pituba.
Quadro 35 - Bacia de Drenagem Natural Amaralina/Pituba.
Dados

2000

2010

Variação

População (hab)*

42.756

51.231

19,82%

Domicílios (uni)*

12.866

18.298

42,22%

Densidade (hab/km²)

16.332

19.569

19,82%

3,32

2,80

-15,75

Densidade Domiciliar (hab/dom)
Território (km²)

Bairros
Amaralina, Pituba, Rio
Vermelho e Nordeste de
Amaralina (4 bairros)

2,62

Fonte: Elaboração Própria
* Fonte: IBGE 2000 e 2010.

Dinâmica do Uso e da Ocupação do Solo – A Bacia de Drenagem Amaralina/ Pituba
abrange uma região estruturada a partir de loteamentos aprovados na primeira metade do
século XX e implantados sobre terras de antigas fazendas que se estendiam até as planícies
litorâneas da Orla Atlântica de Salvador. Esses loteamentos, concebidos como “cidades
balneárias”, surgiam com ruas em quadrícula, quadras bem definidas e lotes amplos,
configurando um espaço de moradia bem diferenciado do que então predominava em outras
regiões da cidade. No ano de 1932 foram aprovados os projetos dos loteamentos Cidade
Balneária de Amaralina, Fazenda Ubaranas e o Loteamento Cidade da Luz, este último a ser
implantado em terras adquiridas em 1914 por Joventino Silva e que já em 1918 foi objeto de
um primeiro plano de arruamento elaborado pelo engenheiro Teodoro Sampaio. Esses projetos
se tornaram viáveis a partir de 1913 com a abertura da Avenida Oceânica, ligando a Barra ao
Rio Vermelho, e do primeiro trecho da estrada de Itapuã, da Mariquita até a povoação de
Pituba138.
138

SALVADOR: TRANSFORMAÇÕES E PERMANÊNCIAS (1549-1999)
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Até os anos 1960 essas áreas, distantes das regiões centrais de Salvador e em certa
medida ainda vistas como locais de veraneio, se mantinham como espaços predominantemente
unirresidenciais, com alguma participação de edifícios multirresidenciais com até 4 pavimentos
e grande quantidade de lotes vazios. Essa configuração começou a se modificar a partir das
transformações urbanísticas ocorridas em Salvador a partir da década de 1970. Impactaram
fortemente toda a região a expansão do sistema viário com a implantação das avenidas de vale,
a construção da nova Rodoviária e do Shopping Iguatemi, que alteraram as relações de
centralidade em Salvador, mas, principalmente, a implantação de grandes novos loteamentos
na região da Pituba, projetados como bairros autônomos revestidos de contemporaneidade, com
boa infraestrutura e direcionados ao consumo de um público emergente de média e alta renda.
A verticalização das construções, que passou a predominar na Pituba a partir dos
anos 1970, pode ser adaptada à estrutura das quadras e ao viário generoso dos loteamentos
antigos, e por meio da substituição de edificações e do remembramento de lotes imprimiram
uma nova imagem ao bairro, que passou a ser bastante valorizado pelo mercado imobiliário
como local de moradia, para usos comerciais e principalmente de serviços, criando um
paradigma para a transformação de outras regiões da cidade. Processos semelhantes de
adensamento construtivo e verticalização ocorreram nos demais bairros desta bacia, como
Amaralina e Rio Vermelho, porém em menor escala e com resultados não tão expressivos.
Recaíram sobre os loteamentos populares também implantados nas fazendas da região
e sobre as antigas ocupações espontâneas, como o Nordeste de Amaralina, as demandas de
moradia das camadas mais pobres da população, dando origem a bairros com características de
renda, padrões urbanísticos e de uso do solo bastante diferenciados em relação aos demais.
Esses bairros também passaram por um intenso processo de adensamento desde os anos 1970,
resultando atualmente em algumas das maiores densidades populacionais dentre os bairros de
Salvador, o que também é verdadeiro para as densidades construídas. No caso do Nordeste de
Amaralina, apenas 40% do território do bairro faz parte da bacia de drenagem (a outra parte
integra a Bacia do Rio Lucaia), porém com uma densidade de 34.148 hab/km², contribui com
cerca de 8.800 pessoas, equivalente a todo o bairro de Amaralina, impactando a densidade
populacional da região como um todo.
No ano de 2010 a Bacia de Drenagem de Amaralina/Pituba tinha 51.231 habitantes,
tendo registrado em relação ao ano 2000 um acréscimo de 8.475 pessoas (19,82%) e de
5.432 novos domicílios (42,22%). A média da ocupação domiciliar teve uma redução de
15,75%, chegando a 2,80 pessoas por domicílio. Também no fim deste período, a densidade
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populacional de 19.569 hab/km² situa-se entre as maiores das bacias hidrográficas e de
drenagem natural de Salvador. Os indicadores do período 2000-2010 retratam uma região com
expansão demográfica bastante significativa, com aumento significativo no número de
habitantes e principalmente de novos domicílios, com taxas de crescimento superadas apenas
pelas da Bacia de Stella Maris no mesmo período, respectivamente 42,52% (população) e
67,64% (domicílios). Não há dados censitários para a década que se encerra neste ano de 2020,
porém pode-se estimar a continuidade da expansão demográfica, ainda que com taxas menos
expressivas no número de habitantes e de novos domicílios em toda a área da bacia.
Conflitos Ambientais – A região da bacia se apresenta com uma boa infraestrutura
urbana, os principais conflitos dizem respeito à ampliação da massa edificada, à
impermeabilização do solo e à consequente sobrecarga do sistema de drenagem.
Em razão do rápido e intenso processo de urbanização ocorrido nesta bacia,
praticamente toda a rede de drenagem é artificial, construída e reconstruída várias vezes sem
um planejamento prévio que pudesse ter orientado a estruturação da macro e microdrenagem.
Como resultado, tem-se um conjunto de canais que conduzem as águas pluviais diretamente
para o mar e apesar da região não apresentar extensivamente situações de precariedade que
possam levar à contaminação das águas, esta acaba se dando de alguma forma, com o
comprometimento da balneabilidade das praias.
Apesar da densidade construtiva já ter atingido níveis bastante elevados nesta bacia, os
processos relacionados a essa dinâmica estão até certo ponto controlados pela própria
formalidade urbanística, que impõe limites a esse tipo de expansão por meio dos critérios e
restrições impostos pela legislação de uso e ocupação do solo. Por outro lado, a configuração
urbanística em seu estágio atual de consolidação não oferece margem para grandes
transformações nesta bacia de drenagem.
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7 - Bacia de Drenagem Natural Armação/Corsário
Localizada na porção sudeste da Orla Atlântica de Salvador, a Bacia de Drenagem
Natural Armação/Corsário tem uma região de drenagem 3,24 km², equivalente a 0,86% da área
do Município e abrange 4 bairros que integram administrativamente as Prefeituras-Bairro
Barra/Pituba e Itapuã/Ipitanga.
Quadro 36 - Bacia de Drenagem Natural Armação/ Corsário.
Dados

2000

2010

Variação

População (hab)*

28.233

30.634

8,50%

Domicílios (uni)*

7.771

10.180

31,00%

Densidade (hab/km²)

8.727

9.470

8,50%

3,63

3,01

-17,17

Densidade Domiciliar (hab/dom)
Território (km²)

Bairros
Costa Azul, Jardim Armação,
Boca do Rio e Pituaçu (4
bairros)

3,24

Fonte: Elaboração Própria
* Fonte: IBGE 2000 e 2010.

Dinâmica do Uso e da Ocupação do Solo – A ocupação do solo desta bacia de
drenagem teve como marco importante a abertura, entre 1942 e 1949, da Avenida AmaralinaItapuã, atual Avenida Octávio Mangabeira, e sua conexão com a Avenida Oceânica, o que
possibilitou um acesso da Barra até Itapuã pela orla marítima, abrindo um novo vetor de
urbanização onde se implantaram vários loteamentos nas décadas subsequentes, como o Jardim
Armação e o Ampliação Cidade da Luz, atual bairro do Costa Azul, implantado no local
conhecido como “Chega Nego”, próximo a embocadura atual do Rio Camarajipe. Apesar da
grande oferta de lotes, a região se manteve com baixa ocupação até meados dos anos 1960,
quando se ampliaram as demandas habitacionais em Salvador, deflagrando processos de
ocupação coletiva, mas, também, o lançamento de empreendimentos residenciais para um
público emergente com capacidade de financiamento da moradia.
Na década de 1970 já se encontrava consolidado o bairro popular da Boca do Rio, a
partir do loteamento implantado pela Prefeitura em 1969, para o qual foram transferidos
moradores de ocupações urbanas erradicadas no bairro de Ondina. Apesar da intermediação da
Prefeitura na implantação do arruamento e na demarcação dos lotes, o bairro nasceu e se
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manteve urbanisticamente precário até que ações de urbanização foram promovidas nos
anos 1980. A implantação do bairro popular de certa forma favoreceu o surgimento de várias
ocupações urbanas em outros trechos da orla de Salvador, como nas áreas em torno da Estrada
do Curralinho e da Represa de Pituaçu, que utilizaram terrenos vazios ou partes não ocupadas
de parcelamentos, consolidando áreas urbanisticamente precárias nas décadas seguintes.
Em 1979 foi inaugurado o Centro de Convenções da Bahia no Jardim Armação e em
1984 foi duplicada a Avenida Otávio Mangabeira como parte de um projeto de valorização da
orla marítima de Salvador, favorecendo o surgimento de usos hoteleiros e serviços de lazer em
toda a orla de Salvador. A duplicação da avenida, por outro lado, no trecho entre a foz do Rio
das Pedras e a foz do Rio Jaguaribe, correspondente à praia do Corsário, segregou entre as duas
pistas uma faixa de terra privada, com lotes e usos implantados, que permanece
urbanisticamente mal resolvida do ponto de vista dos usos possíveis.
Nos anos 1990 o espaço do antigo aeroclube, localizado em na praia de Armação, deu
lugar a um shopping de lazer e gerou o compromisso de implantação de um parque urbano
como contrapartida do concessionário pela utilização da área de propriedade do Município.
Essa implantação nunca foi viabilizada no âmbito do contrato de concessão e o shopping
também teve vida curta, fechando pouco mais de dez anos após sua inauguração e
permanecendo outros dez anos como uma estrutura em ruinas a beira mar.
Na segundo metade da década de 2010, acentuaram-se os problemas de manutenção do
Centro de Convenções da Bahia, que vinham se tornando crônicos desde o início da década,
culminando com o colapso de parte de sua estrutura e a decisão do Governo do Estado pela sua
demolição. A desativação do equipamento repercutiu fortemente no turismo na capital baiana,
que se apoiava na realização de grandes eventos para superar os problemas de sazonalidade da
ocupação hoteleira, que tem baixos índices especialmente entre os meses de julho e novembro.
A decisão do Município de construir um novo Centro de Convenções no terreno ocupado pelo
antigo shopping na praia de Armação convergiu para a solução de múltiplos problemas:
a destinação de uso do maior espaço público da orla de Salvador, o retorno da cidade ao circuito
de feiras e eventos corporativos disputado pelas maiores cidades do país e, também, a criação
de um espaço adequado para a realização de shows e manifestações para grandes públicos.
Inaugurados no início de 2020, o novo Centro de Convenções e o Parque dos Ventos, o parque
urbano previsto desde os anos 1990, se complementam como âncoras de um processo de
transformação urbana de todo o entorno de Armação e da Boca do Rio.
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No ano de 2010 registrou-se na região um acréscimo populacional de 2.401 pessoas
(8,50%) em relação ao ano 2000 e um acréscimo de 2.409 novos domicílios (31%). A média da
ocupação domiciliar teve uma redução de 17,17%, chegando a 3,01 pessoas por domicílio em
2010. Também no fim deste período, a densidade populacional de 9.470 hab/km² situa-se entre
as densidades médias das bacias hidrográficas e de drenagem natural de Salvador, embora no
nível dos bairros populares as densidades residenciais cheguem em torno de 19.000 hab/km²,
compatível com as mais altas densidades de Salvador.
Conflitos Ambientais – Ambientalmente a região sofreu uma devastação na sua
configuração original desde a abertura da via costeira, que interferiu profundamente no
ambiente de dunas desde a Pituba até Itapuã, suprimindo quase integralmente a vegetação
característica da restinga, com predominância de gramíneas, da qual só restam pontualmente
vestígios em toda orla. A implantação da atual Avenida Octávio Mangabeira, concebida como
uma estrada de ligação ao aeroporto, seccionou a drenagem natural em direção ao mar e criou
bolsões em que os lotes e as vias dos parcelamentos se encontram em cotas inferiores às da
avenida, dificultando estruturalmente a operação da rede. Por sua vez, apesar de ter se formado
a partir de loteamentos, a região foi estruturada sem um planejamento adequado, se constituindo
num mosaico de projetos de parcelamento implantados a partir das demandas individuais dos
proprietários das glebas. Como resultado, mesmo nos espaços de ocupação mais formal na
região da bacia, tem-se um território urbanisticamente fragmentado, com um viário limitado
por vias estreitas e um parcelamento em pequenos lotes, que dificultam até mesmo o
remembramento para novos usos.

4. A CIDADE E SUAS DINÂMICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

Caderno Sociedade, Economia e Território

PLANO SALVADOR 500

270

8 - Bacia de Drenagem Natural de Stella Maris
Localizada na porção nordeste da Orla Atlântica de Salvador, a Bacia de Drenagem
Natural de Stella Maris tem uma região de drenagem 13,20 km², equivalente a 4,34% da área
do Município e abrange 3 bairros que integram administrativamente a Prefeitura-Bairro
Itapuã/Ipitanga.
A quase totalidade da região desta bacia integra a APA das Lagoas e Dunas do Abaeté,
unidade de conservação instituída pelo Decreto Estadual nº 351/1987. Dentro do perímetro da
APA foram instituídos pelo Município dois parques em categorias distintas, conforme
enquadramento pela Lei Municipal nº 9.069/2016, do Plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano de Salvador (PDDU): 1 - Parque Municipal das Lagoas e Dunas do Abaeté, instituído
pela Lei Municipal nº 3.932/1988, com uma área de 2,43 km², classificado como Parque
Urbano; 2 – Parque das Dunas, com 3,00 Km², definido como Unidade de Conservação
Municipal (UCM) de preservação integral pelo próprio PDDU.
Quadro 37 - Bacia de Drenagem Natural de Stella Maris.
Dados

2000

2010

Variação

População (hab)*

24.625

35.096

42,52%

Domicílios (uni)*

6.988

11.715

67,64%

Densidade (hab/km²)

1.866

2.659

42,52%

3,52

3,00

-14,99%

Densidade Domiciliar (hab/dom)
Território (km²)

Bairros
Itapuã, Stella Maris e
Aeroporto
(3 bairros)

13,20

Fonte: Elaboração Própria
* Fonte: IBGE 2000 e 2010.

Dinâmica do Uso e da Ocupação do Solo – A Bacia de Drenagem Stella Maris abrange
um dos últimos remanescentes do ambiente de dunas litorâneas e de vegetação de restinga em
área urbana no Brasil, um dos ecossistemas associados ao bioma Mata Atlântica. A maior parte
da região de drenagem corresponde a este ambiente, que se distribui entre as instalações do
Aeroporto Internacional de Salvador (localizado na Bacia Hidrográfica do Rio Ipitanga), e uma
extensa faixa de loteamentos e condomínios residenciais e também áreas de ocupação
espontânea em Itapuã.
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As áreas de ocupação mais antiga da bacia são justamente aquelas que atualmente
integram o bairro de Itapuã, que até meados do século XX era uma remota nucleação urbana
distante das áreas centrais da cidade, cuja comunicação se fazia pela Estrada Velha do
Aeroporto, construída durante a II Grande Guerra (1939–1945) para apoiar a base aérea o novo
aeroporto localizado no Distrito de Santo Amaro de Ipitanga. Com a construção da via costeira
de ligação de Amaralina ao aeroporto, a atual Avenida Octávio Mangabeira, concluída em 1949,
Itapuã aos poucos foi se integrando à cidade como o aprazível local de residência e de veraneio
imortalizado por Caymmi, Toquinho e Vinícius.
Nas décadas que se seguiram muito da imagem bucólica de Itapuã se perdeu num
processo de ocupação intensivo e sem planejamento em que se superpuseram parcelamentos do
solo implantados de forma fragmentada e incompleta, ocupações coletivas bastante densas,
loteamentos de média e alta renda que invadiram e segregaram as faixas de praia e, por fim, os
condomínios de filas de casas (ou “villages”) que passaram a predominar a partir do final dos
anos 1980.
A proximidade das cabeceiras das pistas do aeroporto e as normas federais de segurança
relativas ao cone de aproximação de aeronaves impuseram restrições à ocupação das áreas no
entorno, como a manutenção de baixas densidades e o controle sobre a altura das edificações,
que foram incorporados pela legislação municipal de uso do solo desde 1984. O próprio
mercado imobiliário, porém, encontrou nas margens da legislação urbanística a fórmula para
viabilizar um padrão de ocupação horizontal, mas bastante intensivo, com a produção em série
de pequenas unidades residenciais organizadas em condomínio. Esse modelo de ocupação,
reproduzido a exaustão pelo mercado e também pelos programas de moradia financiados pelo
governo, orientou a expansão urbana que ganhou impulso na região a partir dos anos 1990.
Como resultado desses processos, no ano de 2010 registrou-se na região um acréscimo
populacional de 10.471 pessoas (42,52%) em relação ao ano 2000 e um acréscimo de 4.727
novos domicílios (67,64%). São as maiores taxas verificadas entre as bacias de Salvador no
período 2000-2010, sinalizando um processo de expansão urbana na região que não deve ter se
arrefecido nesta última década. A média da ocupação domiciliar teve uma redução de 14,99%,
chegando a 3,00 pessoas por domicílio em 2010. Também no fim deste período, a densidade
populacional de 2.659 hab/km² situava-se entre as menores das bacias hidrográficas e de
drenagem natural de Salvador.
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Conflitos Ambientais – A região tem um conturbado passado fundiário, com a
superposição de parcelamentos do solo, grilagens de áreas públicas e negociações envolvendo
a dominialidade de glebas que foram incorporadas ao patrimônio municipal por meio de
instrumentos jurídicos e urbanísticos diversos, com destaque para a Transferência do Direito de
Construir (TRANSCON) a partir da sua instituição em 1987. Como resultado desses processos,
uma significativa quantidade de áreas de dunas, lagoas e restingas pode ser incorporada ao
patrimônio público para fins de conservação ambiental, porém persistem situações de
indefinição quanto ao passivo fundiário dessa região.
A intensificação do processo de urbanização vem provocando profundas modificações
na paisagem e na sustentabilidade do ambiente natural desta bacia. As alterações resultam
principalmente da supressão da vegetação de restinga, imprescindível para a estabilidade do
ambiente de dunas; do aterro de pequenas lagoas de retenção durante a implantação de
loteamentos e condomínios; da excessiva impermeabilização do solo, tanto nos espaços
privados como nas áreas públicas, criando obstáculo para a drenagem natural e para a infiltração
das águas pluviais no solo, reduzindo, desta maneira, a recarga dos aquíferos que alimentam as
lagoas e os córregos da região. Vale ressaltar que o adensamento da ocupação do solo não se
fez acompanhar de um planejamento do sistema de drenagem que pudesse sustentar a expansão
urbana, resultando em alagamentos que comprometem a funcionalidade urbana.
Num trecho de 5 km de orla, que se estende desde Stella Maris até Praias do Flamengo
e Ipitanga, estão sendo realizadas pela Prefeitura obras de requalificação urbanística, que tem
como um dos objetivos principais a integração das áreas públicas reservadas pelos
parcelamentos ao ambiente das praias e o uso público desses espaços como um grande parque
linear que segue até o limite com o Município de Lauro de Freitas.
O conflito mais iminente desta bacia diz respeito à ampliação do aeroporto de Salvador
sobre o ambiente de dunas protegido por unidades de conservação. O contrato realizado entre
a Agência Nacional de Aviação (Anac) e a concessionária que administra o aeroporto prevê a
construção de nova pista, paralela à existente, quando o aeroporto atingir 130 mil movimentos
anuais ou até 31 de dezembro de 2021. De acordo com o Ministério Público Federal, os
impactos ambientais causados pela ampliação poderão comprometer entre 70% e 80% as
unidades de conservação existentes, que dificilmente conseguirão manter o equilíbrio ecológico
após a obra.
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9 - Bacia de Drenagem Natural da Ilha Bom Jesus dos Passos
A Ilha de Bom Jesus dos Passos situa-se ao norte da Ilha dos Frades, também integrante
do Município do Salvador, e faz parte de um arquipélago de 3 ilhas e ilhotas da Baía de Todos
os Santos que se localizam mais próximas do Município de Madre de Deus do que da Cidade
de Salvador. Com 0,659 km², representa apenas 0,22% do território municipal, sendo a menor
bacia de drenagem natural de Salvador. A região de drenagem abrange toda a ilha e é
caracterizada por pequenos veios d’água que desaguam no mar em diferentes pontos da costa.
A ilha está inserida na APA Estadual da Bahia de Todos os Santos, criada pelo Decreto Estadual
nº 7.595, de 05 de junho de 1999.
Quadro 38 - Bacia de Drenagem Natural da Ilha de Bom Jesus dos Passos.
Dados

2000

2010

Variação

População (hab)*

1.537

1.465

-4,68%

Domicílios (uni)*

393

424

7,88%

2.332

2.223

-4,68%

3,91

3,45

-11,76%

Densidade (hab/km²)
Densidade Domiciliar (hab/dom)
Território (km²)

Bairros
Ilha de Bom Jesus dos Passos

0,659

Fonte: Elaboração Própria
* Fonte: IBGE 2000 e 2010.

Dinâmica do Uso e da Ocupação do Solo – A Ilha de Bom Jesus do Passos é habitada
por uma pequena e aprazível comunidade de pescadores, carpinteiros e veranistas cuja origem
remonta ao início do século XVIII, quando foi erigida a Igreja de Bom Jesus dos Passos numa
das pontas que caracteriza a geografia da ilha. As edificações se alinham ao longo de ruas
organicamente distribuídas entre pequenas colinas que dominam a topografia da ilha. A ilha já
foi um centro produtor de embarcações de pequeno porte na Baía de Todos os Santos e ainda
reúne mestres carpinteiros dedicados a esse ofício, embora atuem presentemente mais na
manutenção de embarcações.
Bom Jesus dos Passos apresentou na década de 2000 a 2010 uma baixa dinâmica
demográfica. No ano de 2010 registrou-se um decréscimo populacional de 72 pessoas (4,68%)
em relação ao ano 2000 e um acréscimo de 31 novos domicílios (7,88%). A média da ocupação
domiciliar teve uma redução de 11,76%, chegando a 3,45 pessoas por domicílio. Também no
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fim do período, a densidade populacional de 2.223 hab/km² se posicionava entre as mais baixas
das bacias hidrográficas e de drenagem natural de Salvador. A projeção desses indicadores é
dificultada pela ausência de dados para o ano 2020, porém a ilha tem passado por
transformações que podem sinalizar uma inflexão na tendência de estabilidade demográfica.
Observa-se um adensamento da ocupação do solo em toda a ilha com a participação expressiva
de novas unidades residenciais. A dificuldade está em estabelecer se estas unidades são
domicílios permanentes ou segundas residências de uso apenas eventual. Nessa segunda
hipótese, tem-se uma população flutuante nos fins de semana e no período do verão que
potencializam problemas de saneamento.
Conflitos Ambientais – Apesar dos processos espontâneos de ocupação do território e
do fraco controle da Municipalidade sobre eles, a Ilha de Bom Jesus dos Passos não se
caracteriza como uma região de ocupação precária, mas também vivencia problemas
relacionados aos serviços urbanos, cujo atendimento é dificultado pela condição insular e pela
distância das demais áreas da cidade. No que se refere ao saneamento básico, apenas em 2007
a ilha passou a ter serviço de abastecimento de água, mas o fornecimento é intermitente e
agravado no verão pelo aumento da demanda. No final de 2012, segundo informações da
EMBASA139, foi concluída a implantação do sistema de esgotamento sanitário (SES),
beneficiando toda a população da ilha, com soluções em rede coletora convencional e
condominial, além de estações elevatórias. A limpeza urbana é realizada pelo Município, mas
o serviço é deficiente e os resíduos precisam ser retirados da ilha, permanecendo acumulados
até a remoção.
Como nas demais ilhas da Baía de Todos os Santos, é grande a preocupação dos
residentes com a contaminação química das águas em razão da proximidade do Terminal
Marítimo de Madre de Deus (TEMADRE), resultando no comprometimento da biota marinha
e em problemas crônicos na saúde das pessoas. É preocupante, também, o risco de acidentes de
operação no porto e de desastres de grande proporção envolvendo produtos químicos, que
podem colocar em risco toda a população.

139

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO. Ações da EMBASA em Salvador. Textos: Daniel Menezes, Débora Ximenes
e Fenanda Macedo. Salvador: [s.n.], 2013. 67 p. Documento Digital. Documento editado em 2013 e publicado em 2018. p.
59. Disponível em: http://biblioteca.fmlf.salvador.ba.gov.br/phl82/pdf/livros/Rev_Acoes_Embasa_2018.pdf. Acessível em:
22/07/2020.
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5. Assentamentos precários e habitação de
interesse social
5.1. Considerações Iniciais
Este tópico recupera os estudos sobre habitação elaborados pela Fundação Mário Leal
Ferreira com a assessoria técnica da FIPE para subsidiar o Plano Diretor, aprovado em 2016 e
o presente Plano e procede as devidas atualizações e complementações, diante da
disponibilidade de dados e informações em trabalhos elaborados posteriormente. Trata-se,
portanto, de uma compilação e análise dessas informações, considerando os aspectos que
podem ancorar propostas continuadas e de longo prazo.
A habitação é um dos principais desafios urbanos a serem enfrentados quando se tem a
perspectiva de planejar uma cidade menos desigual para 2049. Além disso, a habitação
desempenha papel fundamental na estruturação do espaço urbano, nas estratégias para a gestão
de cidades, na relação com a infraestrutura instalada e necessária para promovê-la e na
disponibilidade da terra urbana. Em Salvador, a produção de habitação para as camadas de mais
baixa renda foi, historicamente, bastante segmentada em termos espaciais e basicamente
concentrada na região do Miolo e do Subúrbio Ferroviário, seja pela produção formal e pública,
na construção dos conjuntos habitacionais, seja pelas ocupações espontâneas, irregulares,
loteamentos clandestinos etc. como demonstrado na análise do “ambiente construído e natural”
constante deste Caderno 1.
Mais recentemente, os projetos do Programa Minha Casa, Minha Vida foram
implantados nas áreas periféricas, distanciando ainda mais das áreas geradoras de empregos e
serviços, promovendo também a expansão do território para áreas afastadas e sem qualquer
articulação com o planejamento urbano. Na capital baiana, órgãos governamentais se ocupam
há dácadas do planejamento urbano, estudando o uso e ocupação do espaço urbano, planejando
formas de ocupação da cidade. Contudo, embora se sucedam estudos e planos, a questão ainda
permanece sem solução. Esta incapacidade do poder público em oferecer unidades
habitacionais em paralelo ao crescimento da demanda levou a população pobre a resolver as
suas necessidades habitacionais por meio da autoconstrução. Muitas dessas ocupações ocupam
áreas do entorno de loteamentos, áreas de fragilidade ambiental, alagadiças e/ou encostas, com
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precariedade de infraestrutura e urbanística. A maior parte dessas áreas é classificada no PDDU/
2016 como Zonas de Especial Interesse Social – ZEIS.
Com o processo de democratização do país foram garantidos direitos a essas famílias
tornando possível a implementação de programas de urbanização e regularização fundiária em
assentamentos precários e loteamentos irregulares. De fato, a política urbana brasileira, apesar
dos insuficientes resultados na concretização dos seus objetivos, reconhece e legitima esses
territórios, dando substância jurídica e técnica para o enfrentamento dessa questão.
O conjunto da legislação vigente traz o amparo legal para a implementação da política
habitacional, para a regularização fundiária, a produção de habitação e melhoria dos
assentamentos precários, como orienta o Estatuto da Cidade. Tal instrumento dá amparo legal
para a regularização fundiária-urbanística e jurídico-legal – valorizando, uma vez tecnicamente
seguro e ambientalmente justificável, o investimento realizado pelos moradores, ao construírem
seus próprios domicílios e bairros.
Em 2005, a Lei Federal nº 11.124/05 instituiu o Sistema Nacional de Habitação de
Interesse Social (SNHIS), criou o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e
também instituiu o Conselho Gestor do FNHIS. A atuação do SNHIS deve observar os
seguintes princípios: a) compatibilidade e integração das políticas habitacionais federal,
estadual, do Distrito Federal e municipal, bem como das demais políticas setoriais de
desenvolvimento urbano, ambientais e de inclusão social; b) moradia digna como direito e vetor
de inclusão social; c) democratização, descentralização, controle social e transparência dos
procedimentos decisórios; d) função social da propriedade urbana visando a garantir atuação
direcionada a coibir a especulação imobiliária e permitir o acesso à terra urbana e ao pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade140. Cabe destacar a Lei 11.888/
2008 que garante o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita
para o projeto e a construção de habitação de interesse social.

140 O SNHIS deve ainda orientar-se a partir das diretrizes: a) prioridade para planos, programas e projetos habitacionais para

a população de menor renda, articulados no âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal; b) utilização prioritária
de incentivo ao aproveitamento de áreas dotadas de infraestrutura não utilizadas ou subutilizadas, inseridas na malha
urbana; c) utilização prioritária de terrenos de propriedade do Poder Público para a implantação de projetos habitacionais de
interesse social; d) sustentabilidade econômica, financeira e social dos programas e projetos implementados; e) incentivo à
implementação dos diversos institutos jurídicos que regulamentam o acesso à moradia; f) incentivo à pesquisa, incorporação
de desenvolvimento tecnológico e de formas alternativas de produção habitacional; g) adoção de mecanismos de
acompanhamento e avaliação e de indicadores de impacto social das políticas, planos e programas; h) estabelecer
mecanismos de quotas para idosos, deficientes e famílias chefiadas por mulheres dentre o grupo identificado como o de
menor renda.
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No âmbito estadual foi instituída a Política Estadual de Habitação de Interesse Social e
criado o Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social (SEHIS) por meio da Lei Estadual
Nn. 11.041/ 2008 que estabeleceu a Política Estadual de Habitação de Interesse Social. Colocase também como importante instrumento o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social e
de Regularização Fundiária (Planehab).
Já o Plano Municipal de Habitação de Salvador (PMH Salvador) foi elaborado com
vistas a estabelecer as especificidades locais, atendendo as Diretrizes da Política Nacional de
Habitação e habilitando o município para acessar recursos do FNHIS. O PDDU/ 2016
contemplou, com ajustes e atualizações, a Política Municipal de Habitação e manteve o
Conselho Municipal, criado em 2008, com participação de representantes do poder público e
da sociedade civil, o qual merece maior detalhamento, como segue.

5.2. O Plano Municipal de Habitação de Salvador
(PMH Salvador)
A elaboração do PMH Salvador foi finalizada em 2008, tendo como horizonte o ano de
2025, os números utilizados para a avaliação do déficit e da inadequação tinham como base o
Censo Demográfico 2000 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
e suas projeções elaboradas por outros órgãos. A população total da cidade estimada à época
(2007), a partir do Censo Demográfico IBGE 2000, era de 2,8 milhões de habitantes. A
metodologia distingue o déficit quantitativo – ou déficit habitacional básico – do déficit
qualitativo, também conhecido por inadequação habitacional.
Segundo os cálculos da FJP, em 2000 o déficit habitacional básico em Salvador era de
81.429 novas moradias, de um total de 651.008 domicílios particulares existentes, quando a
cidade apresentava um crescimento na década de 1991/2000 de 1.8%a.a com uma população
de 2.443.107 habitantes. O déficit141 contabilizou: a) domicílios rústicos (entendidos como
aqueles construídos com materiais inadequados, madeira, lona, etc.); b) domicílios
improvisados (que englobam todos os locais destinados a fins não residenciais que sirvam de
moradia); c) as unidades habitacionais identificadas como coabitação (famílias conviventes
secundárias que vivem junto à outra família em um mesmo domicílio, ou em cômodos cedidos
ou alugados). Para 2010, o déficit corresponde a 90.666 unidades habitacionais, o que
141

Plano Municipal de Habitação de Salvador, 2008.
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corresponde a 10,56% dos domicílios particulares permanentes. Estimativa realizada para o ano
de 2014 mantém o déficit relativo no mesmo patamar, o que corresponde em números absolutos
a 98.367 unidades habitacionais.
O PMH Salvador fez uma ressalva sobre os números classificados como coabitação
familiar, posto que era o componente de maior peso no déficit habitacional básico do município
de Salvador. Segundo a FJP142, as famílias conviventes mais as que vivem em cômodos
representam 90,1% do total do déficit habitacional básico da cidade.
A tabela e o gráfico a seguir, extraídos do PMH Salvador, mostram os números do
déficit, conforme a pesquisa FJP de 2000, e destacam a participação dos conviventes no total
do déficit. O PMH Salvador alertou para o fato da participação das famílias conviventes na
composição do déficit em Salvador (79%) ser bem superior à média encontrada no Brasil
(55,1%) à época.
Tabela 30 - Total de domicílios, déficit habitacional e participação do componente “famílias
conviventes” do total do déficit - BR, BA, RMS E SSA, 2000.
Total de domicílios Déficit habitacional Famílias conviventes
(em mil)(1)
(em mil)(2)
(em mil)(3)

% (2)/(1)

% (3)/(2)

Brasil

44.776

5.890

3.244

13,1

55,1

Bahia

3.169

609

259

19,2

42,6

RMS

796

105

78

13,6

74,3

Salvador

651

81

64

12,5

79

Fonte: FJP, 2004, a partir do Censo de 2000.

Além do déficit, foi calculada a demanda demográfica sobre a quantidade de moradias
que deveria ser acrescida ao estoque para atender o crescimento populacional projetado em
dado intervalo de tempo. Foram utilizados no PMH Salvador os estudos elaborados pelo Centro
de Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar), da Universidade Federal de Minas
Ferais (UFMG), feito para o estado da Bahia, com as imprecisões decorrentes (Tabela 31).
Em linhas gerais, para resolver o déficit habitacional acumulado para o período 20002025 com a produção de novas moradias e levando em conta as novas necessidades pela
demanda do crescimento vegetativo, o PMH Salvador considerou ser necessária, em média,
cerca de 10 mil novas moradias ao ano. Desse total, cerca de 7 mil moradias para famílias cuja
142

idem
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renda está entre 0 e 5 salários mínimos, totalizando a necessidade de produção de cerca de
180.000 novas habitações, as quais são preferencialmente objeto da atuação do poder público.
Tabela 31 - População e demanda de novas moradias para suprir o crescimento demográfico,
a partir do crescimento estimado da população e número médio de pessoas por domicílio
estimado. BA e SSA, 2005, 2010, 2015, 2020 e 2025
Salvador

2005-2010

2010-2015

2015-2020

2020-2025

2.616

2.793

2.959

3.105

3.258

34

35

33

29

30

Nº médio de pessoas por
domicílio estimado p/o Estado
da Bahia e adotado para
Salvador

3,71

3,3

3,08

2,89

2,89

Novas moradias ao ano para
suprir a demanda demográfica
(em mil)

9,3

10,7

10,8

10,1

10,5

Novas moradias no período
para suprir a demanda
demográfica (em mil)

46

53

54

51

52

Total da população ao final do
período (em mil)
Crescimento da população ao
ano (em mil)

2000-2005

2000-2025

257

Fonte: Elaboração Instituto Via pública (2007). Dados: Cedeplar (2007), Censo (2000) para o período 2000-2020.

Tabela 32 - Estimativa da demanda de novas moradias para suprir o crescimento demográfico,
subdividido por faixas de renda. BA, RMS, SSA, 2005 a 2025.
% do déficit
por faixa de
renda - Bahia

% do déficit por Estimativas de novas Estimativas de
faixa de renda - moradias Salvador
novas unidades
RMS
2000-2025 (em mil)
ao ano (em mil)

Até 2 SM

51,38

37,1

95,5

3,8

De 2 a 3 SM

17,52

16,06

41,3

1,6

De 3 a 5 SM

13,98

17,09

44

1,7

Mais de 5 SM

17,12

29,75

76,5

3,0

257,3

10,2

Total novas moradias

Fonte: Elaboração Instituto Via Pública (2007), a partir dos dados sobre a distribuição do déficit habitacional por faixa de
renda na Bahia e na RMS, da Pnad 2004, FEA-UFBA, 2006.

Para quantificar a inadequação habitacional, o PMH Salvador utilizou três referências:
duas análises advindas dos dados do IBGE, realizadas pela FJP e pelo CEM/Cebrap, e uma
terceira baseada na pesquisa de Gordilho mencionada, atualizada para 2006 (GORDILHO-

5. ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS E
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

PLANO SALVADOR 500

Caderno Sociedade, Economia e Território

281

SOUZA, 2008), o que permitiu construir uma estimativa mais próxima da realidade da cidade
do Salvador. Os dados da FJP, calculados a partir do Censo Demográfico IBGE 2000,
apontavam para a seguinte distribuição da inadequação habitacional, dividida em suas
componentes, conforme Gráfico da Figura 96 a seguir, extraído do PMH Salvador.

Figura 96 - Inadequação habitacional segundo seus componentes, SSA, 2000.

Fonte: PMH Salvador, 2008, p. 32 a partir de estudos da FJP (Base Censo/ 2000 IBGE).

Já o CEM/Cebrap elaborou uma cartografia específica para os assentamentos precários
de Salvador, a partir dos dados do Censo Demográfico IBGE 2000. A diferença, representada
na Figura 97, está na inclusão de setores censitários não classificados na condição de
‘aglomerados subnormais’, mas que apresentam semelhantes indicadores sociais, demográficos
e de condições da moradia. O PMH Salvador adotou essa nova qualificação, conceituando-as
como ‘assentamentos precários’ e não mais ‘aglomerados subnormais’. Os dados obtidos
através do estudo CEM contabilizaram em Salvador 134 mil domicílios localizados em setores
subnormais e precários, que representam cerca de 21% dos domicílios da cidade e 74% dos
domicílios situados em assentamentos precários da Região Metropolitana de Salvador (RMS).
A Figura 97 apresentada a seguir traz a síntese dos resultados deste trabalho, extraída da
publicação. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, CEM/Cebrap, 2007).
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Figura 97 - Distribuição espacial dos setores censitários segundo tipo de assentamento na
RMS.

Fonte: MCIDADES e CEM/CEBRAP, Assentamentos Precários no Brasil Urbano, 2007, p. 113 /

A terceira referência utilizada no cálculo do déficit por inadequação habitacional foi o
trabalho elaborado pela professora Angela Gordilho (1999), que caracterizou padrões de
ocupação, utilizando dados oficiais para os loteamentos aprovados pelo Município, análise de
aerofotos e plantas cartográficas, além de investigação de campo para checagem das
informações. Nesse trabalho, os assentamentos precários são classificados por padrões,
estabelecidos a partir de indicadores e atributos urbanísticos, e são definidos conforme padrões
de habitabilidade: bom, regular, precário e insuficiente (Quadro 39).
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Quadro 39 - Padrões de habitabilidade definidos por Gordilho-Souza.
Critérios para definição de Padrão de Habitabilidade na ocupação das áreas habitacionais em Salvador
Bom

Parcelamentos registrados e licenciados na PMS, com infraestrutura adequada, lotes
acima de 35m², existência de equipamentos coletivos, áreas públicas e verdes
suficientes e em bom estado de conservação.

Regular

Mescla das categorias bom e precário, com algumas áreas onde há necessidade de
intervenção do poder público.

Precário

Parcelamentos com dimensionamento fora das normas gerais em vigor na PMS.
Predominância de lotes entre 64 e 125 m², insuficiência de equipamentos coletivos,
infraestrutura, áreas públicas e verdes, conservação e condições topográficas
desfavoráveis.

Insuficiente

Áreas ocupadas sem condições mínimas de habitabilidade, demandando intervenções
amplas de urbanização com relocação de parte da população. Predominância de lotes
menores que 64m², áreas de risco e/ou de ocupação em áreas de patrimônio históricoambiental, insuficiência de infraestrutura urbana, inexistência de equipamentos
coletivos de apoio, de áreas livres e verdes.

Fonte: Elaboração Fipe (2015) a partir das informações prestadas no PMH Salvador, p. 34.

Tabela 33 - Estimativa do número de domicílios por padrão de habitabilidade, SSA, 2006.
Padrão de habitabilidade
Regular
Área (ha)

Precário

Insuficiente

Totais
habitabilidade
deficiente

2,764

2,343

1,792

6,899

Densidade Estimada

150

350

400

Estimativa de população (em mil)

414

820

717

1951

Estimativa de domicílios (em mil)

112

221

194

527

Fonte: PMH Salvador, 2008, p. 35.

Considerando os padrões adotados na pesquisa (Tabela 33), mais de 72% das moradias
de Salvador (527 mil domicílios) localizam-se em áreas que necessitam de alguma intervenção
para sua adequação aos padrões de habitabilidade e de segurança de posse. Complementarmente
às ações de implantação de infraestrutura, a Prefeitura de Salvador, considerando sua
experiência anterior, adotou como parâmetro de reassentamento nas áreas sujeitas à
urbanização, a necessária substituição, em média, de 10% das habitações. O PMH Salvador
incorporou esse critério de reassentamento apenas para as áreas categorizadas como
‘insuficientes’, ou seja, 194 mil domicílios, representando um déficit de reposição de 19,3 mil
moradias a serem construídas para receber as famílias que serão reassentadas quando do
processo de urbanização das áreas. As 174 mil moradias remanescentes demandariam a
implantação da infraestrutura prevista nos processos de urbanização.
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Além dos domicílios classificados como ‘insuficientes’, dos 527 mil domicílios
classificados com padrões de habitabilidade deficientes, 221 mil moradias classificadas como
‘precárias’ necessitam de urbanização parcial, com complementação de infraestrutura, e cerca
de 50% das identificadas como ‘regular’ necessitam de complementação urbanística e de algum
tipo de infraestrutura (56 mil), totalizando 451 mil domicílios que compõem a inadequação
habitacional. A Tabela 34 a seguir mostra a quantificação das necessidades de regularização e
urbanização de assentamentos precários e as ações prioritárias.
Tabela 34 - Quantificação das necessidades de urbanização e regularização de assentamentos
precários. SSA, 2006.
Classificação

Estimativa de
domicílios (em mil)

Ações necessárias
Regularização fundiária e pequenas obras urbanísticas e de
complementações de infraestrutura.

Regular

56

Precário

221

Regularização fundiária e obras de urbanização parcial
(drenagem, viário, etc. ou em parte do assentamento)

Insuficiente

174

Regularização fundiária e urbanização completa com necessidade
de remoções

Total

451

Fonte: PMH Salvador, 2008, p. 37.

Considerando a somatória dos déficits relacionados à produção de novas moradias para
atender o déficit acumulado até 2000, a demanda projetada para 2025 e o atendimento ao
reassentamento no caso da inadequação, o PMH Salvador estimou ser necessária a produção de
275 mil novas moradias, até o ano de 2025, aí incluída apenas a faixa de atendimento de até 5
salários mínimos (Tabela 35).
Tabela 35 - Síntese das necessidades de novas moradias. Salvador 2000-2025.
Necessidade de novas moradias
Déficit habitacional acumulado
Demanda demográfica
Remoção para execução de obras de
urbanização
Total

Número total de domicílios
(em mil)

Até 5 salários mínimos

81,4

75,4

257,3

180,8

19,3

19,3

358,1

275,5

Fonte: PMH Salvador, 2008, p. 73, a partir de estimativa realizada pelo Instituto Via Pública.
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Desta análise observa-se que o problema da habitação em Salvador tem que ser
direcionado não apenas para a produção de novas moradias, mas sobretudo, para a melhoria das
condições de habitabilidade das ocupações precárias.
A tabela 35 aponta para a necessidade de novas habitações até o ano de 2025 de 275.500
unidades para a parcela da população com rendimentos de até 5 SM.
Em relação à disponibilidade de terrenos para a produção de unidades habitacionais, o Plano
utiliza um levantamento de vazios aptos para a habitação realizado pela Prefeitura em 2006,
utilizando como base as aerofotos de 2002, quando da elaboração do Plano Estratégico
Municipal de Assentamentos Precários (Pemas). O trabalho classifica as áreas mapeadas em
nove categorias, numa gradação que vai de ‘mais apto 3’ a ‘menos apto 1’. O resultado desta
avaliação traz como conclusão a escassez de áreas livres para fins habitacionais no território
continental de Salvador. Esta escassez se agrava quando se somam as demandas do mercado
imobiliário. Neste sentido o PMH conclui “que o planejamento habitacional de Salvador deve
ser pensado em conjunto com a Região Metropolitana”.143
Tal constatação vislumbrava o que ocorreu na produção de habitação de interesse social,
cada vez mais distante de núcleos consolidados, como na 2ª etapa do Programa Minha Casa,
Minha Vida. Mantendo essas premissas, a tendência é que os programas habitacionais de
interesse social sejam levados para áreas mais periféricas, confirmando como única
possibilidade a política de expansão metropolitana e periférica, o que não se configura como
solução.
Esta análise orienta para uma outra direção em que se tem nos instrumentos da política
urbana, incluídos no PDDU desde 2008, as possibilidades de conter esse processo e garantir à
população de baixa renda as condições de moradia digna no território de Salvador. Uma
possibilidade que deve ser perseguida é a utilização de vazios construídos em áreas mais
centrais e dotadas de infraestrutura para a produção de habitação de interesse social. Esta
alternativa deve ser colocada em destaque no planejamento da cidade, sobretudo, nas áreas onde
se constata uma ociosa capacidade da infraestrutura e serviços urbanos implantada,
principalmente no Centro Antigo de Salvador (CAS). Outra vertente fundamental é a
urbanização das áreas precárias da cidade, a maior parte gravada como ZEIS no PDDU/ 2016.
Avanço se nota na identificação e inclusão no PDDU/ 2016, de 20 terrenos vazios não
edificados em áreas dotadas de infraestrutura como ZEIS 3.
143

Plano Municipal de Habitação de Salvador, p. 18.
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5.3. Territórios Populares de Moradia e as ZEIS
O primeiro reconhecimento formal das áreas de ocupação precária foi realizado no
PLANDURB, na década de 1980, com a criação das Áreas de Proteção Sócio-ecológicas
(APSEs), para garantir a permanência da população de baixa renda nesses assentamentos e,
assim, evitar pressões imobiliárias. As poligonais no PDDU/2004 acompanham essa
delimitação das APES.
Como mencionado, embora exista um tipo de setor censitário classificado como
“aglomerado subnormal”, o Censo não avalia certas situações encontradas nos chamados
assentamentos precários, uma vez que o seu interesse maior se relaciona ao conjunto da
população e a utilização de instrumentos específicos para as pesquisas. Tal fato tem estimulado
órgãos de pesquisa, como a FJP, a desenvolverem estudos próprios e mais específicos que
colaboram com o aperfeiçoamento do diagnóstico de inadequação e déficit habitacionais.
Da mesma forma, instituições estaduais vêm realizando estudos específicos, que
utilizam os dados do Censo e da FJP, mas analisados a partir de cortes para a realidade local,
com destaque para os estudos das variações nas regiões metropolitanas. Esse conjunto de
trabalhos permite aproximações sobre o objeto de estudo – a inadequação e o déficit
habitacionais. Na medida em que os dados são detalhados na escala da região metropolitana e
dos municípios, as políticas públicas municipais podem ser elaboradas a partir de um
conhecimento mais detalhado da problemática em seu território, contribuindo na elaboração
dos planos de habitação e programas habitacionais adequados às necessidades locais.
A partir da publicação do Censo Demográfico IBGE 2010 e do recente documento Censo
Demográfico 2010 – Aglomerados Subnormais: Primeiros Resultados, é possível traçar
panoramas gerais sobre a situação nos municípios brasileiros no que diz respeito aos domicílios
particulares ocupados em aglomerados subnormais, sendo possível realizar recortes regionais sobre a
distribuição e o crescimento deste tipo de situação.
A informação relativa aos aglomerados subnormais é a mais utilizada para identificar
os assentamentos precários nos territórios das cidades. Entretanto, é importante assinalar que essa
informação nunca foi divulgada pelo IBGE como sendo sinônimo de assentamento precário ou
loteamento irregular ou favela, tendo ganhado essa condição ao ser apropriada na elaboração de
políticas de habitação como uma das possíveis soluções para a ausência de dados.
A metodologia utilizada pelo IBGE para o levantamento desses chamados aglomerados
subnormais foi composta por diversas ferramentas – imagens de satélite de alta resolução,
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levantamentos morfológicos, reuniões em comissões municipais – a fim de aprimorar o
processo de identificação dessas áreas.
A coleta dessas informações é, portanto, descentralizada. Além disso, o setor censitário
abrange, geralmente, um número de domicílios superior a 50 (embora haja exceções), o que
significa que assentamentos precários de pequeno porte tendem a ser incluídos em áreas urbanas
mais amplas e ter os seus indicadores “diluídos” em médias socialmente heterogêneas. O IBGE
define os setores subnormais como marcados por precariedade habitacional e de infraestrutura,
alta densidade e ocupação de terrenos alheios.
O Censo Demográfico IBGE 2010 constatou que aproximadamente 11 milhões de
pessoas moravam em domicílios localizados em aglomerados subnormais, cerca de 3,2 milhões
de domicílios, 5,6 % do Brasil. Destes, 28,7% se encontravam na Região Nordeste, sendo 9,4%
no estado da Bahia. Isto corresponde a aproximadamente 302 mil domicílios, abrangendo uma
população de mais de 970 mil pessoas.
Em Salvador, o Censo Demográfico IBGE 2010 contabilizou a existência de 275 mil
domicílios particulares permanentes nos setores subnormais e uma população de
aproximadamente 882 mil pessoas. (Tabela 36)
Tabela 36 - Setores Censitários em Aglomerados Subnormais de Salvador (2010).

Distritos

Amaralina

Número de
domicílios
particulares
ocupados

Total

População
residente em
domicílios
particulares

Área (ha)

Densidade
demográfica

Densidade de
domicílios
particulares
ocupados
(dom/ha)

69

16.902

53.131

205

259

83

118

26.838

85.066

239,2

355,6

112,2

65

15.756

50.195

237,6

211,2

66,3

62

14.869

49.024

360,7

135,9

41,2

Penha

55

12.637

41.508

124,8

332,6

101,3

Periperi

53

13.559

44.582

591,5

75,4

22,9

1

171

471

3,8

123,1

44,7

226

56.411

182.037

1.341,50

135,7

42,1

22

6.235

20.603

117,9

174,7

52,9

Brotas
Conceição da Praia
Itapoã
Maré
Mares
Nazaré
Paripe
Passo

Pilar
Pirajá
Plataforma
Santana
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Distritos

Santo Antônio

Total

Número de
domicílios
particulares
ocupados

População
residente em
domicílios
particulares

Área (ha)

Densidade
demográfica

288

Densidade de
domicílios
particulares
ocupados
(dom/ha)

29

5.807

18.774

44,3

423,6

131

225

60.775

190.337

682,1

279,1

89,1

21

5.042

16.944

795,1

21,3

6,3

Valéria

74

19.783

65.077

1.075,70

60,5

18,4

Vitória

84

20.808

64.455

258,9

249

80,4

1107

275.593

882.204

6.078,10

145,1

45,3

São Caetano
São Cristóvão
São Pedro
Sé

Salvador

Fonte: Fipe, 2015, a partir de dados do Censo 2010.

Ainda que os aglomerados subnormais não representem a totalidade dos assentamentos
precários existentes no território, torna-se possível, a partir desta caracterização e do
mapeamento de sua distribuição concentrada, verificar padrões de segregação socioespacial,
considerando a baixa qualidade das habitações e deficiência da infraestrutura.
Para a Fundação João Pinheiro, o conceito de inadequação dos domicílios reflete problemas na
qualidade de vida dos moradores relacionados a especificidades internas de um estoque dado,
como carência de infraestrutura ou adensamento excessivo de domicílios próprios.
Como visto, há uma dificuldade metodológica para a quantificação do total de
domicílios em situação de inadequação, visto que eles podem estar incluídos em um ou mais
critérios ao mesmo tempo, segundo a própria Fundação João Pinheiro, quando utilizados os
dados do IBGE.
Conforme demonstrado pelo estudo realizado pelo CEM/Cebrap, existem diversas
outras áreas da cidade, além dos aglomerados subnormais, que apresentam características
compatíveis com as de assentamentos precários (cartograma da Figura 98). Este seria o primeiro
indício de que as áreas demarcadas como setores subnormais no Censo 2000 não são suficientes
para a análise da questão da inadequação. A própria análise dos resultados do Censo 2000 pelo
IBGE ensejou ajustes nos perímetros, adotando-se nova subdivisão quando da elaboração do
Censo 2010, facilmente percebida quando são sobrepostos os perímetros dos setores
subnormais de cada ano, a fim de comparar sua localização (cartograma da Figura 99).
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Figura 98 Tipos de Setores Censitários por Prefeitura-Bairro. Censo
Demográfico de 2000.

Fonte: MCIDADES e CEM/CEBRAP, Assentamentos Precários no Brasil Urbano, 2007, p. 110.

Figura 99 - Setores Subnormais e Precários (2000) X Setores Subnormais (2010).

Fonte: MCIDADES e CEM/CEBRAP, Assentamentos Precários no Brasil Urbano, 2007.
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As áreas de localização das ZEIS (Cartograma da Figura 100), demarcadas pelo PDDU
de 2008, não coincidem com estes setores (Cartograma da Figura 101) ou com o levantamento
realizado pelo trabalho de Gordilho-Souza (Cartograma das Figuras 102 e 103). Embora esta
demarcação possa ser motivada, em grande medida, pela presença de assentamentos precários
a serem urbanizados e regularizados e também pelo mapeamento de áreas passíveis de produção
de HIS, seria esperado que as ZEIS coincidissem com os setores subnormais do Censo 2000,
entretanto, não se restringindo a eles.

Figura 100 - Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). PDDU - Lei
Municipal 7.400/2008.

Fonte: PDDU, 2008
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Figura 101 - Setores Subnormais e Precários (2000) X Setores Subnormais
(2010) X ZEIS (PDDU 2008).

Fonte: PDDU, 2008

Figura 102 - Grau de Dependência das Condições de Habitabilidade sobre ZEIS.

Fonte: PDDU, 2008
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Figura 103 - Grau de Deficiência sobre ZEIS e Setores Censitários Subnormais.

Fonte: PDDU, 2008

Assim, na caracterização da inadequação habitacional, como já analisado, se
consideradas as diversas metodologias adotadas no PMH, quando mapeadas espacialmente e
sobrepostas, (cartograma da Figura 104), verifica-se que produziram resultados diferenciados.
Independente das diferenças apresentadas, o que se verifica é a persistência histórica da
vulnerabilidade social e da pobreza em Salvador.
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Figura 104 - Metodologia de trabalho - Sobreposição: ZEIS (2008), Setores Censitários
Subnormais 2010), Áreas de Risco (2004, Uso do Solo (1998), Assentamentos Precários
(2015).

Fonte: PDDU, 2008

O PDDU/2008 delimitou 116 ZEIS concentradas no Miolo, no Subúrbio e na Península
de Itapagipe, marcando uma nítida segregação em relação à cidade formal. Estabeleceu ainda
no seu Título 6, da Habitação, no Capítulo 5, os procedimentos para a regulamentação das ZEIS,
devendo ser elaborado: O plano de regularização, plano de urbanização, plano de regularização
fundiária, plano de ação social e gestão participativa. Porém, questões institucionais de ordem
diversas impediram a execução do que foi estabelecido em Lei no que diz respeito à
regulamentação e à regularização urbanística destas áreas. O desdobramento se restringiu à
elaboração de Planos de Bairro apenas para as áreas de Nova Constituinte, Baixa Fria,
Mussurunga, Mata Escura e Calabetão e, ainda assim, nenhuma delas foi regulamentada.
Para o estabelecimento dos limites das ZEIS no PDDU/ 2016 tomou-se como ponto de
partida as ZEIS definidas no PDDU/2008, e, a partir da análise desses instrumentos, constatouse a existência de muitas outras áreas com precariedades urbanísticas e de infraestrutura.
Portanto, não havendo a segurança desses limites, foram estabelecidos indicadores de
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caracterização destas áreas (infraestrutura, saneamento, inadequação da habitação, tipologias,
espaços públicos, sistema viário, articulação viária, mobilidade/ transporte público, inserção
socioespacial, renda, densidade territorial e dinâmica urbana) para a redefinição dos limites das
ZEIS. Com esses critérios, o número de áreas demarcadas como ZEIS teve aumento
considerável, chegando-se a 234 áreas, sendo 214 ocupadas e 20 em terrenos não edificados.
Em áreas com maior complexidade para identificação dos limites, a demarcação contou com a
participação de lideranças locais.
Outra importante questão nas áreas de ocupação precárias é a regularidade fundiária. O
Estatuto da Cidade adota como diretriz da política urbana a regularização e urbanização de áreas
ocupadas por população de baixa renda, mediante o estabelecimento de normas especiais de
urbanização, uso e ocupação do solo, ou edificação, levando-se em consideração a situação
socioeconômica da população e as normas ambientais. Evidencia também a importância do
Plano Diretor para a implementação dos programas de regularização fundiária para garantir a
função social da cidade, apontando instrumentos, como: Solo Criado, Transferência do Direito
de Construir, Direito de Preempção, Zonas de Especial Interesse Social e Operação Urbana
Consorciada que devem ser aplicados associados à regularização fundiária.
O PDDU de Salvador/ 2016 define quatro as categorias de ZEIS ocupadas
(SALVADOR/BA, 2016): ZEIS 1, formada por Assentamentos Precários favelas, loteamentos
irregulares e conjuntos habitacionais irregulares; ZEIS 2, edificação ou conjunto de edificações
deterioradas, desocupadas ou predominantemente sob a forma de cortiços ou habitações
coletivas; ZEIS 4, Assentamentos Precários, ocupados por população de baixa renda, inseridos
em Área de Proteção Ambiental (APA) ou Áreas de Proteção de Recursos Naturais (APRN) e
ZEIS 5, assentamentos Ocupados por comunidades quilombolas e comunidades tradicionais,
especialmente aquelas vinculadas à pesca e mariscagem. Também inclui na categoria ZEIS 3,
terrenos não edificados, subutilizados ou não utilizados. O Cartograma da Figura 105 apresenta
a espacialização das ZEIS definidas no PDDU/ 2016, por categoria.
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O reconhecimento de seis comunidades tradicionais como ZEIS 5 (Gamboa/Unhão,
Bananeiras, Praia Grande, Alto do Tororó ou Quilombo Tororó, Armenda/Ponta Grossa e Porto
dos Cavalos) coloca essas áreas como prioritárias para regulamentação e consolidação dos seus
territórios.
Após a aprovação do PDDU/ 2016, foi desenvolvido estudo para hierarquização e
priorização das ZEIS ocupadas do município do Salvador, por meio de Contrato firmado entre
a Unesco/ FMLF e o Instituto Polis (Contratação de serviços técnicos especializados em
planejamento urbano para elaborar Plano de Ação para Regularização das Zonas Especiais de
Interesse Social no âmbito do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de SalvadorPDDU/Lei nº 9.069/2016, com foco no Centro Antigo de Salvador), consolidado no Produto 3
– Metodologia de Priorização, o qual integra o conjunto de produtos previstos na cooperação
com a FMLF.
O relatório traz um conjunto de informações relevantes quanto à metodologia adotada e
os resultados alcançados, os quais são de grande relevância tanto para os trabalhos
desenvolvidos no âmbito específico do CAS, quanto do Plano Salvador 500. Mesmo com uma
base limitada e desatualizada de dados, observa-se um esforço na realização de um trabalho
rigoroso de definição de critérios de hierarquização das ZEIS. Para isso, apura os níveis de
precariedade a partir de índice específico, o Índice de Desenvolvimento do Habitat (IDESH)
“que caracteriza os atributos territoriais, construtivos, urbanísticos e sociais dos setores
censitários das ZEIS de Salvador e é formado por 12 indicadores e dos graus de risco a que
estão submetidos os territórios de ZEIS”. Trata-se, portanto, de um índice próprio voltado à
caracterização das condições físicas e sociais das ZEIS com vistas a ordená-las em grupos de
acordo com a urgência física e social de intervenção (SALVADOR/FMLF, 2019a). Como
definido no relatório:
[...]a construção do IDESH, o Índice de Desenvolvimento do Habitat, (1)
adota a referência territorial dos setores censitários, pois é a menor unidade
territorial disponível para agregar dados, (2) propõe uma normalização
matemática do conjunto de indicadores de modo a padronizá-los para que (3)
sejam sintetizados em um índice final (SALVADOR/ FMLF, 2019a).

A Figura 106 sintetiza as diretrizes e os indicadores que compõem o IDESH e a escala
de normalização na formação do Índice.
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Figura 106 - Diretrizes e Indicadores Presentes na Composição do IDESH.

Fonte: SALVADOR/FMLF, 2019a.

Como consta da metodologia, o IDESH é um índice sintético, atribuído aos setores
censitários e não às ZEIS144. O IDESH de 0,4 foi definido como recorte para caracterizar a
altíssima precariedade. Os setores sobrepostos total ou parcialmente caracterizam, segundo a
metodologia, uma ZEIS de altíssima precariedade, o que totalizou 67 situações, segundo apenas
este critério.
Para a caracterização da situação de risco foram utilizados os dados da Codesal, em um
total de 379 áreas mapeadas. Foram identificadas 123 ZEIS com áreas de risco sobrepostas,
variando entre muito alto, alto, médio e baixo risco. Ao IDESH de altíssima precariedade somase o grau de risco como fator de diferenciação das ZEIS para organizá-las em escalas de
prioridade de intervenção. Na combinação do IDESH com os graus de risco, resultaram 10
níveis de prioridade chegando-se a constatação que das 53 ZEIS que possuem alguma área de
risco muito alto, 22 também possuem algum setor com altíssima precariedade, conformando o
nível máximo de prioridade. Os diagramas apresentados na Figura 107 e na Figura 108,
dispostas a seguir, sintetizam, respectivamente, o resultado das combinações dos critérios nas
ZEIS por grupo de prioridade e a distribuição no território do município.
144

Os dados de composição do índice referem-se ao setor censitário incluído total ou parcialmente na ZEIS.
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Figura 107 - Combinação de critérios e agregação por Grupos de Priorização.

Fonte: SALVADOR/FMLF, 2019a.

O relatório contém um quadro com o enquadramento das ZEIS por grupo de prioridade,
além da espacialização conforme cartograma da Figura 108.
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Figura 108 - Categorias de Priorização para Intervenções em ZEIS.

Fonte: Elaboração Própria. FMLF, 2020.
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Apresenta, também destacado, o enquadramento das ZEIS do CAS nos grupos de
prioridade, no qual figuram a Lapinha no Grupo 1ª e Lapinha e Alto da Esperança, Gamboa e
Pilar no Grupo 1B, Centro Histórico e Vila Nova Esperança no Grupo 5 e Tororó, Av. Flora e
Vila Coração de Maria no Grupo 6. Cabe aqui alguns apontamentos no sentido de avançar na
definição de prioridades no Plano Salvador 500.


Deve ser levado em conta que o PDDU/2016 quando fixa prazo de quatro anos para
a regularização da ZEIS tipo 5, cujo termo final é 30 de junho de 2020, deixa
subentendida a priorização dessa tipologia de ZEIS.



É preciso incluir a vulnerabilidade às pressões imobiliárias, como critério
fundamental que, inclusive, está na motivação inicial de criação das APSEs e das
ZEIS.

O estudo realizado identificou áreas mapeadas de muito alto e alto risco não
coincidentes com ZEIS instituídas. Como o estudo não incluiu essas áreas na priorização, pode
ter deixado de fora situações de possível precariedade e vulnerabilidade.
Importa registrar a necessidade de definir prioridades para as ZEIS de terrenos vazios e
vazios construídos, uma abordagem indispensável diante da escassez de terras para habitação
de interesse social em Salvador. De forma combinada deve ser realizado o inventário e
caracterização dos vazios construídos, partindo-se de estudo realizado pela UFBA e
Universidade de Lausanne.
O PDDU/ 2016 aponta uma série de diretrizes e instrumentos de política urbana, capazes
de favorecer a consolidação das ZEIS e evitar processos de gentrificação que vêm ocorrendo
nas áreas mais valorizadas. Especial atenção deve ser dada às ZEIS localizadas no Centro
Antigo e nas áreas de influência do metrô e do VLT e de grandes projetos viários, e ainda as
ZEIS que atualmente são tensionadas por esses processos, a exemplo da Polêmica, Nordeste de
Amarelinha, Saramandaia, Boca do Rio, Nova Brasília, Sussuarana etc.
No caso das ZEIS situadas nas áreas de influência dos sistemas de mobilidade de alta e
média capacidade e especificamente aquelas coincidentes com a incidência da Transformação
Urbana Localizada (TUL) deve ser observada a precedência das diretrizes e parâmetros das
ZEIS, o que implica o impedimento da aplicação daquele instrumento antes da regulamentação
da ZEIS que estejam sob a sua área de influência. O cartograma da Figura 109 mostra o
potencial de interferência da TUL nas Zeis na relação com as Centralidades Metropolitanas e o
cartograma da Figura 110 indica a possibilidade de aplicação do instrumento no entorno das
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estruturas de mobilidade e a relação com as ZEIS. Nota-se o potencial de interferência desse
instrumento em áreas de vulnerabilidade social, o que demanda atenção de modo a conter
processos de gentrificação.
Da mesma forma deve se ter especial atenção para com as ZEIS situadas em áreas
sujeitas à aplicação da Operação Urbana Consorciada, indicadas no cartograma da Figura 111.
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Figura 109 - ZEIS x Centralidades Metropolitanas x TUL.

Fonte: Elaboração Própria. FMLF, 2020.

Figura 110 - ZEIS x Operações Urbanas Consorciadas.

Fonte: Elaboração Própria. FMLF, 2020.
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Com o mesmo propósito de evitar processos de gentrificação, deve ser avaliada a
pertinência de criação de ZEIS em conjuntos habitacionais, que resultaram de programas de
habitação de interesse social, a exemplo do Programa Minha Casa, Minha Vida, a exemplo do
que foi feito em relação à Guerreira Zeferina (ZEIS Cidade de Plástico).
Cabe destacar que sete ZEIS demarcadas no PDDU/2016 encontram-se em processo de
regulamentação e regularização urbanística e fundiária, são elas: ZEIS Cidade de Plástico
(Projeto Guerreira Zeferina); ZEIS Pirajá, Rio Sena, Praia Grande e Ilha Amarela (Projeto Mané
Dendê); ZEIS Baixa Fria (PAC) e Gamboa (PRODOC 914BRZ4021 – Instrumentos e
estratégias para o desenvolvimento sustentável do Centro Antigo de Salvador). Programas e
Projetos Habitacionais em Salvador

Produção Habitacional

 Programa Minha Casa, Minha Vida
O Programa Minha Casa, Minha Vida consistiu no maior programa de produção
habitacional em termos de investimentos e número de unidades habitacionais no Brasil. Dentro
do Programa estão incluídas diversas modalidades de execução, destacando-se a modalidade
MCMV/ FAR voltada para municípios com mais de 50.000 habitantes e integrantes de Regiões
Metropolitanas.
A produção de habitação do Programa MCMV, a partir da sua implementação em 2009
e até então, considerando as unidades contratadas, já concluídas e entregues para a faixa 1
encontra-se apresentada na Tabela 37, conforme dados da Sedur para 2018. Na Região
Metropolitana de Salvador o número de contratações até 2017 foi de 51.710 unidades
habitacionais.
Tabela 37 - Produção Habitacional de Interesse Social (faixa 1) do Programa Minha Casa
Minha Vida (2010 - 2018).
Município
Salvador

Unidades

Unidades em

Contratadas

Execução

16.043

3.478

Unidades Concluídas
12.565

Fonte: BAHIA, 2018.
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Embora tenha logrado substantivo impacto na redução do déficit habitacional, a
produção periférica de habitação na RMS deixou um passivo de infraestrutura e serviços que
tem merecido atenção das instâncias do Estado e da própria Caixa, operadora do Programa. Em
Salvador, a viabilização do Programa foi sustentada pela disponibilização de terras pelo Estado,
especialmente remanescentes da Habitação e Urbanização da Bahia S/A – Urbis, Em
Liquidação.

 Guerreira Zeferina
Com a área ocupada por 20.571,20m², a Comunidade Guerreira Zeferina, localiza-se no
bairro de Periperi, Subúrbio Ferroviário de Salvador. Anteriormente conhecida como Cidade
de Plástico, foi iniciada a partir de uma ocupação organizada pelo Movimento dos Sem Teto da
Bahia (MSTB), em 2006, com 300 famílias em condições precárias de alojamento.
O processo de planejamento de atuação na Comunidade Guerreira Zeferina foi iniciado
em 2014, por meio do diagnóstico físico e social da área, cadastramento dos seus moradores e
estudos preliminares de urbanização. A implantação das moradias na faixa de segurança da
linha férrea e na cota de inundação da maré, somada à precariedade das construções, mostraram
não ser viável a realização de uma intervenção mantendo os traçados existentes. Desta forma,
foi adotado um partido urbanístico que reconfigurou o espaço, substituindo as moradias por
novas habitações e com a infraestrutura necessária.
O Projeto de requalificação foi desenvolvido em duas vertentes: um projeto urbanístico
e o trabalho social para dar suporte à comunidade. O objetivo foi ampliar suas perspectivas de
geração de renda e desenvolvimento socioeconômico, partindo sempre da premissa de
assegurar as condições para que os moradores permanecessem na localidade.
O trabalho foi desenvolvido com participação dos moradores em todas as etapas, com
oficinas, grupos focais e reuniões amplas e a formação de um comitê de representantes das 8
quadras.
Foram utilizadas três tipologias para os prédios, a fim de dar movimento ao conjunto,
rompendo sutilmente a uniformidade típica dos conjuntos habitacionais. Os 10 prédios abrigam
236 apartamentos de 2 quartos, sendo 20 adaptados, e 21 apartamentos de 3 quartos, tendo em
vista que o cadastro socioeconômico. Por meio de um convênio de cooperação entre a Coelba
e a Prefeitura, foram implantadas placas fotovoltaicas em 5 prédios, possibilitando a geração
de energia que cobre o consumo gerado nas áreas comuns.
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A fim de oferecer espaço para as atividades comerciais e de serviços que os moradores
já exerciam, foram construídos 10 boxes comerciais.
Importante ressaltar que das 257 moradias, 94% foram ocupadas pelos moradores
cadastrados da comunidade e as unidades sobressalentes foram destinadas prioritariamente a
famílias com crianças portadoras de microcefalia e famílias que estavam há muitos anos em
aluguel social pela prefeitura.
Alguns fatores que destacam a intervenção realizada na comunidade Guerreira Zeferina,
com possibilidades de adoção em outros projetos:
 Projeto construído de forma participativa: elaboração do diagnóstico e da proposta
de intervenção, apresentação clara dos objetivos da ação municipal e suas etapas;
 Projeto de urbanização integrado às ações sociais: acompanhamento, fortalecimento
comunitário, capacitação profissional, preparação para vida em condomínio e pós
ocupação;
 Reassentamento executado a partir de plano aprovado pela comunidade e mediado
pela Defensoria Pública da União;
 Beneficiários são moradores da área, cadastrados pela Prefeitura, cujos critérios de
elegibilidade no projeto foram validados pela comunidade;
 Lista de beneficiários submetida à pesquisa junto à cadastros de programas
habitacionais municipais, estaduais e federais, evitando duplo benefício;
 Proposta de intervenção que contempla, além das habitações, equipamentos
comunitários e espaços comerciais;
 Oferta de diferentes tipologias de apartamento, contemplando a diversidade de
perfil social das famílias.
Os investimentos do Projeto de Requalificação totalizaram cerca de R$ 30 milhões,
sendo 90% relacionado a execução das obras das habitações, creche e urbanização e o restante
empregado na elaboração dos estudos, projetos e execução do trabalho social.
As obras foram iniciadas em junho de 2016 e entregues em 2 etapas: a primeira, em
abril de 2018, contemplou 121 apartamentos dos Blocos de A a E, a creche, a praça de acesso,
a área de esportes central e 6 boxes comerciais. Na segunda, finalizada em janeiro de 2019,
foram entregues mais 132 unidades habitacionais dos Blocos F a J, o Centro Comunitário,
academia da saúde, parque infantil, 4 boxes comerciais e as demais áreas de lazer e
contemplação.
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Urbanização de Assentamentos Precários
 Programa de Aceleração do Crescimento - PAC – UAP
Com o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em janeiro de
2007, a Secretaria Municipal de Habitação apresentou o projeto elaborado pelo PAT Prosanear,
garantindo recursos para a execução das obras de urbanização da ocupação conhecida como
Baixa Fria, localizada no Bairro de São Marcos, próxima ao antigo aterro sanitário, atual Parque
Socioambiental de Canabrava.

 Projeto Mané Dendê
O Projeto Novo Mané Dendê, corresponde à 1ª Etapa do Programa de Saneamento
Ambiental e Urbanização do Subúrbio de Salvador, e tem como objetivo promover o
desenvolvimento social, econômico e sustentável da região. A fase de preparação desse
Programa foi iniciada em 2016 com um convênio de cooperação técnica não reembolsável entre
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Prefeitura Municipal de Salvador, sob
a coordenação da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF).
Em junho de 2018 foi assinado um acordo de empréstimo de US$135 milhões do BID
para execução do Projeto Novo Mané Dendê, dividido em recursos de financiamento e a outra
metade com contrapartida da Prefeitura Municipal do Salvador (PMS). O órgão executor do
Projeto é a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (SEINFRA), mas
participarão de sua implementação outras instituições que desempenham papéis específicos na
sua execução, como suporte técnico, supervisão e acompanhamento das intervenções. Além de
futura operação e manutenção dos sistemas resultantes, como a Fundação Mário Leal Ferreira
(FMLF), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (SEDUR), a
Superintendência de Obras Públicas do Salvador (SUCOP), a Secretaria Municipal de
Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPRE), a Empresa Baiana de Águas e Saneamento
(EMBASA), dentre outras.
A 1ª Etapa do Programa buscará a requalificação urbano-ambiental da Bacia do rio
Mané Dendê, uma das áreas mais carentes do Subúrbio, e compreende o vale central do rio e
seus principais afluentes, cujo saneamento é fundamental para melhoria da qualidade da água.
A implementação do Projeto Novo Mané Dendê está estruturada em 2 componentes:
Componente 1. Saneamento e Desenvolvimento Urbano: visa contribuir para a melhoria
das condições sanitárias e ambientais, a redução dos riscos de vulnerabilidade por inundações,
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entre outras melhorias das condições urbanas da população. Para isso, serão financiadas obras
de macro e micro drenagem, contenção de taludes, esgotamento sanitário, habitação e
atividades de reassentamento de famílias, melhoria de moradias precárias e das vias, urbanismo,
paisagismo e outras intervenções, incluindo serviços de engenharia e supervisão. Também está
previsto um projeto piloto para melhorar a coleta de resíduos específicos.
Componente 2. Sustentabilidade Social, Ambiental e Institucional: visa melhorar os
níveis de educação e cultura sanitária da população e contribuir para melhorar o desempenho
das instituições responsáveis pelo funcionamento sustentável da infraestrutura. Serão
realizados: (i) estudos e planos de educação, capacitação, ambientais e de projetos culturais,
que contribuam para a educação ambiental dos habitantes, considerando as práticas culturais
das pessoas afrodescendentes; (ii) ações de participação social e reassentamento, incluindo a
realização de cadastros socioeconômicos e físico-territoriais, o apoio à titulação das
propriedades pelas famílias reassentadas e plano de reassentamento; (iii) comunicação e
trabalho técnico-social, com atividades de orientação, monitoramento e aconselhamento para
as famílias a serem reassentadas e a atenção aos demais beneficiários; e (iv) ações para o
fortalecimento institucional do governo municipal, sobretudo dos órgãos ligados ao Programa.
Como efeitos da intervenção o projeto prevê a estruturação urbanística, o saneamento e
a recuperação da qualidade ambiental da bacia e das águas do Rio Mané Dendê e das cachoeiras
de Oxum e Nanã, referentes paisagísticos, culturais e religiosos do Parque São Bartolomeu,
espaço reconhecido e de grande importância, sobretudo para as religiões de matriz africana.
No primeiro trecho do Vale do Rio Mané Dendê, sentido norte-sul, está previsto um
Parque Linear ao longo do canal do rio, com boas condições de conforto, vias de circulação
compartilhada, espaços de lazer, canteiros de vegetação, pequenos equipamentos e comércio
local. Nos vales mais adensados, a exemplo do Gruna e rio Madeira, os córregos serão
canalizados, exigindo menos espaço para implantação da infraestrutura de saneamento e menos
deslocamentos forçados. Nos vales a Leste, bem como no vale central, se propõe a implantação
de unidades habitacionais para o reassentamento de famílias, assim como praças e
equipamentos de lazer e esporte. No trecho final do talvegue, antes das cachoeiras, será mantida
a calha natural do rio, executando-se uma regularização no seu leito para atingir as cotas das
passagens inferiores necessárias para atravessar os sistemas viários que cruzam o talvegue.
Propõe-se ainda a criação de um núcleo de comércio e serviços no vale do Mané Dendê, de
fácil acesso e identificação pela comunidade local, além dos usos residenciais, contribuindo
para evitar grandes deslocamentos, fortalecendo e aprimorando as conexões internas.
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Com relação ao Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Rio Mané Dendê, foram
propostos novos coletores e interceptores na área de intervenção, além da reestruturação das
redes e interceptor existentes. As áreas identificadas e ainda não atendidas serão ligadas às redes
coletoras mais próximas, buscando a universalização do sistema. A concepção da
macrodrenagem está baseada no máximo aproveitamento dos caminhos naturais dos cursos
d'água, considerando as intervenções urbanísticas e de ocupação que são presentes na área.
Tendo em vista o adensamento da área e irregularidade das ocupações, será necessário
o reassentamento de famílias cujos imóveis serão afetados, bem como comércios e instituições.
Para tanto, foi elaborado um Plano de Reassentamento Involuntário à luz das salvaguardas do
BID. Considera-se que todos afetados pelo reassentamento, total ou parcialmente, deverão ter
as devidas compensações, sobretudo os mais vulneráveis. A fim de se obter um lastro jurídico
para as ações, foi editado um marco legal, componente da Lei Complementar 074/2020,
publicada em março de 2020.
O Projeto prevê a construção de 710 novas unidades habitacionais para a relocação das
famílias afetadas pelas intervenções, as quais serão implantadas dentro da própria área da bacia,
de modo a não esgarçar o tecido social consolidado. São propostas 3 tipologias: casas térreas
adaptadas, sobrados e prédios de apartamentos de 2 e 3 quartos, a fim de contemplar os
diferentes perfis das famílias, identificados no cadastro socioeconômico realizado.
Encontra-se contratado junto à CAIXA e com obras finalizadas, um empreendimento
habitacional do “Programa Minha Casa, Minha Vida”, com 260 unidades, próximo à poligonal
do Projeto. A Prefeitura já realizou tratativas junto à CAIXA para que tal empreendimento
atenda às famílias afetadas pelo reassentamento do Projeto, sem ônus para essas famílias.
A fim de contribuir para ampliação da coleta seletiva voluntária e a melhoria das
condições sanitárias dos espaços urbanos, estão previstas soluções de manejo dos resíduos
sólidos e a estruturação das cooperativas de catadores de recicláveis, por meio da construção
de galpão e aquisição e instalação de equipamentos.
Uma das premissas no desenvolvimento de todas as ações do Projeto é a participação
da comunidade. Eventos em diversos formatos já foram realizados e estão previstos, como
caminhadas, reuniões com lideranças e grupos focais e reuniões com os moradores.
Nesse sentido, está em implementação, o trabalho técnico social, objetivando
estabelecer um elo de comunicação e participação social, antes, durante e pós a execução das
obras. Está estruturado em 3 eixos: (i) Mobilização, Participação e Comunicação Social; (ii)
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Trabalho Social de Apoio às Obras e Execução do Reassentamento; (iii) Trabalho Social de
Acompanhamento Pós-obras. No âmbito do trabalho social, foi implantado um Escritório local,
nas proximidades da poligonal de intervenção e um escritório itinerante, por meio de uma van
baú adaptada, que prestará atendimento nas diversas localidades abrangidas pelo Projeto.

Regularização Fundiária
Embora os programas de regularização fundiária tenham alcançado um número
relativamente expressivo de outorga de títulos não tiveram a condição de articular o conjunto
de medidas jurídicas, urbanísticas ambientais e sociais que visam a regularização de
assentamentos irregulares (GORDILHO e LIMA/2013). Essa perspectiva integrada de
regularização fundiária, apesar de amparada na legislação sobre o tema até 2017, em poucas
situações se efetivou.
Entre 2000 e 2012, cerca de 68.000 títulos foram emitidos no Município. No período de
2013 a 2019 foram entregues mais 30.898 títulos. Nas duas situações os títulos entregues por
meio dos programas implementados não foram registrados em cartório, ficando à cargo do
concessionário. Embora não houvesse obrigatoriedade legal do registro em Cartório por parte
da Prefeitura, a premissa de garantia da segurança da posse recomenda tal conduta diante das
dificuldades de efetivação do registro pelo concessionário. A ausência de registro fragiliza a
garantia da posse segura, maior objetivo da regularização. Independente do instrumento de
regularização adotado é importante o registro em cartório para a efetivação da regularidade do
imóvel e o acompanhamento pela Prefeitura, até mesmo para a verificação dos impactos do
Programa para as famílias atendidas, sobretudo diante da recém aprovada Lei 074/ 2020, que
permite a conversão do título de posse em título de propriedade, ainda passível de
regulamentação. O cartograma da Figura 111 apresenta a distribuição por bairro, dos títulos
emitidos entre 2013 e 2019.
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Figura 111 - Regularização Fundiária - Unidades Habitacionais (U.H.) Regularizadas (2013 - 2019).

Fonte: Elaboração Própria. FMLF, 2020.
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Melhorias Habitacionais
Em 2015, foi criado o Programa Morar Melhor, que abrange todo o território municipal
e tem como objetivo realizar intervenções nas moradias precárias da população de baixa renda,
com investimento de até R$ 5.000,00 por residência, em serviços como pintura, reboco,
recuperação ou troca do telhado, troca de esquadrias e instalações sanitárias. Com a meta de 40
mil moradias, em cinco anos, em toda a cidade, foram reformadas até abril de 2020, 28.976
moradias e encontram-se em andamento 1.513 unidades. Os quadros 40 e 41 apresentam os
dados do Programa.

Quadro 40 - Casas Reformadas (2015-2020).
Etapa

Período

No de Casas
Reformadas

Out/15-Dez/16

12442

Jan-Dez/17

981

No de Casas em
Execução

1ª Etapa
Total 1ª Etapa

13423

2ª Etapa

Jan-Dez/18

9159

Jan-Dez/19

5138

Jan-Abr/20

1.256

Total 2ª Etapa

15553

1513

Total Geral

28976

30489

Fonte: SUCOP, 03.04.2020

Quadro 41 - Áreas Atendidas por Prefeitura-bairro (2015-2020).
Prefeitura/Bairro

Centro/Brotas

Bairro

No de Casas
Reformadas

Acupe

194

Boa Vista de Brotas

154

Brotas

492

Cosme de Farias

704

Eng. Velho de Brotas

298

Luis Anselmo

322

Macaúbas

198

No de Casas em
Execução
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Prefeitura/Bairro

Bairro

Alto da Terezinha

207

Coutos

464

Fazenda Coutos

546

Ilha de Bom Jesus dos
Passos
Ilha de Maré
Ilha dos Frades

179

91

58

60

Paripe

749

Periperi

246

Plataforma

402

Rio Sena

349

São João do Cabrito

186

São Tomé

401
4310

Águas Claras

231

Cajazeiras IV

251

Cajazeiras VI

353

Cajazeiras VIII

290

Cajazeiras XI

468

Castelo Branco

778

Dom Avelar

245

12

2616
Alto do Coqueirinho

192

Bairro da Paz

857

Boca do Rio

483

Itapuã

335

Itinga

195

Mussurunga

383

Nova Esperança

199

São Cristóvão

847
3491

PB IV

Cidade Baixa

50

523

PB III

Itapuã/Ipitanga

0

Nova Constituinte

PB II

Cajazeiras

No de Casas em
Execução

2362

PB I

Subúrbio/Ilhas

No de Casas
Reformadas

313

Lobato

461

Mangueira

308

Massaranduba

180

85
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Prefeitura/Bairro

Bairro

No de Casas em
Execução

Monte Serrat

141

Uruguai

481
1571

PB V

Barra/Pituba

No de Casas
Reformadas

Alto das Pombas

398

Barra

184

Calabar

547

Chapada do Rio Vermelho

247

Eng. Velho da Federação

348

Nordeste de Amaralina

150

88

Santa Cruz

480

141

Vitória

Alto do Cabrito

0

Boa Vista de São Caetano

296

Bom Juá

600

Caixa D´ água

228

Cidade Nova

140

Fazenda Grande do Retiro

357

IAPI

427

Liberdade

437

Marechal Rondon

200

3

0

100

Pau Miúdo

173

27

Pero Vaz

266

Santa Mônica

98

São Caetano

657
3679

PB VII

Cabula/Tancredo Neves

150
2354

PB VI

Liberdade/São Caetano

314

Arenoso

194

Arraial do Retiro

401

Barreiras

200

Beiru/Tancredo Neves

169

Calabetão

289

Engomadeira

500

Jardim Santo Inácio

211

Mata Escura

198

Narandiba

195
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Prefeitura/Bairro

Bairro

No de Casas em
Execução

Nova Sussuarana

209

Novo Horizonte

198

Pernambués

500

Saboeiro

220

São Gonçalo do Retiro

221

Saramandaia

300

Sussuarana

218
4223

PB VIII

Pau da Lima

No de Casas
Reformadas

315

Canabrava

177

200

Jardim Cajazeiras

196

5

Jardim Nova Esperança

217

3

Nova Brasília

146

6

Novo Marotinho

290

Pau da Lima

816

São Marcos

499

São Rafael

147

Sete de Abril

309

Trobogy

201

86

14

Vale dos Lagos

123

77

Vila Canária

296
3302

PB IX

Valéria

Morada da Lagoa

123

Palestina

200

Pirajá

248

Valéria

497
1068

PB X
Total Geral

28976

1513

Fonte:

Em 2020, será lançada a 3ª etapa do Programa Morar Melhor, com previsão de aumento
do valor por unidade, de R$5.000,00 para R$7.000,00, e meta de mais 10.000 casas a serem
reformadas, nos bairros indicados no Quadro 42.
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Quadro 42 - Previsão de Reformas em 2020.
Prefeitura/Bairro

Bairro

No de Casas
Reformadas

PB I / PB VI
Barbalho
Barris
Candeal
Centro
Centro Histórico
Comercio
Centro/Brotas

Garcia
Matatu
Nazaré
Santo Antônio
Saúde
Santo Agostinho
Tororó
Vila Laura

2000

Canela
Amaralina
Caminho das Arvores
Costa Azul
Federação
Graça
Barra/Pituba

Itaigara
Jardim Armação
Ondina
Pituba
Rio Vermelho
Stiep
Vale das Pedrinhas

PB II / PB X
Subúrbio/Ilhas
Valéria

Itacaranha
Praia Grande

2000

Boca da Mata
Cajazeiras II
Cajazeiras V
Cajazeiras

Cajazeiras VII
Jaguaripe I

2000

Cajazeiras X
Fazenda Grande I
Fazenda Grande II

5. ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS E
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

Caderno Sociedade, Economia e Território

PLANO SALVADOR 500

Prefeitura/Bairro

317

No de Casas
Reformadas

Bairro
Fazenda Grande III
Fazenda Grande IV

Pau da Lima

Porto Seco Pirajá

PB IV / PB VIII
Aeroporto
Areia Branca
Cassange
Imbuí
Itapuã/Ipitanga

Jardim das Margaridas
Patamares
Piatã
Pituaçu

2000

Stella Mares
CAB
Cabula
Cabula/Tancredo Neves

Cabula VI
Doron
Granjas Rurais Presidente Vargas
Resgate

PB V / PB VII
Boa Viagem
Bonfim
Calçada
Caminho de Areia
Cidade Baixa

Mares
Ribeira
Roma
Santa Luzia do Lobato

2000

Vila Ruy Barbosa / Jd. Cruzeiro
Baixa de Quintas
Campinas de Pirajá
Liberdade/ São Caetano

Capelinha
Curuzu
Lapinha
Retiro

Total Geral

10.000

Fonte:
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6. As cidades na Cidade: uma síntese da visão de
seus moradores145
Salvador é uma cidade de diversidade. Esta seção do caderno Sociedade, Economia e
Território reúne uma parte dessa diversidade. Aqui registram-se múltiplas percepções de
diferentes grupos sociais sobre Salvador, colhidas em diferentes momentos, ao longo da
primeira fase do Plano Salvador 500 e também em sua segunda fase, e em diferentes meios –
oficinas realizadas por grupos de bairros, pesquisa de opinião pública na RMS, audiência
públicas, seminários temáticos e reuniões com o Gaplan – Grupo de Acompanhamento do Plano
Salvador 500, criado pela PMS, a partir do Conselho de Salvador. A seguir estão apresentadas
as percepções de moradores de Salvador que participam do ciclo de 17 oficinas de bairro.

6.1. Ciclo de Oficinas
A visão dos moradores da cidade, descrita no relatório “Salvador é”, da primeira fase
do Plano Salvador 500, reflete pontos positivos e negativos apontados pelos grupos
participantes do primeiro Ciclo de 17 Oficinas, realizadas entre novembro e dezembro de 2014.
Cada uma dessas

17 oficinas reúne moradores pertencentes a agrupamentos de bairros

estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Salvador de acordo com uma base territorial
referenciada em sua divisão administrativa.146 Em função do contencioso herdado e visando
minimiza-lo, as Oficinas de Bairro são pensadas pela PMS para ampliar a participação cidadã
na elaboração do PDDU/2016 para além daquela prevista pelo Estatuto das Cidades via
Audiências Públicas.
A partir dos pontos positivos e negativos apontados pelos grupos participantes obtémse o diagnóstico da cidade, registrado em documento denominado Salvador É. Em cada oficina,
reúnem-se dois ou três grupos de pessoas pertencentes a agrupamentos de bairros estabelecidos
pela Prefeitura Municipal de Salvador de acordo com uma base territorial referenciada em sua
145

O processo recente de planejamento urbano de Salvador se destacou pelo enfrentamento de batalhas judiciais, causadas
em grande medida pela não aceitação das normas previstas pelo Estatuto das Cidades, lei federal de 2001 que estabelece
diretrizes para a política urbana, particularmente no que diz respeito à obrigatoriedade de participação popular na elaboração
dos planos diretores municipais. Assim os planos de 2004, 2008 e 2012 foram embargados por ação do Ministério Público,
alguns com ações ainda em curso (Pinho, 2017). No segundo semestre de 2012, o Tribunal de Justiça da Bahia suspendeu a
Lei de Ocupação, Uso e Ordenamento do Solo (LOUOS).
146

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR. Salvador hoje e suas tendências. 2015a.
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divisão administrativa.147 Nota-se que estes dados são de uma avaliação dos moradores até
dezembro de 2014, quando são realizadas as oficinas em foco.
As percepções levantadas constantes do Relatório das Oficinas de janeiro de 2015, na
forma de sentenças curtas, são enquadradas nos seguintes temas: Ambiente e Cultura; Serviços
e Equipamentos Públicos; Mobilidade e Transporte; Emprego e Renda; Espaços Públicos e
Segurança; Habitação e Saneamento.
Um segundo Ciclo de 12 Oficinas, com 700 participantes, realizadas entre julho e agosto
de 2015, envolve a elaboração de um mapa colaborativo sobre “Salvador será”, com propostas
de intervenção baseadas nos mesmos temas, apresentados no Relatório do 1o ciclo.
Nesta seção, opta-se por apenas focar os pontos fortes e fracos levantados no primeiro
Ciclo de Oficinas, uma vez que dão uma ideia das visões que os grupos possuem da cidade, de
forma menos sintética e tecnicamente elaborada do que os resultados apresentados no segundo
Ciclo já na forma de Mural de Propostas.
Para chegar-se a uma representação das percepções dos participantes sobre Salvador nas
temáticas tratadas no processo de planejamento, confrontam-se os problemas e as qualidades
identificadas pelos moradores para as diversas áreas que constituem os agrupamentos de bairros
de Salvador.
Já para fazer a confrontação, as qualidades e os problemas mencionados são
sintetizados, primeiramente para cada um desses agrupamentos de bairros e, em seguida, para
as grandes regiões que conformam verdadeiras cidades dentro da cidade de Salvador,
considerando-se aqui não apenas o espaço geográfico, mas o espaço qualificado socialmente
por aqueles que predominantemente o habitam. Nesse nível mais abrangente de agregação,
parte-se da existência de três cidades dentro de Salvador, em função de diferenças sociais,
ambientais e urbanísticas: a “Cidade Tradicional”, que se constitui a partir do Centro Antigo e
seu entorno; a “Cidade Moderna”, que é situada na Orla Atlântica e engloba os bairros mais
ricos da cidade, e as duas grandes áreas que configuram a “Cidade Precária", uma de ocupação
anterior e que se desenvolve pela orla da Baía de Todos os Santos (o chamado Subúrbio
Ferroviário) e outra que ocupa o Miolo da cidade, cuja ocupação se dá primordialmente a partir
da expansão da cidade nos anos 1980 seguindo o vetor Miolo (ver relatório 2 - T0, do projeto
Salvador: visões de futuro, p.140), área que se interpõe entre o Subúrbio Ferroviário e a Orla
Atlântica, conforme se vê na Figura 112.
147

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR. Salvador hoje e suas tendências. 2015a.
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Figura 112 - As cidades da cidade do Salvador

Fonte: Elaboração do OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES com base em CARVALHO, I.; PEREIRA, G. C. ‘As
“Cidades” de Salvador’, in Como Anda Salvador e sua região metropolitana. Salvador: EDUFBA, pp. 81–211. 2008.

Os temas definidos – Ambiente, Administração e Serviços, Cultura e Sociedade,
Economia e Mobilidade – levam em conta os enquadramentos conceituais para a composição
de índices e indicadores urbanos de Qualidade de Vida, Bem Estar e Vulnerabilidade Social. A
análise de padrões e a interpretação do significado contextual dos termos148 mais
frequentemente utilizados pelos participantes das oficinas é possível graças ao estabelecimento
das redes de palavras semanticamente ligadas, o que permite caracterizar conceitos 149 e suas
ligações de acordo com sua posição na rede150.
148

DIESNER, J.; CARLEY, K. M. Semantic Networks. In: BARNETT, G.; GOLSON, J.G. (Eds.). Encyclopedia of Social Networking,
Sage Publications, 2011.
149Conceitos

são palavras ou expressões que representam os elementos encontrados e características percebidas, mas
também aquelas desejadas para seus bairros pelos grupos que participaram das oficinas.

150

POPPING, R. Computer-assisted Text Analysis. London: Sage, 2000.
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A partir da percepção dos moradores de regiões de características sociais e econômicas
tão distintas, buscam-se respostas a duas perguntas: quais as visões sobre a qualidade de vida
em cada uma das verdadeiras “cidades” que compõem a cidade de Salvador? O que há de
comum entre as percepções captadas nas oficinas e o que dizem os estudos já mencionados
neste Caderno?
Para responder à primeira pergunta, o índice de Fraqueza-Força, apresentado a seguir,
é construído. Esse índice representa uma tentativa de síntese das visões dos participantes das
oficinas, segundo sua origem, isto é, se moradores da cidade precária, da tradicional ou da
moderna. Adicionalmente, os bairros são ranqueados pelos valores do índice de Fraqueza-Força
para caracterizar as cidades dentro de Salvador e, assim, avançar respostas à segunda questão
de pesquisa (Tabela 38).

Tabela 38 - Ranking dos bairros segundo o Índice de Fraqueza-Força
Bairro

Índice FF

"Cidades"

Valéria

5,08

Precária - Subúrbio

São Caetano

4,93

Precária - Subúrbio

Pituba

4,69

Orla Atlântica

Tancredo Neves

4,38

Precária - Miolo

Pau da Lima

3,63

Precária - Miolo

Cajazeiras

3,54

Precária - Miolo

Liberdade

3,5

Precária - Subúrbio

Ipitanga

3,38

Orla Atlântica

Cabula

3,37

Precária - Miolo

Barra

3,07

Orla Atlântica

Itapuã

2,4

Orla Atlântica

Centro

2,35

Tradicional

Brotas

2,01

Tradicional

Subúrbio

1,65

Precária - Subúrbio

Ilha

1,58

Precária - Subúrbio

Cidade Baixa e Lobato

1,48

Precária - Subúrbio

Fonte: Elaborado pelo OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES com base em PREFEITURA MUNICIPAL DE
SALVADOR. Relatório I - Oficinas de Bairro: 1o ciclo. 2015b
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A análise da tabela 38 mostra que os bairros onde a percepção de pontos fracos supera
em mais de 3 vezes os pontos fortes se concentram na “Cidade Precária”: todos as prefeiturabairros do Miolo estão aqui presentes e metade das 6 que se encontram no vetor do Subúrbio
Ferroviário. Curiosamente, a Pituba comparece em terceiro lugar entre os bairros cujos pontos
fracos superam de longe a quantidade de pontos fortes citados (4,69), enquanto a Barra, que
também pertence à Orla Atlântica, comparece com menor quantidade de pontos fracos 3,07.
Registre-se que o valor do índice por agrupamento de bairros reflete a relação entre as
menções negativas e positivas de cada área e embora se saiba que a Pituba é uma das áreas
privilegiadas da cidade em termos de infraestrutura urbana e equipamentos, os seus moradores
têm demandas e no balanço entre pontos fracos e fortes estão acima (com mais pontos fracos)
de Tancredo Neves e Pau da Lima.
Uma síntese dos temas mais fracos e mais fortes para as várias “cidades” que formam
Salvador encontra-se na tabela 39.
Tabela 39 - Índice de Fraqueza-Força.
Cidade / Tema

Ambiente

Adm&Serv

Mobilidade

Cult&Soc

Economia

Geral

Cidade Tradicional

3,39

3,05

5,67

0,36

0,32

2,14

Orla Atlântica

3,79

12,73

5,13

0,43

0,12

3,24

Cidade Precária/ Subúrbio

4,85

4,38

1,67

0,14

0,25

2,4

Cidade Precária/Miolo

4,53

5,28

2,64

0,2

0,26

2,7

Por Tema

4,13

5,09

4,88

0,3

0,19

2,78

Fonte: Elaborado pelo OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES com base em PREFEITURA MUNICIPAL DE
SALVADOR. Relatório I - Oficinas de Bairro: 1o ciclo. 2015b.

Nesta tabela 39, estão grafados em vermelho os piores índices obtidos por tema para
cada cidade; em preto, estão os melhores. O tema mais mal avaliado é Administração e Serviços
(5,09): entre todos os demais, o pior índice encontrado recai neste tema para a Orla Atlântica
(12,73). Também no Miolo o tema é o pior avaliado (5,28). A seguir vem o tema Mobilidade
(4,88), que recebe a pior das pontuações na Cidade Tradicional (5,67), seguida pela Orla
Atlântica (5,13). O Ambiente recebe a pior pontuação no Subúrbio Ferroviário (4,85), seguido
do Miolo (4,53). Os temas nos quais os pontos positivos superam os negativos são Cultura e
Sociedade para o Subúrbio Ferroviário e para o Miolo, justamente nas áreas mais pobres de
Salvador. A Economia em geral recebe as melhores pontuações em todas as partes de Salvador,
mas em particular naquelas áreas mais ricas. Mais uma vez, curiosamente, no cômputo geral, a
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Cidade Moderna, representada pela Orla Atlântica, obtém o pior índice para o conjunto dos
temas (3,24), ainda que Ipitanga tenha sido excluída desse cômputo, tendo superado a Cidade
Precária, seja o Miolo (2,70) ou o Subúrbio Ferroviário (2,40). A Cidade Tradicional apresenta
o melhor índice Fraqueza-Força (2,14).
Vale lembrar que existe diferença na quantidade de grupos reunidos nas oficinas de
bairro e que varia a quantidade de agrupamentos de bairro contidos em cada “cidade”, de acordo
com a tipologia adotada neste estudo.
Uma outra maneira de ver os resultados aqui apresentados é através da média de pontos
fortes e fracos obtida para grupos participantes das oficinas. Excluindo-se Ipitanga desse
cômputo, tem-se a seguinte situação (Tabela 40):
Tabela 40 - Pontos fortes e fracos – Média por grupos.
Cidade

Grupo
Qtd.

Pontos
Fortes
Total

Pontos
Fracos
Total

Pontos
Fortes
Média

Pontos
Fracos
Média

Índice
FF

Cidade Tradicional

7

142

304

20,29

43,43

2,14

Orla Atlântica

10

123

398

12,3

39,8

3,24

Cidade Precária / Subúrbio

20

217

521

10,85

26,05

2,4

Cidade Precária/Miolo

17

650

1754

38,24

103,18

2,7

Fonte: Elaborado pelo OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES com base em PREFEITURA MUNICIPAL DE
SALVADOR. Relatório I - Oficinas de Bairro: 1o ciclo. 2015b.

Ainda que o índice Fraqueza-Força não se altere, a visão das médias do total de pontos
fortes e de pontos fracos por grupos participantes das oficinas ajuda a consolidar a compreensão
de que, para a Cidade Tradicional, os aspectos negativos mencionados perfazem um pouco mais
do dobro da quantidade de aspectos positivos; já para a Orla Atlântica, a área mais rica da
cidade, a quantidade de pontos considerados negativos supera em mais de três vezes os pontos
positivos mencionados por aqueles grupos. As “cidades precárias” também mostram diferenças
na percepção dos pontos fortes e fracos: enquanto no vetor Subúrbio Ferroviário, que
compreende áreas de ocupação antiga e de maior consolidação, a percepção da quantidade de
pontos negativos e positivos aproxima-se em termos quantitativos da Cidade Tradicional, no
Miolo, os aspectos negativos quase triplicam perante os positivos, aproximando-se mais dos
resultados obtidos para a Orla Atlântica. Considere-se que Salvador possui 2.675.656
habitantes, segundo o Censo de 2010, dos quais 34,75% habitam o Subúrbio Ferroviário e
32,59% o Miolo da cidade.
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A partir das nuvens de palavras, verifica-se que as expressões mais frequentes (no caso,
as que estão entre as 3 maiores frequências) utilizadas pelos grupos para conotar os pontos
fortes das regiões da cidade enquadram-se nos temas Ambiente (6), Cultura e Sociedade e
Administração e Serviços (5), seguidos por Economia (4) e Mobilidade (1), conforme tabela
42, a seguir.
Tabela 41 - Pontos Fortes: Expressões mais frequentes.
Cidade
Tradicional

Freq.

Orla Atlântica

Freq.

Subúrbio

Freq.

Miolo

Freq.

Acesso

6

Comércio

11

Comércio

10

Comércio

13

Comércio

6

Localização

5

Escolas

9

Praças

8

Escolas

6

Parque

5

Culinária
Gastronomia

8

Postos de Saúde

6

Localização

6

Transporte

5

Prefeitura Bairro

6

Associações
Comunitárias

5

Cultura

4

Permanência
Moradores

5

Patrimônio
Histórico Cultural

4

Praças

5

Faculdades

4

Fonte: Elaborado pelo OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES com base em PREFEITURA MUNICIPAL DE
SALVADOR. Relatório I - Oficinas de Bairro: 1o ciclo. 2015b.

“Comércio” (Economia) é a expressão positiva mais número de vezes dirigida a
qualquer das áreas da cidade, em especial no caso do Miolo (frequência = 13), na Orla Atlântica
(frequência = 11) e no Subúrbio (frequência = 10). Na Cidade Tradicional essa preferência
rivaliza com “acesso” (Ambiente) e “escolas” (Administração e Serviços). Uma segunda
menção a este último tema (“faculdades”) também aparece nesta área, embora com a terceira
das maiores frequências registradas (frequência = 4). Embora, em razão das inúmeras queixas,
o índice Fraqueza/Força tenha se apresentado desfavorável para o tema Ambiente nesta área
(índice FF = 3,39, conforme Tabela 40 – Índice Fraqueza/Força), aqui é neste tema que se
enquadram as expressões mais frequentes (“acesso”, “localização”, “praças”), seguido por
Cultura e Sociedade (associações comunitárias, permanência dos moradores).
Entre os termos positivos mais citados, aqueles relacionados ao tema Administração e
Serviços estão ausentes para a Orla Atlântica. Aqui predominam termos relacionados a
Ambiente (“localização”, “parque”) e a Cultura e Sociedade (“cultura”, “patrimônio históricocultural”).
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Na Cidade Precária, Subúrbio e Miolo, os equipamentos da Administração e Serviços
são os mais citados positivamente (“escolas” para o primeiro e “postos de saúde” e “prefeiturabairro” para o segundo). E aqui, como ocorre para o tema Ambiente na Cidade Tradicional, o
fato de as expressões mais frequentes recaírem em sua maioria sobre um tema, no caso
Administração e Serviços, cuja relação pontos fracos/pontos fortes está entre os piores para
essas áreas da cidade (índice FF igual a 4,38 e 5,28, respectivamente para Subúrbio e Miolo),
a maior frequência de citação dos termos escolas, postos de saúde e prefeitura-bairro pode
indicar que se valoriza em maior medida justamente aquilo que, embora existindo, não satisfaz
as necessidades do bairro.
Os pontos fracos mais citados, por sua vez, se enquadram nos temas Administração e
Serviços (12), Ambiente (7), Mobilidade (2) e nenhum se enquadra nos temas Cultura e
Sociedade ou Economia (Tabela 42).
Tabela 42 - Pontos Fracos: Expressões mais frequentes.
Cidade Tradicional

Freq.

Orla Atlântica

Freq.

Subúrbio

Freq.

Miolo

Freq.

Creches

12 Segurança

23 Escolas

18 Escolas

14

Transporte

12 Transporte

17 Saneamento

15 Fiscalização

13

Espaços Públicos

11 Poluição

12 Atendimento

Segurança

11

9 Creches

12

Coleta lixo

9 Vias

12

Fiscalização

7

Creches

9

Lazer

7

Iluminação

9

Saneamento

7

Postos Saúde

9

Fonte: Elaborado pelo OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES com base em PREFEITURA MUNICIPAL DE
SALVADOR. Relatório I - Oficinas de Bairro: 1o ciclo. 2015b.

Ressaltam aspectos negativos relativos à Administração e Serviços em todas as regiões
da cidade de Salvador. Na Cidade Tradicional reclama-se muito da falta de creches (frequência
= 12), segurança (11) e fiscalização (7). Na Orla Atlântica enfatiza-se a falta de segurança (23);
no Subúrbio e Miolo faltam principalmente escolas (18 e 14, respectivamente). No Subúrbio as
queixas relativas ao tema Administração e Serviços são variadas – o atendimento, a coleta de
lixo, a falta de creches e de postos de saúde (9); no Miolo, reclama-se muito da falta de
fiscalização (13) e de creches (12).

6. AS CIDADES NA CIDADE:
UMA SÍNTESE DA VISÃO DE SEUS MORADORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

PLANO SALVADOR 500

Caderno Sociedade, Economia e Território

327

Tanto na “Cidade Tradicional” quanto na “Cidade Moderna”, reclama-se muito da
Mobilidade (“transporte” aparece em segundo lugar, com 12 e 17 menções, respectivamente).
Todos os demais problemas citados com maior frequência se enquadram no tema Ambiente,
que comparece em todas as regiões da cidade (“espaços públicos”, falta de espaços de lazer e
falta de saneamento, na Cidade Tradicional; poluição na Cidade Moderna; falta de saneamento,
iluminação e de vias na Cidade Precária).
A Prefeitura Municipal de Salvador, em seu relatório sobre essas primeiras oficinas
mostra que aspectos de Ambiente & Cultura lideram os pontos fortes considerando-se o
conjunto de bairros, enquanto os temas Mobilidade & Transporte, Serviços e Equipamentos
Públicos e Habitação e Saneamento destacam-se pelo número total de pontos fracos151.
Os resultados aqui encontrados assemelham-se parcialmente aos apresentados pela
PMS, pois, para a Prefeitura, Ambiente e Cultura envolvem aspectos da paisagem, da cidadania
e, eventualmente, a existência de administração local.152Neste Caderno, entretanto, considerase o tema Ambiente

independentemente de aspectos relacionados a cidadania ou a

manifestações culturais, englobando condições de moradia e condições para habitá-las –
saneamento, iluminação, sistema viário, existência de espaços públicos, de áreas de risco. O
tema Ambiente, de fato, obtém o maior total de menções positivas (176), seguido de perto por
Administração e Serviços (172) e Cultura e Sociedade (171). O tema Administração e Serviços
recebe, por seu turno, o maior número de menções negativas (917), ficando Ambiente (709) e
Mobilidade (168) no segundo e terceiro lugar neste tipo de avaliação. O índice Fraqueza-Força
aponta Administração e Serviços (5,33) como tema poir avaliado, vindo a seguir Mobilidade
(5,25) e Ambiente (4,03).
Analisando o último quadro que menciona as expressões mais frequentes apontando os
pontos negativos das grandes áreas da cidade se pode notar que os temas de maior preocupação
para a população que mora nas áreas mais pobres da cidade revelam carências básicas como a
falta ou ausência de infraestrutura e equipamentos. Dentre os temas mencionados estão, no topo
da escala, com maior freqüência: escolas, saneamento, coleta de lixo, fiscalização, creches. O
que leva à conclusão que a grande carência é de condições adequadas de urbanização. O que
falta lá existe em outras áreas da cidade que então fazem outras demandas: segurança,
transporte, espaços públicos, lazer.
151Elaborado

pelo OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES com base em PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR. Relatório I Oficinas de Bairro: 1o ciclo. 2015b, p. 10.
152

Exemplo de menção positiva encontrada nas oficinas é a existência de Prefeitura-Bairro, preservação da paisagem,
associativismo (ver PMS, relatório das oficinas I).
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6.2. A pesquisa de opinião pública
Em 2015, na primeira fase de elaboração do Plano Salvador 500, realiza-se pesquisa
para levantar informações obre a qualidade de vida da população residente na RMS, e
identificar a visão de futuro dessa população em relação a Salvador, representando mais um
investimento da PMS no sentido de dispor de um conjunto mais matizado de olhares sobre a
cidade. A amostra aleatória constitui-se de 3.600 responsáveis por domicílios dos 13 municípios
da Região e seus principais resultados estão sintetizados neste capítulo.
O conjunto dos respondentes divide-se em 56% homens, sendo que em Salvador, há
mais mulheres chefes de domicílios que na RMS. Ainda do total de respondentes, 57% são
naturais dos mesmos municípios em que residem, 47% possuem nível médio de escolaridade,
e 30% são autônomos ou empregados com vínculo, e 20% são aposentados.
As famílias das RMS são compostas por 2,91 membros em média, com predominância
feminina (52,3%) e jovens até 24 anos (39,6%). Os municípios com maior proporção de pessoas
com 70 anos ou mais são Itaparica, Salvador e São Sebastião do Passé. Adicionalmente, 53%
das famílias têm renda mensal total de até dois salários mínimos, economicamente, as famílias
classificadas como pertencentes à classe C correspondem a 59,4%, às classes D e E totalizam
23,8% e 16,7% integram as classes A e B.
No que se refere aos domicílios e seu entorno, na amostra pesquisada, 90,3% são casas
(em Salvador essa proporção é de 88,4% e nos demais municípios da RMS 96,1%), 95% são
de alvenaria revestida, 93,5% possuem instalações sanitárias completas e 99% estão ligados à
rede de abastecimento de água e são atendidos por serviço público de coleta de lixo. Quanto ao
esgotamento sanitário, em Salvador, a cobertura é de 96,5% enquanto na RMS este serviço
atinge 66% dos domicílios. A pavimentação asfáltica das vias é predominante no entorno de
81,3% dos domicílios. Dentre os equipamentos e serviços existentes nos bairros, no caso de
Salvador, e nos municípios os mais citados, por 90% dos entrevistados, são escola fundamental
do primeiro ciclo (1º ao 4º ano), lojas e supermercados e transporte público, seguidos de postos
de saúde, por 48,9%. Os equipamentos citados como insuficientes referem-se ao lazer, prática
de esportes, cultura e assistência social. Entre os problemas que mais incomodam destacam-se
a violência/falta de segurança (94,8%), o tráfico de drogas (75%), o atendimento à saúde
(69,3%) e o desemprego (57,7%), na visão de todos os respondentes, de Salvador e dos demais
municípios da RMS.
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Na percepção de todos os entrevistados, acerca dos problemas de Salvador, a segurança
pública é o aspecto mais relevante, indicado por 67%, seguido do atendimento à saúde (41,6%).
Em terceiro lugar aparecem o trânsito, o desemprego e o transporte público apontados por cerca
de 20% da amostra. A segurança pública, a saúde e o desemprego ocuparam os primeiros
lugares, respectivamente, tanto nas questões abertas, quanto nas estimuladas (Figuras 113 e
114).

Figura 113 - Principais Problemas de Salvador - Resposta Múltipla – Espontânea.
Segurança Pública - Violência - Tráfico de Drogas

67,2

Saúde

41,6

Trânsito Intenso - Congestionado - Caótico

22,1

Desemprego

19,9

Transporte Público - Demorado - Precário

19,0

Encostas - Desabamentos

14,1

Educação

13,9

Urbanização: Pavimentação - Iluminação Pública -…

8,5

Enchentes - Escoamento da Chuva - Limpeza dos Canais

6,5

Falta de Saneamento Básico

5,5

Não sei - Pra mim está tudo bem

4,5

Lixo nas Encostas - Nas Ruas - Limpeza - Manutenção…
Faltam: Áreas de Lazer - Praças - Quadras Esportivas-...

3,3

3,2

Fonte: Pesquisa Qualidade de Vida e Visão de Futuro em Salvador – Elaboração Própria.
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Figura 114 - Os Três Maiores Problemas de Salvador - Resposta Múltipla – Estimulada.
Segurança Pública / Violência

59,9

Saúde ( atendimento médico - hospitalar)

46,7

Trafico de drogas

35,7

Desemprego

31,5

Trânsito (engarrafamento)

22,5

Encostas (deslizamentos)

21,6

Educação (escola pública)

17,2

Transporte público

10,6

Coleta de lixo / limpeza urbana

9,1

Esgoto / saneamento básico

7

Pavimentação/ conservação das ruas

5,7

Degradação ambiental (poluição do ar/ água/…

4,6

Habitação Popular

4,4

Poluição Sonora

4,2

Falta de praças, quadras e áreas de lazer

3,6

Fonte: Pesquisa Qualidade de Vida e Visão de Futuro em Salvador – Elaboração Própria.

Na avaliação dos serviços e equipamentos públicos oferecidos em todos os municípios (são
indicados 24 itens), apenas a regularidade de abastecimento de água recebe o conceito “Bom”,
os demais têm conceitos entre “regular” e “ruim” e a segurança pública conceito “péssimo”. Na
avaliação dos mesmos serviços e equipamentos ofertados em Salvador, o comércio (geral e de
bairro) é avaliado positivamente com conceito “bom”, os demais serviços são avaliados entre
regular e ruim. Encostas, segurança pública e trânsito obtêm conceito “péssimo”. (Figuras 115
e 116).
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Figura 115 - Avaliação de Serviços e/ou Equipamentos Públicos no bairro (em Salvador)
ou no Município (RMS) Parte 1

Fonte: Pesquisa Qualidade de Vida e Visão de Futuro em Salvador - P & A, 2015.

Figura 116 - Avaliação de Serviços e/ou Equipamentos Públicos no bairro (em Salvador)
ou no Município (RMS) Parte 2

Fonte: Pesquisa Qualidade de Vida e Visão de Futuro em Salvador - P & A, 2015.
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6.3. As audiências públicas
Promulgada na Gestão do Prefeito João Henrique, a Lei 8.197 de 06/02/2012 altera
dispositivos da Lei nº 7.400/2008, que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano do Município de Salvador – PDDU. Sua promulgação se dá em meio a muitos conflitos.
Essa Lei é declarada inconstitucional em acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia153,
em resposta a processo inédito de associação entre órgãos populares e representações
profissionais de arquitetura e urbanismo, e dos empresários154 do setor imobiliário. As
motivações da declaração de inconstitucionalidade são: ausência de participação popular e
afronta à constituição do Estado da Bahia. Apesar disso, com base no art. 27 da Lei n. 9.868/99,
os efeitos do acórdão são modulados, permitindo a vigência do PDDU de 2012 em nome do
interesse da coletividade, até sua substituição por nova Lei de PDDU.
O PDDU de 2016 recebe estes legados de conflito e de urgência. Pensado de forma
ambiciosa e desde uma perspectiva atualizada de planejamento, o processo de formulação do
PDDU de 2016 insere-se no plano estratégico denominado de Plano Salvador 500, que
incorpora uma visão da cidade em 2049, ano em que Salvador faz 500 anos. O processo de
formulação do PDDU 2016 não foge à regra, o contencioso aumenta.
De um lado, a PMS contrata a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE),
ligada ao Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP), para liderar os estudos técnicos da
primeira etapa do Salvador 500. A expectativa é que a mesma contrate consultores para
complementar sua equipe, na qual prevalecem economistas neoclássicos e urbanistas
tecnicistas, para realização de estudos específicos em áreas diversas, sobretudo de urbanismo,
de mobilidade e acessibilidade, social, infraestrutura, cultura, economia criativa, turismo, etc.
Equipe ligada ao Observatório das Metrópoles e outra ao CULT, organismos da UFBA,
além de professores da Universidade do Recôncavo são, também, contratados pela FMLF, além
de duas outras organizações locais para complementar equipe própria. A primeira dessas duas
últimas organizações citadas encarrega-se da mobilização de moradores dos bairros para
153

Disponível:
20/10/2017.

https://participasalvador.files.wordpress.com/2014/12/adin-modulacao-2014-acordc3a3o.pdf.

Acesso:

154

Associação de Dirigentes de Emp. do Mercado Imob. da Bahia – ADEMI/BA, Federação das Associações de Bairros de
Salvador – FABS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia – CREA/BA, Conselho de Arquitetura e Urbanismo
da Bahia – CAU/BA, Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas do Estado da Bahia – SINDARQ/BA, Instituto de Arquitetos do Brasil,
Departamento Bahia – IAB/BA, Sociedade Brasileira de Urbanismo – SBU, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia –
OAB/BA.

6. AS CIDADES NA CIDADE:
UMA SÍNTESE DA VISÃO DE SEUS MORADORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

PLANO SALVADOR 500

Caderno Sociedade, Economia e Território

333

elaboração do diagnóstico da cidade (Salvador é) e de sua visão de futuro (Salvador será), em
paralelo à elaboração dos estudos técnicos antes mencionados, ao passo que a segunda
organização realiza pesquisa de opinião sobre o diagnóstico e a visão de futuro dos moradores
da RMS, onde se inclui Salvador, ainda ao longo da primeira etapa do Plano Salvador 500.
Tanto o trabalho de participação via oficinas quanto a pesquisa de opinião objetivam
fomentar o trânsito de conteúdos entre estudos técnicos e olhares da população de Salvador.
Embora afetado pela protelação da contratação da equipe de consultores, e do hiato entre os
resultados dos estudos técnicos e a recolha dos olhares da população da cidade, o objetivo
mencionado realiza-se. Esses descompassos somam-se às experiências negativas com o PDDU
de 2012, agravando mais ainda a desconfiança da sociedade civil, do Ministério Público e de
militantes políticos de vários partidos, que chegam às audiências públicas com ideias negativas
fortemente consolidadas contra os documentos propositivos. As 14 audiências Públicas
realizam-se sob o clima de contestação e prolongam-se por muitas horas a fio.
Em meio ao movimento de força da PMS e de contra força de parte dos participantes
das audiências, os relatórios técnicos são aprovados e o projeto de lei é encaminhado à Câmara
Municipal de Salvador em 2016.
A Prefeitura de Salvador, consciente do seu papel mediador e visando superar visões
antagônicas, na segunda etapa do Plano SSA 500, continua investindo numa maior aproximação
entre a equipe do Plano e a população da cidade com a criação do GAPLAN. Reconhecendo a
importância crescente no encaminhamento de soluções pactuadas para os problemas da
Salvador-Metrópole, por meio da cooperação entre os poderes constituídos e a sociedade civil.

6.4. Os Seminários temáticos
O fato de Salvador ser uma cidade tão claramente segmentada em termos socioespaciais
torna as percepções também fortemente ancoradas nas localidades de moradia dos seus
habitantes. As políticas públicas para construir um futuro melhor para os habitantes de Salvador
têm que enfrentar as questões que afetam todos - segurança, mobilidade, degradação do
ambiente urbano - mas levar em consideração que a desigualdade e a diferenciação
socioespacial requerem políticas diferenciadas para as diferentes áreas.
Com o fito de obter uma visão mais generalizada da cidade, considerando as diferentes
perspectivas dos sujeitos, em seus respectivos segmentos (especialistas, academia, e sociedade
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civil, representada pelo Grupo de Acompanhamento do Plano Salvador 500 - GAPLAN155), na
segunda etapa de elaboração/desenvolvimento do Plano Salvador500, foram realizados nove
seminários temáticos, cujos conteúdos trazem outros aportes coletivos para a construção de
um conjunto de variáveis e tendências que caracterizam a metrópole. Os seminários são eventos
abertos com apresentações públicas referentes a várias temáticas, seguidas de debates com a
participação dos convidados, onde são levantadas questões, sintetizadas a seguir.

6.4.1. Tema: Demografia, Densidade e Expansão Urbana e Metropolitana
(03/04/2019)
RESUMO DA APRESENTAÇÃO - PRINCIPAIS PONTOS ABORDADOS:
Sobre demografia, densidade e transição demográfica
 A perda de residentes de Salvador, Bahia, que tem saldo negativo no balanço das
migrações, em 1991, 2000 e 2010;
 A metodologia das projeções - dinâmica demográfica, tendo como componentes a
fecundidade, mortalidade e migrações;
 A transição demográfica, com redução da fecundidade, retração da base demográfica
e envelhecimento da população;
 A queda da mortalidade infantil de 36,4 em 2000 para 14,9 em 2010;
 A migração - Salvador atrai muitos migrantes, por motivo de estudo, serviços,
trabalho, mas também apresenta fluxos migratórios para cidades médias;
 Os principais saldos migratórios positivos são intrametropolitanos, com destaque
para Lauro de Freitas, Camaçari e Simões Filho;
 Salvador apresenta deslocamentos pendulares, para outros municípios da Região
Metropolitana e para outras regiões, sendo 30,9% do pólo para periferia, 29,3
periferia para pólo, 22,5 periferia - periferia;
 As projeções de população, que hoje mostram a possibilidade de redução da
população no horizonte de 2050;
 Os bairros com maior tendência de crescimento e decréscimo, sendo apresentada a
espacialização da população projetada para 2030, relacionando ao IDH-M calculado
em 2010.
155

GAPLAN - Grupo de Acompanhamento do Plano Salvador 500. Foi Instituído pelo Decreto Municipal nº 31.230 de 16 de
julho de 2019, sendo formado pelos representantes das entidades que compõem o Conselho Municipal de Salvador, criado
pela Lei no 7.400/2008, alterado pela Lei no 9.069/2016, e por até 04 convidados de cada uma das entidades.
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Sobre densidade e expansão metropolitana
 O PDDU 2008 propõe 4 níveis de adensamento, incluindo um “não adensar” e

“manter a densidade”; em 2016, não se aplica o nível “manter a densidade” e a
recomendação é de adensamento em quase toda a cidade;
 Os processos urbanos relacionados à densidade: “destruição criativa” e esvaziamento

de zonas urbanas; produção não capitalista da habitação; densificação de áreas
precárias; produção empresarial da moradia, verticalização e substituição de tecido
urbano à revelia de gestão do uso do solo; gentrificação; segregação e exclusão
socioespacial - condicionada e condicionante do valor da terra urbana;
 O caso dos terreiros de candomblé, como produtores e consumidores do espaço, que

conservam resíduos de áreas verdes;
 As transformações estruturais previsíveis na região, a partir do crescimento da

população;
 Dos dados de densidade metropolitana em 1991, 2000, 2010, indicam crescimento

para além dos limites Salvador;
 A tendencia de dispersão espacial de setores industriais no tecido urbano;

 A relação entre turismo e tecido urbano, espelhando os processos de segregação
espacial da capital;
 Consolidação das sedes metropolitanas como centros de serviços efetivos;

 A identificação de fluxos de transporte coletivo diários, com alcance de 100 km nos
vetores metropolitanos;

ASPECTOS LEVANTADOS DURANTE O DEBATE:
 A discussão metodológica para as projeções de população, considerando as
alterações nos processos migratórios;
 A impossibilidade de projeção de indicadores, mas a viabilidade de estabelecimento
de metas, que servem de base para estabelecer cenários;
 As intervenções do Estado no espaço - políticas, transporte, projetos de impacto
territorial – que podem afetar a dinâmica geodemográfica, tal como a violência
urbana que tem se mostrado como um fator que provoca migrações intraurbanas ou
intrametropolitanas, e a dificuldade de incorporar essas questões nas projeções, que
consideram basicamente as componentes demográficas.
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6.4.2. Tema: Estrutura Social: Trabalho Renda e Educação (08/05/2019)
RESUMO DA APRESENTAÇÃO - PRINCIPAIS PONTOS ABORDADOS:
Sobre trabalho e renda
 A dinâmica socioeconômica de Salvador nos anos 1980 e 1990, tendo a indústria
como foco dinâmico, acompanhada de expansão urbana, gerando certo dinamismo
no emprego;
 A expansão do emprego na indústria de transformação, levando à emergência de um
operariado industrial moderno, com uma qualificação, salários e benefícios bem mais
elevados que a média local;
 Impulsionamento da construção civil pela implantação das indústrias e por uma
intensa renovação da cidade, criando muitos novos postos de trabalho;
 Elevação das oportunidades para a prestação de serviços, em função das demandas
das empresas, da expansão do setor público e do crescimento da massa salarial e do
consumo;
 Ampliação e diversificação das classes médias, com o crescimento do contingente de
empregados de escritório e uma maior demanda de técnicos e profissionais de nível
superior;
 As intensas desigualdades na estrutura da ocupação de Salvador, onde verifica-se a
predominância das ocupações médias, que junto com as categorias de trabalhadores
do terciário especializado, trabalhadores do secundário e trabalhadores do terciário
não-especializado, representam mais de 80% da ocupação da região; as taxas de
desemprego são elevadas, caracterizando um grande contingente de trabalhadores
que não conseguem se inserir de forma mais qualificada e duradoura no mercado de
trabalho;
 A redução das taxas de desemprego e o aumento dos rendimentos do trabalho, nos
anos 2000, até 2014, como resultado de políticas como a valorização real do saláriomínimo e de redução da pobreza no país, o que beneficia especialmente as regiões
Norte e Nordeste, inclusive Salvador;
 A inflexão econômica, a partir de 2015, devido à crise financeira internacional e às
mudanças políticas ocorridas no país, impactando rapidamente os indicadores de
trabalho e renda, com retrocessos acelerados; neste contexto, questiona-se quais as
possibilidades e a margem de manobras para políticas locais que venham a enfrentar
um quadro pouco animador;
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 A sugestão da afirmação do papel protagonista da Universidade pública e o
fortalecimento de políticas sociais de “redução de danos”, no espectro de
possibilidades viáveis no curto prazo, mas sem deixar de pensar no futuro de mais
longo prazo.
Sobre educação:
 A necessidade de pensar a Educação, a Cultura e Tecnologia em uma outra
perspectiva, considerando que a escola nos moldes em que se encontra hoje não dá
conta dos desafios contemporâneos;
 A importância de marcar posição quanto à superação do imperativo das métricas e
dos rankings, a defesa da Universidade Pública, o enfrentamento do obscurantismo,
a superação da perspectiva instrumental da educação, o protagonismo da comunidade
escolar na transformação da educação e o esvaziamento da educação pública;
 A facilidade de avaliar tudo que está ligado ao produzir e ao consumir, em
contraponto à dificuldade de medir a criatividade, cidadania e a produção de
conhecimento, fazendo com que toda essa produção da educação deixe de ser
valorizada pela sociedade e pelo senso comum;
 A perspectiva plural da educação – diálogos permanentes de saberes e respeito à
diferença;
 A importância de produzir e valorizar materiais educacionais locais; a força do
território é algo que deve estar presente nos conteúdos;
 A tecnologia na escola não é apenas uma ferramenta auxiliar; os estudantes devem
ser capazes de editar o futuro e não apenas serem espectadores do futuro;
 O desafio do aprendizado em tempo integral com inspiração nos princípios de
educação propostos por Anísio Teixeira;
 A importância do fortalecimento dos Professores;
 Estímulo à formação permanente e continuada e à escola como um espaço de
provocação;
 A necessidade de resgate do papel (privilegiado) da universidade pública.

ASPECTOS LEVANTADOS DURANTE O DEBATE:
 A importância da abertura da escola para a comunidade;
 A necessidade de trazer os professores para a construção do plano Salvador 500.
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6.4.3. Tema: Planejamento e Gestão Metropolitana (22/05/2019)
RESUMO DA APRESENTAÇÃO - PRINCIPAIS PONTOS ABORDADOS:
 Apresentação do plano e do processo de planejamento Metropolitano de Belo
Horizonte, abordando os objetivos dos estudos e do plano, os sentidos críticos dos
estudos e das propostas, os novos arranjos de gestão, o sentido contemporâneo do
Planejamento – um planejamento para transformações sócio-políticas, econômicas e
ambientais, e os pressupostos adotados – cidadania, solidariedade, inclusão social e
econômica, novíssima economia.
 A proposta de reestruturação territorial do Plano, que pressupõe passar da metrópole
dispersa e monocêntrica à metrópole compacta e policêntrica, com politicas para
territorialidade – centralidades em rede, regulação do uso do solo, macrozoneamento
metropolitano;
 Apresentação do projeto de extensão LUMES – Lugares de Urbanidade
Metropolitana, como espaço para o exercício da cidadania, mobilização social e
participação qualificada, troca e construção de novos conhecimentos em todo o
território metropolitano;
 Apresentação das propostas preliminares definidas no termo de referência do PDUI,
Plano Metropolitano recém contratado pelo governo estadual, enfatizando que os
princípios do plano atendem aos requisitos do Estatuto das Metrópoles e está
ancorado nas FPICs - Funções Públicas de Interesse Comum, e ressaltando que a
discussão sobre Região Metropolitana deve ser feita por estado e municípios.

ASPECTOS LEVANTADOS DURANTE O DEBATE:
 A questão urbano-rural como um dos problemas mais sérios de gestão metropolitana
na região de Belo Horizonte;
 A fragilidade da articulação federativa;
 A complexidade de inserção dos Comitês de Bacias na discussão do plano;
 As resistências enfrentadas na definição de ZEIS;
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6.4.4. Tema: Polaridades/Centralidades e Mobilidade Sustentável
(17/07/2019)
RESUMO DA APRESENTAÇÃO - PRINCIPAIS PONTOS ABORDADOS:
 A evolução territorial de Salvador;
 A definição de centralidades no planejamento municipal;
 O cenário tendencial que se desenha num futuro próximo, que tem como elementos
a perspectiva do aumento da frota veicular, uma fraca coordenação do poder público
do uso e ocupação do solo metropolitano, um contexto político institucional em que
prevalece um “urbanismo de projetos” setoriais e desarticulados e um processo de
expansão coordenado pelo mercado, que resulta na dispersão urbana nas franjas da
metrópole e em uma “verticalização” com pouco controle nas áreas mais centrais;
 Os grandes projetos em execução, licitados ou planejados, e seus impactos na
estruturação do espaço urbano de Salvador.

ASPECTOS LEVANTADOS DURANTE O DEBATE:
 As possibilidades do PDDU e a pouca flexibilidade para reversão da situação atual;
 A necessidade de um novo modelo de mobilidade e de um modelo de financiamento
do transporte;
 A possibilidade de o modal náutico ser considerado, em especial para deslocamentos
na Baia de Todos os Santos;
 A situação do trem do subúrbio e a demanda pela continuidade daquele serviço;
 A falta de integração de áreas populares com a rede de transporte;
 A segregação espacial no município.

Outras intervenções indicam a necessidade de desenvolver estudos sobre os seguintes
temas:
 A “uberização” do transporte;
 A (falta de) governança institucional;
 As possibilidades de transporte hidroviário;
 O grande volume de recursos destinados a obras viárias voltadas para o transporte
individual motorizado, em contraste com o volume de recursos para o transporte
coletivo e infraestrutura que favoreça a mobilidade ativa.
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6.4.5. Tema: Dados e Indicadores (22/08/2019)
RESUMO DA APRESENTAÇÃO - PRINCIPAIS PONTOS ABORDADOS:
 A conjuntura nacional, com o processo em curso de deslegitimização das políticas
públicas e das estatísticas oficiais;
 O papel dos indicadores no ciclo de políticas e programas;
 A estruturação, desde a constituição de 1988, de um sistema de políticas sociais
orientadas por evidência, que demandam um conjunto de dados e indicadores que lhe
dê suporte; o agravamento do quadro social nos últimos anos, quando se percebe a
regressão não só de políticas públicas, mas também de estatísticas oficiais, a exemplo
do censo a ser realizado em 2020, que não vai captar elementos como o valor do
aluguel, migração, rendimentos, bens no domicilio e entorno do domicilio, este
último de extrema relevância para processos de planejamento e gestão urbana;
 A importância do equilíbrio entre eficiência, eficácia, efetividade e sustentabilidade
das políticas públicas, sendo necessário estabelecer uma matriz abrangente de
critérios e valores para avaliação da sua implementação.
 O exemplo da agenda 2030, considerada propositiva, ética e política, onde são
definidos os ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, objetivos de gestão
desdobrados em 17 metas, a serem acompanhadas por indicadores pré-definidos;
 A importância da construção de uma matriz de indicadores que considere as
diferenciações espaciais, o que permite ir além das abstrações estatísticas; a proposta
de estruturação do Sistema de Informações de Salvador a partir da integração dos
sistemas e dados existentes no âmbito da administração municipal, que se constitui
em recomendação do PDDU;

ASPECTOS LEVANTADOS DURANTE O DEBATE:
 A necessidade de trabalhar considerando uma visão geral, superando a visão setorial
que o uso de indicadores pode induzir;
 A possibilidade de usar dados administrativos no monitoramento das políticas;
 A definição das unidades de planejamento em que se pode ancorar o marco zero para
monitorar a evolução planejada;
 A falta de continuidade administrativa como obstáculo para estruturação de uma
política de dados e estatísticas oficiais.
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6.4.6. Tema: Infraestrutura e Saneamento Ambiental
RESUMO DA APRESENTAÇÃO - PRINCIPAIS PONTOS ABORDADOS:
 A situação atual do abastecimento de água na cidade e as dificuldades de manutenção
da rede;
 A situação do sistema de esgotamento sanitário – redes, manutenção e destino dos
efluentes;
 Apresentação dos dados sobre a evolução do número de ligações de esgoto, de 297
mil para 549 mil na última década, ressaltando a necessidade de medidas para
monitorar a qualidade da água, revitalização dos fundos de vale, eliminação do
lançamento de esgotos em redes pluviais;
 A necessidade de desenvolvimento de projetos que evitem a canalização ou cobertura
de rios urbanos, e que contribuam para a redução das áreas impermeabilizadas e
preservação das nascentes;
 As possibilidades das energias renováveis no município, as emissões de carbono, as
metas do acordo de Paris e os ODS – Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável;
os resultados da semana do Clima realizada em Salvador, nos temas de Energia e
Transporte a as ações de curto e médio prazo que podem ser adotadas para o futuro;
apresentação dos dados das emissões de GEE em Salvador, onde 74% vem do setor
de transporte e 8% dos resíduos, havendo espaço para redução significativa a partir
de políticas públicas que atuem nestes setores;
 Apresentação de algumas políticas já adotadas em Salvador, como o IPTU verde e
a Outorga Verde, que vão ao sentido da sustentabilidade urbana;
 A gestão dos resíduos sólidos na Bahia e no município de Salvador, seu cenário atual
e suas perspectivas, ressaltando a necessidade de integração de ações entre União,
Estado e Município e de se evitar conflitos de interesse entre os entes públicos, a
iniciativa privada e a sociedade.
ASPECTOS LEVANTADOS DURANTE O DEBATE:
 A necessidade da empresa de águas e saneamento buscar maior adequação a uma
realidade urbana onde predominam assentamentos precários;
 Questionamento sobre a falta de dados sobre a perda de água, que segundo algumas
estimativas poderia chegar à 50%;
 A pouca sustentabilidade das políticas de resíduos sólidos apresentadas.

6. AS CIDADES NA CIDADE:
UMA SÍNTESE DA VISÃO DE SEUS MORADORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

PLANO SALVADOR 500

Caderno Sociedade, Economia e Território

342

6.4.7. Tema: Sustentabilidade, Vulnerabilidade e Resiliência (21/10/2019)
RESUMO DA APRESENTAÇÃO - PRINCIPAIS PONTOS ABORDADOS:
 No Brasil, Salvador abriga o maior contingente da população vivendo em área de
risco, segundo dados do IBGE; o município apresenta uma tipologia de
vulnerabilidade socioambiental, construída a partir de dados de situação de risco, sem
dados socioeconômicos, que revela uma alta correlação entre as carências
historicamente acumuladas - infraestrutura urbana, padrões de moradia, segregação
socioespacial - e os riscos atuais;
 Sustentabilidade deve ser encarada como uma utopia; métricas mostram que a
mudança é irreversível e a realidade dos dados é pior do que qualquer cenário; seria
necessária uma revolução energética para nos aproximarmos de um cenário otimista;
 Desafios a serem considerados: clima; acidificação dos oceanos; ciclo do nitrogênio;
perda de biodiversidade; produção de 20% do nitrogênio pela urina humana; origem
da água de Salvador, que conta com mais de 50% proveniente da bacia do Paraguaçu,
que é uma bacia do semiárido; o cenário para 2074, que aponta que a redução de água
do Paraguaçu pode chegar a 88%; origem da energia consumida em Salvador,
fornecida pela CHESF, que também vem de bacia do semiárido (São Francisco); o
desperdício de água tratada, com perda de cerca de 50% da água que passa pela rede
da EMBASA; os emissários que jogam águas do semiárido no mar; transformação
de água já utilizada em água potável, cujo custo de transformação é 1/5 da
transformação de água do mar em água potável; revisão do modelo de saneamento
que praticamos, que pode ser visto como equivalente à metáfora de um balde furado;
 Necessidade de atuar no sentido de acabar com a produção de resíduos, já que reciclar
não é a solução, dada a magnitude dos problemas;
 Apresentação de planos existentes, a exemplo do Plano Salvador Resiliente, Salvador
360, Plano Mata Atlântica, Gerenciamento Costeiro e das Bacias Hidrográficas, e a
necessidade de elaboração de planos de ação climática para o acordo de Paris, de
mitigação e ação climática – financiador BID, de ação climática – financiador C40
cities, de ação climática para o oceano – Future Ocean Allience, de estratégia para
retomar relação com a BTS;
 Apresentação de compromissos da PMS e dos desafios, como: integração das
políticas municipais com EMBASA e com a agenda metropolitana; Zero carbono até
2049; atualização do inventário gases poluentes;
 Informação sobre ações da PMS, como a realização da climate week, Painel Salvador
de Mudança do Clima e a adoção de políticas públicas baseadas em evidências
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científicas, dentre outras, e o estabelecimento da meta de mudar o combustível dos
ônibus para padrões menos poluentes; incentivo à eletromobilidade, o desafio de
conectar as ciclovias existentes; plantio de árvores, IPTU verde; poucos avanços na
coleta seletiva; programa Morar Melhor, com 20.000 unidades requalificadas,
implantação de parques, reforma do Jardim Botânico; no campo das políticas de
Inovação, adoção de novas tecnologias - chamadas temáticas, edital inovação;
Salvador é a cidade com maior quantidade de startups do Nordeste.

ASPECTOS LEVANTADOS DURANTE O DEBATE:
 Necessidade de integração da rede de ciclovias;
 O desafio da redução do uso de automóveis;
 Importância da criação de novos parques, sinalizando os conflitos existentes, a
exemplo do parque das dunas x aeroporto;
 Necessidade de tratar a questão relativa ao consumo e desperdício de água,
ressaltando a necessidade de nova estrutura tarifária e de incentivo ao baixo
consumo;
 Importância de observar as diferenças entre políticas de mitigação e de adaptação;
 Garantia da qualidade das calçadas, já que 30% da população se movem a pé;
 Necessidade de melhorar a governança e a gestão;
 Desenvolvimento de políticas de inovação e de adaptação à crise ambiental, que
devem levar em conta que a situação vai se agravar;
 Necessidade de tratar das diversas “cidades” que coexistem dentro de Salvador, com
políticas para a redução de desigualdades.
Além dos Seminários Temáticos, foi realizada reunião do GAPLAN – Grupo de
Acompanhamento do Plano Salvador 500, composto pelos membros do Conselho Municipal de
Salvador, ampliada com a participação de convidados das entidades integrantes do Conselho.
Esta reunião teve como objetivo a discussão da proposta de diagnóstico da situação atual do
município, elaborado pela equipe do projeto, como ponto de partida das reflexões sobre o futuro
de Salvador e seus legados do passado e presente.
As intervenções abordaram os seguintes aspectos:
 Os passivos sociais e urbanísticos a serem resolvidos no futuro da metrópole;
 A possibilidade de envolver o legislativo municipal nas discussões;
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 A questão das ZEIS, ressaltando os dados que apontam para uma maioria da
população da cidade habitando nesses espaços;
 A diferenciação dos diversos bairros e periferias;
 A necessidade de planos setoriais para bairros, em escala inframunicipal;
 O dimensionamento dos recursos e do tempo necessários para a diminuição dos
passivos acumulados;
 A fragilidade da base econômica de Salvador, descrita como capital do desemprego;
 Os conflitos e condicionantes de futuro que as obras estaduais estão construindo –
Porto, Ponte Salvador-Itaparica, VLT ou monotrilho do Subúrbio, que podem trazer
impactos permanentes para a cidade.

6.4.8. Tema: Economia Metropolitana
RESUMO DA APRESENTAÇÃO - PRINCIPAIS PONTOS ABORDADOS:
 O crescimento da Região Nordeste acima da média nacional, no período de 2004 a
2014 – nas regiões metropolitanas nordestinas o segmento de serviços é o mais forte,
se destacando o crescimento nos serviços de saúde e os investimentos em ensino
superior – institutos de ensino e universidades;
 A retração das políticas sociais a partir de 2015, com o cenário de crise no país, cuja
solução, neste cenário, seria o corte dos gastos primários, elevando as taxas de
desocupação em paralelo ao crescimento da taxa de informalidade e expansão da
massa urbana de trabalhadores precarizados;
 Prospecção de cenário de futuro considerando a desconstrução do sistema de
solidariedade territorial, com novas propostas rentistas, a revolução técnicocientifica, a desorganização da vida social, mudanças na esfera política,
reorganização geopolítica mundial com multipolaridade em meio a conflitos, a perda
de peso econômico e o envelhecimento da população – neste cenário, o Brasil está
pautado por uma política econômica ultra-liberal;
 As metrópoles como centros importantes, devendo reconcentrar a economia;
 A caracterização da economia baiana – a concentração do PIB da Bahia na RMS
(45%), o pequeno número de cidades médias na Bahia, a administração pública como
a principal atividade econômica em muitos municípios, apenas 17 municípios com
mais de 100.000 habitantes;
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 A composição do PIB da Bahia – 32,5% em indústria e 67,3% em serviços; já em
Salvador o tamanho do setor de serviços chega a 85%;
 A Bahia como a sétima economia do Brasil, passando por um período de involução,
com ampliação de serviços de baixa densidade tecnológica; a mudança de foco da
Petrobras para a extração de petróleo e não mais o refino terá impacto em Salvador
e na Bahia.

ASPECTOS LEVANTADOS DURANTE O DEBATE:
 O Consórcio Nordeste, visto positivamente como uma iniciativa de planejamento
regional;
 As contas municipais, com a constatação de que os municípios estão “quebrados” e
políticas de incentivo e desoneração não levarão a um futuro sustentável, sendo
citado os casos da arena Fonte Nova e da ponte Salvador-Itaparica como modelos
não sustentáveis de parcerias público privadas;
 Considera-se que o Brasil vive um momento de desmontagem do Estado, com
reflexos na capacidade de investimento dos municípios;
 Questiona-se a incorporação ou discussão de projetos como o Hubport, que a partir
da integração com ferrovias pode ser um trampolim para desenvolver a região, sendo
esclarecido que novos projetos serão discutidos e podem ser incorporados no
processo de desenvolvimento do plano;
 A importância de considerar os potenciais conflitos que os grandes projetos urbanos
e metropolitanos podem trazer, a exemplo da Ponte, do Porto, dos interesses
turísticos, imobiliários, com a sugestão de que o plano trabalhe com o conceito de
“cidade metropolitana” e não com os recortes municipais ou da região metropolitana
institucional, sugerindo a leitura do sistema metropolitano a partir da integração e
fluxos entre as centralidades.
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6.4.9. Tema: Paisagem e Cultura como identidade e recurso
RESUMO DA APRESENTAÇÃO - PRINCIPAIS PONTOS ABORDADOS:
 A premissa de que o tema Paisagem não vem recebendo atenção adequada nos
processos de planejamento urbano recentes;
 Apresentação de dados sobre áreas verdes, lembrando que Salvador tem hoje um
pouco menos de 12m² de área verde por habitante, quando os parâmetros
internacionais indicam o índice ideal em 50m²;
 O estudo pioneiro do PLANDURB (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano), de
1976, sobre a imagem da cidade, que tratou de marcos visuais de Salvador na visão
de diferentes segmentos sociais;
 Detalhamento das dimensões de análise consideradas: paisagem e estrutura
perceptível; paisagem na visão sistêmica; paisagem e parametrização; paisagem e
ambiente; paisagem e cultura;
 As relações paisagem/imagem, a partir do estudo do Plandurb e da paisagem atual
observada nos grande corredores de tráfego da Salvador contemporânea; a relação
entre paisagem e processos de parametrização, através do conceito de densidade –
percebida, visualizada, mensurada, quantificada; o papel da paisagem na visão
sistêmica; a relação com ecologia e sustentabilidade; e a relação com Cultura;
 A dimensão cultural como um eixo estratégico de desenvolvimento, considerando
que pensar desenvolvimento, no caso de Salvador, é pensar na cena cultural;
 A proposta de retirar da Cultura o papel de elemento acessório em um plano de
desenvolvimento da cidade, e conferir à Cultura um papel estratégico, com a meta
geral de Salvador voltar a ocupar uma posição de referência cultural para o Brasil e
internacionalmente;
 Apresentação de alguns projetos âncora concebidos: Institucionalização da Cultura,
através da criação de um arcabouço politico-administrativo que faça a gestão
transversal dos processos e equipamentos; mapeamento cultural da cidade; grandes
eventos e instituições culturais; formação e capacitação em Cultura como forma de
atrair para Salvador pessoas e projetos;
 Os problemas atuais para o desenvolvimento da área – a falta de dados sobre Cultura,
indicando como uma das ações urgentes a recuperação de arquivos e memórias sobre
Carnaval, Capoeira, Festas, iniciativas populares, a necessidade de investimento em
educação patrimonial e sinalização adequada;
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 A necessidade de ações para a regulamentação do carnaval, na sua dimensão
organizativa, considerando a expertise já consolidada na administração municipal ao
longo das últimas décadas;
 A potencialidade que equipamentos como um Museu do Carnaval e um centro de
estudos sobre Capoeira, que podem se constituir em indutores de turismo cultural;
 A necessidade de políticas de apoio ao audiovisual – cinema, televisão, games,
cultura digital;
 A importância de articular a Cultura e seus projetos com a população, tendo em vista
que a economia de bens simbólicos hoje cresce mais do que a de bens materiais.

ASPECTOS LEVANTADOS DURANTE O DEBATE:
 A necessidade de rever o Carnaval da Barra, tal como ele se apresenta hoje com
impacto perceptível sobre a estrutura urbana;
 A possibilidade de prever uma forma de gestão da cidade à noite, que é um tempo
importante para a cena cultural;
 A necessidade de implementar formas de regulação e controle das alterações da
paisagem construída e natural;
 A questão do racismo como um obstáculo para o desenvolvimento da cultura negra;
 A importância de associar a Cultura aos processos educacionais e à rede escolar que
poderia agregar espaços para atividades culturais nos bairros;
 Os desdobramentos de um modelo de desenvolvimento que considere Paisagem e
Cultura articulada com o uso do solo urbano e a acessibilidade e mobilidade da
população, considerando o sistema de transporte de alta capacidade;
 A segmentação de Salvador em “várias cidades” e a necessidade de tratar estes
espaços diferentes entre si - social e fisicamente - de forma diferenciada;
 A experiência de Medellin e o impacto das Bibliotecas Parque e de equipamentos
culturais urbanos na diminuição do violência.
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6.5. Reunião com o Gaplan - Grupo de Acompanhamento
do Plano Salvador 500.
Grupo de Acompanhamento do Plano Salvador 500, composto pelos membros do
Conselho Municipal de Salvador, ampliada com a participação de convidados das entidades
integrantes do Conselho, com objetivo de discutir a proposta de diagnóstico de Salvador,
elaborado pelo Observatório das Metropóles, como ponto de partida das reflexões sobre o futuro
de Salvador e seus legados do passado e presente nesta reunião, as intervenções abordam os
seguintes aspectos:
 Os passivos sociais e urbanísticos a serem resolvidos no futuro da metrópole;
 A possibilidade de envolver o legislativo municipal nas discussões;
 A questão das ZEIS, ressaltando os dados que apontam para uma maioria da
população da cidade habitando nesses espaços;
 A diferenciação dos diversos bairros e periferias;
 A necessidade de planos setoriais para bairros, em escala inframunicipal;
 O dimensionamento dos recursos e do tempo necessários para a diminuição dos
passivos acumulados;
 A fragilidade da base econômica de Salvador, descrita como capital do desemprego;

Os conflitos e condicionantes de futuro que as obras estaduais estão construindo – Porto,
Ponte Salvador-Itaparica, VLT ou monotrilho do Subúrbio, que podem trazer impactos
permanentes para a cidade.

6. AS CIDADES NA CIDADE:
UMA SÍNTESE DA VISÃO DE SEUS MORADORES

7
SALVADOR, CIDADE DA BAHIA, E SUA
RELIGIOSIDADE DE MATRIZ AFRICANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

PLANO SALVADOR 500

Caderno Sociedade, Economia e Território

350

7. Salvador, Cidade da Bahia, e sua religiosidade
de matriz africana156
De forma pioneira e alvissareira, os povos de santo da cidade ganham capítulo especial
no plano Salvador 500, que se volta para a cidade como um todo, mas que procura dar espaço
e voz à grande maioria pobre e negra de sua população, muito desassistida ainda, como forma
de pensar uma Salvador menos desigual e mais plural de fato, porque fruto da equalização de
direitos, e não apenas para sobrelevar discursos tradicionais que celebram sua diversidade e
negritude sem ações equivalentes que respeitem, valorizem e apoiem sua formação plural,
especialmente seu povo de santo.
Conforme registros da PMS, Salvador possui 745 terreiros, espacializados na Figura 117.
Figura 117 - Terreiros cadastrados em Salvador

Fonte: Secretaria Municipal de Reparação (SEMUR)
156

Esta Nota Técnica é fruto de trabalho voluntário de autoria do Porf. André Santos, da Escola de Administração da UFBA e
Centro Interdisciplinar em Gestão Social – CIAGS/UFBA. Apresenta, além de recolha de materiais bibliográficos sobre o tema,
resultados coletados no I Curso de Extensão de Salvaguarda do Patrimônio Cultural Dos Terreiros Tombados, uma atividade
realizada em convênio UFBA/IPHAN/Terreiros Tombados e gestada pelo Centro Interdisciplinar em Gestão Social –
CIAGS/UFBA sob a coordenação da Professora Tânia Fischer e do Professor André Luis Nascimento dos Santos. Nessa
atividade destinada aos povos de terreiros da cidade de Salvador, 12 planos de salvaguarda, planos esses que hoje balizam a
gestão de futuro dessas casas, são construídos.
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Para cimentar as bases desse olhar de matriz afro descendente do Plano Salvador 500, a
recuperação da história é condição inescapável ainda que feita de forma sumarizada.

7.1. Retrospectiva da luta dos povos de Santo
A perseguição às manifestações culturais negro-mestiças é muito forte no Brasil
colônia, permanece no Brasil império, intensifica-se, de forma transmudada, no Brasil
república, agrava-se no final do século XIX e primeiras décadas do século XX, e mostra
retomada na primeira década do século XXI. Em todas as épocas, em maior ou menor escala,
observam-se iniciativas de exclusão da população negra, e de negação-repressão de traços
culturais africanos157.
Na Bahia, o histórico das religiões de matriz africana confunde-se com o histórico de
lutas e articulações políticas do povo negro brasileiro em busca de dignidade, respeito e
reconhecimento nacional. Nesse sentido, a Bahia figura enquanto verdadeiro lócus de
contestação e busca por reconhecimento, constituindo-se assim em um verdadeiro território
simbólico no qual inscrevem-se, ao longo do século XX e primeiras décadas do século XXI,
distintos momentos e movimentos de reivindicação política e conquistas sociais do povo de
santo. Esses processos são significativos e acompanham a trajetória brasileira rumo a valores
democráticos e republicanos.
Levando-se em conta que a primeira metade do século passado se caracteriza pela
repressão policial aos terreiros de candomblé da Bahia158 não é de se espantar a importância
dos debates e movimentos políticos havidos nessa federação para a construção de uma
identidade nacional que hoje, finalmente, reconhece a relevância das religiões de matriz
africanas.
Justamente diante desse contexto sócio-político, já na década de 1930, o II Congresso
Afro-Brasileiro lança as bases de um amplo processo contestatório do povo de Santo quanto
aos abusos perpetrados pelo Estado brasileiro na figura da polícia baiana. Daí surgem as
primeiras personalidades jurídicas para representação de terreiros, as primeiras organizações da
157

SANTOS, Ana Beatriz Costa Ferreira dos. ESPAÇOS CONSTRUÍDOS, ESPAÇOS PRATICADOS E PERTENCIMENTO EM
SALVADOR, NO CHS E NO POLITEAMA: EXPERIÊNCIAS DA FGM DE APOIO ÀS ARTES E DE APROPRIAÇÃO DE ESPAÇO PELAS
ARTES DA OUTRA COMPANHIA DE TEATRO. Dissertação apresentada ao curso de Humanidades do IHAC/UFBA, sob a
orientação da professora Elisabeth Loiola, 2018.
158 BRAGA, Júlio. Na Gamela do Feitiço: repressão e resistência

nos candomblés da Bahia. 1. Ed. Salvador: CEAO/Edufba, 1995.
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sociedade civil em torno da defesa e proteção dos Terreiros de Candomblés e demais segmentos
religiosos de matriz africana159, bem como as primeiras conquistas legislativas em âmbito
nacional, tais como o Decreto 1202160 assinado pelo então presidente Getúlio Vargas161.
Vale ressaltar, que a partir desses movimentos de articulação política diminui a
intensidade da violência policial, mas só na década de 1970, com a Lei 25.095, de 1976,
sancionada pelo então governador Roberto Santos, cessa a obrigatoriedade de registro policial
e pagamento de taxas para os templos de religiões de matriz africana, na Bahia.
Nas décadas de 1980 e 1990, por sua vez, a trajetória do Candomblé na Bahia representa
no plano nacional um segundo momento na história de lutas e articulações políticas do povo de
Santo no Brasil. Em 1984, por exemplo, o tombamento da Casa Branca, em Salvador, é um
verdadeiro divisor de águas, no qual o Estado Brasileiro pela primeira vez reconhece a tradição
afro-brasileira como parte do seu patrimônio histórico, artístico e cultural.162
Esse processo de reconhecimento nacional pela via do tombamento, longe de ser ato
pacífico e de bom grado por parte dos conselheiros do IPHAN, é cercado de divergências de
opiniões, negociações e pressão política163. O tombamento do terreiro casa Branca mostra que
Salvador é lócus de um embate que alcança a sociedade nacional.
Nesse episódio, a cidade de Salvador foi o lócus do embate cuja repercussão
atingia toda a sociedade nacional. Depois, não só outros terreiros foram
tombados, mas diversos monumentos e construções ligadas a outras tradições
que não a luso-brasileira também foram reconhecidos, como uma casa de
colono, no Rio Grande do Sul, uma casa de chá japonesa, em São Paulo e,
mais recentemente, através da valorização da cultura imaterial, rituais
indígenas como o Quarup164.

Nessa mesma década, a Constituição cidadã de 1988, ao reafirmar a liberdade de credos
como direito fundamental, bem como a concessão de imunidade tributária a todos os templos
de quaisquer religiões, traz para o povo de santo uma conquista, mas ao mesmo tempo, uma
demanda por institucionalização e diálogo com os poderes públicos. Não basta o direito
159

Dentre essas organizações destacam-se: a criação do Conselho Africano da Bahia em 1937, que logo depois veio a se
transformar na União das seitas afro-brasileiras, a Federação Baiana do Culto Afro-Brasileiro em 1946.
160

O referido Decreto presidencial da época da ditadura Getulista liberava os Candomblés o uso dos atabaques até então
proibidos pelo Estado Novo.
161 BRAGA, Júlio. Na Gamela do Feitiço: repressão e resistência

nos candomblés da Bahia. 1. Ed. Salvador: CEAO/Edufba, 1995.
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VELHO, Gilberto. Patrimônio, negociação e conflito. Mana, Apr. 2006, vol 12, n. 1, p.237-248
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VELHO, Gilberto. Patrimônio, negociação e conflito. Mana, Apr. 2006, vol 12, n. 1, p.237-248.
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VELHO, Gilberto. Patrimônio, negociação e conflito. Mana, Apr. 2006, vol 12, n. 1, p.237-248.
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prescrito na carta constitucional, é preciso requerer tais direitos e, para tal, é preciso adentrar
no mundo das formalidades burocráticas: confecção de estatutos sociais, requisição de cadastro
de pessoa jurídica (CNPJ), processos administrativos para requisição das imunidades, etc.
Diante desse contexto nacional, as casas de candomblé da Bahia iniciam um
significativo processo de formação de redes de cooperação, a fim de tomar conhecimento desses
novos marcos regulatórios prescritos pela constituição de 1988 e, a partir daí, ampliar e
amplificar o rol de conquistas e reivindicações. No entanto, vale ressaltar que esses movimentos
reticulares, por mais organizados, ainda não conseguem mobilizar todos os templos de matriz
africana em funcionamento no país, seja pela ausência de um mapeamento nacional que dê
conta desse segmento da população165, seja pela necessidade de uma política pública de
mobilização política e reconhecimento desses sujeitos no plano nacional e local.
Entre as décadas de 1990 e os anos 2000, por sua vez, observa-se que outras demandas
passam a fazer parte da agenda, reivindicando outro momento de articulação e organização
política do povo de Santo. A partir das agressões sofridas por sacerdotes e sacerdotisas de
religiões de matriz africana por parte de representantes das igrejas neopentecostais, inaugurase no país um momento muito propício para uma reflexão nacional acerca do respeito às nossas
ancestralidades afro-brasileiras, bem como o respeito à vida e à liberdade religiosa.
Nesse sentido, os movimentos contra intolerância religiosa iniciados na Bahia nos anos
2000, que têm como principais expressões de luta e contestação política a realização de diversas
caminhadas pacíficas em prol da liberdade religiosa e dignidade do povo de Santo, são um
excelente laboratório para a compreensão das novas bandeiras de luta, bem como a ilustração
de um momento histórico de profunda importância para os seguidores das religiões de matriz
africana. É justamente a partir desse contexto de agressões e intolerâncias sofridas por religiosos
baianos que os Candomblés da Bahia, a partir das suas redes de solidariedade, conseguem
problematizar o debate na esfera nacional. Não por outra razão, desde 2004, uma série de
caminhadas contestatórias são realizadas em diferentes estados da Federação. Esse fenômeno
social, que tem sua matriz na cidade do Salvador, mobiliza uma agenda política até então
negligenciada no país.
Por outro lado, o surgimento de diversas novas organizações do movimento social,
oriundas de lideranças advindas de terreiros, termina por criar e ampliar um campo de
reivindicação política dia após dia mais organizado e especializado. Algumas dessas
165

Daí uma reivindicação de inclusão deste dado nas principais pesquisas do IBGE, quais sejam, PNAD e o censo.
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organizações nascem na Bahia e ganham expressividade nacional, à exemplo do Coletivo de
Entidades Negras, da Associação Cultural de Preservação do Patrimônio Bantu (ACBANTU),
da Associação Beneficente de Manutenção e Defesa do Terreiro Tumba Junsara
(ABENTUMBA), enfim, organizações negras que passam a pautar a política para povos e
comunidades tradicionais no plano local e nacional.
Nos anos subsequentes, o Estado brasileiro passa a desenvolver uma agenda étnica na
qual povos e comunidades tradicionais de terreiros são em alguma medida incluídos na agenda
de políticas públicas junto a outros segmentos tradicionais, à exemplo dos quilombolas, das
comunidades ribeirinhas, comunidades de fundos e fechos de pastos, dentre outras. Em certa
medida, o surgimento de uma agenda com status ministerial pautando a reparação do Estado
brasileiro aos negligenciados do pós abolição, bem como, as estruturas análogas nos estados da
federação e nas secretarias municipais, dá início a um movimento de sensibilização dos poderes
públicos em relação à inclusão desses atores na agenda política do Brasil.
A Bahia, a partir da SEPROMI (Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do
Governo do Estado da Bahia) e da Secretaria de Reparação do Município de Salvador, mostra
grandes avanços nos processos de diálogos institucionais junto a esse segmento de religiosidade
e cultura, todavia, ainda muito precisa ser ainda realizado. Em que pese algum esforço público
dos últimos anos, tal ainda figura como algo limitado, com pouca disposição de investimentos,
pouca estimulação da esfera pública interessada e nítida ausência de uma política intersetorial
de modo sistemático.

7.2. O quadro em Salvador e a questão fundiária dos
terreiros de candomblé e demais segmentos oriundos
das matrizes afro-brasileiras
A diáspora negra, provocada pela escravidão agenciada pelas potências europeias no
curso dos pactos coloniais da era mercantil, termina por difundir em distintos pontos da infante
América os sistemas culturais e religiosos das tribos africanas para aqui trazidas. Nesse
contexto, não só a Bahia, como diversas regiões do Brasil recebem negros escravizados que, no
curso dos seus processos de adaptação à nova realidade dolorosa, recriaram e refundaram suas
expressões religiosas nesse novo território.

7. SALVADOR, CIDADE DA BAHIA,
E SUA RELIGIOSIDADE DE MATRIZ AFRICANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

PLANO SALVADOR 500

Caderno Sociedade, Economia e Território

355

A ideia de terreiro, tal como se constrói na Bahia (e que no curso do século XX a Bahia
exporta para todo o Brasil) é uma contribuição dos povos nagôs, povos oriundos do Daomé e
da Nigéria, que chegam no último período da escravatura no século XIX e se concentram em
zonas urbanas do Norte e Nordeste do Brasil, ficando na Bahia, um grande contingente166.
Aqui não se está a defender o “nagocentrismo”, mas tão somente a trabalhar com a
hipótese de que esse complexo religioso nagô, transportado da África e recriado no Brasil, tem
na Bahia a sua reinvenção localizada em espaços comunitários muito bem organizados (egbe),
cuja expressão territorial se dá em espaços denominados de terreiros.
Mas o que são os terreiros? Quais são os seus limites territoriais? No que funda a sua
dinâmica? Essas questões encontram eco na literatura antropológica produzida no Brasil no
século passado, ganhando espaço na agenda de pesquisa desenvolvida por autores como Pierre
Verger, Roger Bastide, Juana Elbin dos Santos, Vivaldo da Costa Lima, Ordep Serra, dentre
outros. Nesse sentido, algumas dessas contribuições:
Na Bahia, os terreiros ou templos são instalados frequentemente longe do
centro da cidade; os de influência nagô incluem um peji, recinto onde estão os
altares das divindades, e um barracão, grande sala destinada às cerimônias
públicas, muitas vezes ornamentada com estátuas e imagens de santos
católicos, Há além disso quartos e construções diversas, onde vivem as
pessoas ligadas ao terreiro, quando vêem cumpri suas obrigações para com os
Orisa.167
...
O “terreiro” contém dois espaços com características e funções diferentes: a)
um espaço que qualificaremos de “urbano”, compreendendo as construções
de uso público e privado; b) um espaço virgem, que compreende as árvores e
uma fonte, considerado como o “mato”, equivalendo à floresta africana, que
Lydia Cabrera (1968, 1ª parte) chama de “monte” e tão exaustivamente o
caracteriza168 .
...
Terreiro – Essa palavra designa um conjunto espacial, social e cultural. ‘E o
local do culto aos orixás, composto de: A) Construções diretamente associadas
ao mundo dos orixás, espaço sagrado. B) Habitações dos praticantes, espaço
privado de moradia, porém de propriedade comunal. C) Espaço verde onde
são cultivados os vegetais sagrados, que podem ser: árvores e arbustos,
utilizados como local de culto especial, ou ainda as ervas sagradas, utilizadas
tanto na medicina fitoterápica do grupo como nas diversas cerimônias
religiosas que ocorrem no calendário litúrgico das casas-de-santo 169.
166

SANTOS, Juana Elbin dos. Os Nago e a morte. Pade, Assese e o culto Egun na Baha. Vozes, Petropolis, 1986.
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VERGER, Pierre. Notas sobre o culto aos Orixás e Voduns. Editora da Universidade de São Paulo- UNESP, 2000
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BARROS, José Flávio Pessoa de. A Fogueira de Xangô, o Orixá do Fogo. Uma introdução à música sacra afro-brasileira.
Editora Pallas, Rio de Janeiro, 2005.
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Traço comum a todas essas três definições do espaço territorial dos terreiros é a
conurbação entre o espaço urbano, comunitário propriamente dito, e os espaços sagrados.
Ficando, assim, muito claro que a zona geográfica dos terreiros transcende o templo principal,
como é comum a boa parte das religiões professadas no ocidente, sendo a eles incorporados as
moradias e os espaços arborizados, idealizando-se assim o espaço da “roça”.
Concomitante a esse processo de formação dos primeiros Terreiros de Salvador, em
sua ampla maioria, localizados em áreas mais afastadas do centro urbano da cidade do Salvador,
o processo de evolução imobiliária da cidade do Salvador não se desvincula da herança colonial.
Assim, as transferências de propriedades seguem a mesma gramática genealógica fundada nos
tempos das capitanias hereditárias. Não por outra razão, remanescentes da família Martins
Catarino detém, ainda hoje, no alvorecer do século XXI, parte considerável das propriedades
de terrenos da cidade do Salvador, tais como os bairros da Federação, do Engenho Velho, bem
como, do Subúrbio Ferroviário no bairro de Plataforma.
É justamente diante desse cenário que os terreiros de candomblé têm cada vez mais se
preocupado com uma questão de fundamental importância – a questão da garantia de território.
São comuns as histórias de terreiros que se extinguem por serem erradicados do local onde
exercem os cultos. Em muitas situações, todos assistem calados diante de um argumento muito
forte: a maioria dos terreiros de candomblé não tem a propriedade do terreno que ocupam.
A cidade de Salvador, apesar de toda a sua beleza, esconde por seus contornos o
tratamento extremamente injusto que é dado ao povo de candomblé. Não obstante a condução
da política cultural e, sobretudo, turística do governo do Estado da Bahia, bem como da
municipalidade soteropolitana, ao longo dos últimos 40 anos tenha corriqueiramente se
utilizado dos elementos da cultura afro-brasileira, principalmente, dos símbolos e mitos
oriundos das religiões de matriz africana, muito pouco tem se revertido para a manutenção, o
aprimoramento e a sustentabilidade dessas comunidades. Apesar da contribuição fundamental
dada por este povo na formação cultural baiana, muitos dos seus direitos não são reconhecidos
– dentre eles, o direito à regularização dos terrenos por eles ocupados, garantido pela
Constituição Estadual da Bahia.
Atualmente, a cidade encontra-se dividida em grandes propriedades que impedem o
acesso das populações de baixa renda à propriedade, entre elas as Casas de candomblé. Estas,
em muitos casos, ocupam há vários anos o terreno onde fazem seus cultos, tendo sua posse;
entretanto, não tendo reconhecida a propriedade. Várias razões colaboram para isso – falta de
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informação, burocracia, ausência de políticas públicas de reconhecimento, boa vontade da
municipalidade e do governo do Estado em enfrentar essa agenda pública, empreendendo
políticas de usucapião urbano que privilegiem não só essas comunidades religiosas, mas
também os seus entornos, enfim, uma medida de enfrentamento político que reverbere em
última análise na agenda do direito à cidade.
Sabe-se que o procedimento de registro da propriedade é um caminho extremamente
burocrático que exige muita paciência e, por vezes, recurso financeiro para arcar com as custas
cartoriais, impostos, advogado, quando necessário. Entretanto, a importância do título de
propriedade é enorme quando se pensa que a continuidade de comunidades fica garantida por
entre gerações, nesse aspecto, é que a comunidade tem a dignidade de cuidar daquilo que lhes
pertence de fato e de direito.

7.3. A identificação de questões estruturantes e de futuro
O I Curso de Extensão de Salvaguarda do Patrimônio Cultural dos Terreiros Tombados
do Centro Interdisciplinar em Gestão Social – CIAGS/UFBA, realizado em convênio
UFBA/IPHAN/Terreiros Tombados, e coordenado pela Professora Tânia Fischer e pelo
Professor André Luís Nascimento dos Santos, destina-se aos povos de terreiros da cidade de
Salvador. Como trabalho final, 12 planos de salvaguarda são elaborados, planos esses que hoje
balizam a gestão de futuro dessas casas170.
Ao longo dessa experiência extensionista, uma série de questões são apontadas por essas
comunidades responsáveis pelo legado afro-brasileiro, questões essas que se apresentam como
prioritárias para o próprio exercício da salvaguarda compartilhada desses territórios
historicamente negligenciados pelo Estado brasileiro.171 .
A primeira questão é justamente a fundiária e a proteção dos territórios sagrados. Boa
parte das comunidades tradicionais atendidas nessa experiência formativa, ou não possuem a
propriedade dos seus imóveis, apenas portam a posse, ou têm dificuldades de manter a
integridade desses bens, por uma série de razões, tais quais, a presença de construções
170

SANTOS, André Luis Nascimento; TOZI, Desirée e BATISTA, Daiane. I Curso de Extensão em Gestão e Salvaguarda do
Patrimônio Cultural Integrado dos Terreiros Tombados: O breve relato de uma experiência. Anais do 10º Mestres e
Conselheiros, Belo Horizonte/MG - de 29 a 31/08/2018.
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SANTOS, André Luis Nascimento; TOZI, Desirée e BATISTA, Daiane. I Curso de Extensão em Gestão e Salvaguarda do
Patrimônio Cultural Integrado dos Terreiros Tombados: O breve relato de uma experiência. Anais do 10º Mestres e
Conselheiros, Belo Horizonte/MG - de 29 a 31/08/2018.
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irregulares causada pelo crescimento desordenado da cidade, problemas de segurança pública
que vulnerabilizam essas comunidades mesmo dentro dos seus territórios, bem como,
dificuldades de conservação desses bens diante das intempéries do tempo172.
Uma segunda questão concerne justamente à dificuldade nos processos de
institucionalização e gestão administrativa das entidades de apoio aos terreiros, suas
associações civis. O Estado brasileiro, ao condicionar o reconhecimento e apoio a esses atores
a partir da lógica institucional, termina por submeter essas comunidades a um complexo de
normas e burocracias que é muito distante das suas realidades, o que termina muitas vezes as
onerando com obrigações tributárias e contábeis de modo forçado173.
A terceira das questões apontadas concerne a dificuldade financeira que reverbera na
manutenção do patrimônio em si, algo que reverbera em todas as suas dimensões, tais como o
patrimônio material, imaterial, ambiental e social. Nessas comunidades em que os indivíduos
são instrumentos de guarda das memórias coletivas, a precarização social é um drama que
impacta, inclusive na transmissão dos saberes e do capital simbólico174.
A quarta questão bastante pontuada é a dificuldade no acesso às informações no que se
refere às políticas de captação de recursos em prol da salvaguarda. Para além das dificuldades
latentes no que se refere à captação de recursos, algo que implica todo bioma de atores não
governamentais, o caso das comunidades negras, sugere ser mais dramático, na medida em que
esses atores possuem limitações que terminam sendo ampliadas não só pela falta de acesso a
esse tipo de informação específica, mas também pelo racismo estruturante e institucionalizado
que rege as relações sociais e interinstitucionais no país. Diferente dos patrimônios católicos,
por exemplo, os terreiros de candomblés e irmandades negras são recorrentemente preteridos
por mecenas, pelo próprio estado, enfim, a salvaguarda compartilhada na maioria das vezes não
é tão compartilhada assim175.
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Uma quinta problemática aventada refere-se à morosidade comum aos processos de
obtenção dos aparatos de reconhecimento e salvaguarda do patrimônio afro brasileiro. Aqueles
que militam nesse campo, bem sabem o quão são penosos os processos de tombamentos, ações
de salvaguarda emergenciais, registros e inventários quando destinados aos patrimônios afro
brasileiros176.
Por fim, a ausência de políticas públicas sistêmicas e integradas que incluam de modo
efetivo os patrimônios afro brasileiros é outra das questões emergentes e emergenciais
identificadas no momento do I Curso de Extensão da salvaguarda do patrimônio cultural de
Terreiros Tombados177.
Nesse sentido, os debates acerca da gestão da salvaguarda nos trazem como inquietação
as possibilidades de articulação entre as principais estratégias de luta e sobrevivência do povo
negro, quais sejam: o cuidado com a memória coletiva pela via da salvaguarda da
ancestralidade, as articulações de poder ao redor das lideranças e as redes de solidariedade e
apoio que se forjam nos processos de luta e superação do flagelo da escravidão e do racismo
nas suas diversas expressões e dimensões. Essas dimensões quando articuladas permitem a
reestruturação dos processos de articulação política dessas comunidades em torno do porvir.
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8. Síntese: fatores críticos
Dividida entre cidade alta e baixa, social, espacial e economicamente segmentada,
Salvador, a capital do estado da Bahia, é hoje a 4ª maior cidade em população do Brasil 178 e
metrópole regional da RMS (Região Metropolitana de Salvador). Singulariza-se ainda por seu
sítio natural, pelo sincretismo religioso, étnico e cultural de seu povo. É uma cidade-região,
território-rede, ainda que incompleta, como refletem seus fixos e fluxos179.
As análises amparadas em séries de dados oficiais sobre sua inserção regional e nacional
e sobre suas dinâmicas populacional, socioeconômica, de mobilidade e acessibilidade, do
ambiente construído, natural, seus vetores de expansão urbana, assim como nos valores do seu
IDHM por territórios, mostram uma cidade marcada por desigualdades e pobrezas estruturais,
que se reproduzem no tempo, apesar de possuir grandes potenciais para ultrapassar este quadro.
Como se disse na introdução desta síntese de diagnóstico, as desigualdades projetam-se
no futuro na desesperança das novas gerações de trabalhadores e geram “exclusão da inserção”,
que, por sua vez, impactam negativamente a dinâmica da mobilidade social e os mecanismos
tradicionais de coesão e de mobilidade social. O efeito território fartamente documentado neste
Caderno mostra que pobres e negros soteropolitanos são mais propensos a estarem
desocupados, vivendo e mantendo suas famílias com rendimentos muitos baixos, são mais
afetados por taxas de desocupação, baixa escolaridade, vivem em bairros de moradias, de
infraestrutura e de condições de mobilidade e de acessibilidade precárias. Sobrevivem, em sua
esmagora maioria de atividades dos setores de economia popular, sem cobertura dos sistemas
de seguridade social, colocando-se a margem da sociedade e da economia formal.
O Plano Salvador 500 pode representar um instrumento eficaz de transformação dessa
realidade e dar suporte a políticas e intervenções públicas, integradas entre os diferentes níveis
de governos, e privadas que produzam a inserção pelo trabalho e, ao mesmo tempo, cidadãos.
Nesta síntese do Caderno Sociedade, Economia e Território apresenta-se quadro dos
fatores críticos da cidade por dimensão analisada. O conjunto de fatores críticos caracteriza a
situação atual e serve de parâmetro para se pensar os cenários tendenciais para 2030 e
prospectivos para 2030 e 2049.
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QUADROS DE FATORES CRÍTICOS
Dinâmica Populacional
Fatores críticos
Mudanças da dinâmica
demográfica.

Destaques
Redução das taxas de fecundidade e de mortalidade.
Envelhecimento da população a ritmo menor que na Bahia e Brasil.
Manutenção da taxa de dependência em nível próximo ao pré-existente, pelo
menos até 2035, devido ao ritmo menos intenso do que no Brasil e no mundo
do envelhecimento da população.
Beneficia-se do bônus populacional até 2035.
Redução da densidade demográfica em algumas áreas da cidade e,
simultaneamente maior densificação de outras áreas.
Maioria da população feminina, negra e pobre, segregada espacial e
socialmente.
Mantem-se a tendência de crescimento proporcional a maior dos demais
municípios metropolitanos em relação a Salvador.

Dinâmica Econômica
Fatores críticos

Destaques

Setores tradicionais: Comércio
e serviços organizados nos
moldes tradicionais e baixo
dinamismo.

Embora seja a capital do Brasil situada em nono lugar no ranking de PIB, seu
PIB equivale a menos de 10% do PIB de São Paulo, primeira colocada no
ranking.

Turismo: baixo dinamismo,
quase estagnação

Permanece sem alavancar e retomar padrões de importância registrados em
2003.São atividades que tendem a ser muito afetadas durante e pós pandemia.

Economia da Cultura e Criativa
(ECC): Existência de dois
modelos de negócio
“Especializado e Profissional”
e “Autônomo e Comunitário”.

Condições intermitentes de trabalho por projetos.

Setores da economia popular:
traço estrutural da economia
soteropolitana, que se reproduz
à margem da economia formal.

350.000 trabalhadores sobrevivem e mantêm suas famílias a margem do
sistema e do mercado formal de trabalho. São os segmentos de trabalhadores
da cidade mais vulneráveis e essa vulnerabilidade amplia-se com a crise da
Covid 19.

Os impactos da pandemia são variados por setor. Por exemplo, bares e
restaurantes, academias de ginásticas, teatros, transporte de passageiros,
serviços de educação, por exemplos, tendem a vivenciar um impacto maior do
que os serviços de telecomunicações, de distribuição de energia, bancários,
construção civil, transportes de carga, comércio de alimentos (atacado e
varejo).

Muitos trabalhadores fora das normas de seguridade social.
Dependem de financiamentos públicos
Tende a ser muito afetado pela pandemia. No entanto, organizações e
profissionais do primeiro modelo tendem a apresentar maior folego e força
para sobreviverem à pandemia.
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Dinâmica Socioeconômica
Fatores críticos

Destaques

Emprego e renda: elevadas
taxas de desemprego,
expressivas desigualdades de
remunerações, tendência a
maior crescimento dos
empregados especializados;
expressiva representação de
ocupações da economia dos
setores populares (onde se
incluem os trabalhadores
informais) e baixa remuneração
média.

Elevação da taxa de atividade em Salvador em decorrência, principalmente, da
maior participação feminina.
A taxa de participação da força de trabalho de 14 anos ou mais em Salvador de
68,8% em 2019, sendo que para as mulheres é de 62,5% no mesmo ano, mais
elevadas que a média nacional.
Elevada taxa de desemprego estrutural: em 2019, a taxa de desocupação é de
17,7% da força de trabalho, ponto mais elevado desde 2012, o que representa
que 306 mil pessoas estão desocupadas.
Os setores que mais contratam com carteira de trabalho assinada são a
“Administração pública direta e indireta”, o “Comércio e administração de
imóveis, valores mobiliários, e serviços técnicos”, o “Comércio varejista” e os
“Serviços de alojamento, alimentação, reparação, manutenção, redação.
Redução na participação de empregados no setor privado com carteira de
trabalho assinada e de militares e servidores estatutários e um aumento na
proporção de trabalhadores por conta-própria, indicando um crescimento da
informalidade entre trabalhadores soteropolitanos, entre 2012 e 2018.
Os ocupados em Salvador estão concentrados nas faixas médias de rendimento,
cujos valores são muito baixos em relação a outras capitais.
Expressiva desigualdade de rendimentos entre as categorias de ocupados.
Trabalhadores brancos ganham mais que os negros.
Trabalhadores negros são maioria e tendem a ocupar posições mais precárias,
como a de domésticos, com e sem carteira assinada, sendo a maioria do sexo
feminino.
Mulheres têm rendimentos sempre abaixo dos homens.
Grandes empregadores são poucos e eleva-se de 1,2% a 2,4%, entre 1991 e
2018, assim como os pequenos empregadores.
Os trabalhadores do secundário e os trabalhadores do terciário não
especializado perdem importância relativa entre 1991 e 2018.
Os trabalhadores do terciário especializado saltam de 16.5% para 23,9% do
total, entre 1991 e 2018.
Concentração dos empregos formais nas zonas Centro antigo, particularmente,
nas áreas da Barra e adjacências, e zona Camaragibe.
Maiores rendas domiciliares estão concentradas em subzonas do centro antigo
e da Orla Atlântica, enquanto na região do Miolo e Subúrbio estão os
domicílios de menor renda familiar.

Educação: baixa escolaridade
da população; embora com
evidentes melhorias, baixos
níveis de rendimento no ensino
básico; altas taxas de evasão e
distorção idade-série

25% das pessoas com 25 anos ou mais não têm instrução e nem o fundamental
completo e 11% têm até o ensino médio incompleto; a segmentação por raça
indica que dessa população das pessoas sem instrução e fundamental
incompleto 28% são negras e das que têm até o ensino médio incompleto 12%
têm esse mesmo atributo.
Apesar do cumprimento das metas ministeriais de melhoria na escolarização
da população, o ritmo está aquém do necessário para reduzir as desigualdades
presentes no município.
O município vem mostrando avanços nos resultados da Prova Brasil, entre os
alunos do ensino fundamental. Entretanto, muito inferior à meta de 70% dos
alunos com aprendizado adequado.
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Destaques
A proporção de alunos com aprendizado adequado reduz-se, invariavelmente,
no segundo ciclo do ensino fundamental em ambas as disciplinas avaliadas.
Pondera-se que, caso não haja uma alteração na política de educação,
dificilmente os alunos do segundo ciclo (9º ano) atingirão a meta, tendo em
conta a baixa evolução verificada entre 2015 e 2017, o que pode representar
um obstáculo para a continuidade dos estudos para níveis acadêmicos mais
elevados.
Além dos aspectos estruturais, a conjuntura de crise política e econômica que
o País vem atravessando desde 2013, com reflexos sobre a arrecadação e as
transferências constitucionais, incluindo o FUNDEB, e a crise sanitária em
curso, que alterou a rotina escolar com sérios prejuízos para o ano letivo,
podem comprometer ainda mais os resultados futuros da educação.

Saúde: polo de prestação de
serviços de saúde de baixa,
média e alta complexidade, no
qual crescem as unidades
privadas de atendimento e com
baixa cobertura populacional
de equipes de atenção básica;
melhoria de indicadores de
saúde da população.

Salvador é polo de prestação de serviços de saúde de baixa e média
complexidade e mais ainda de alta complexidade.
Cresce a rede de saúde de Salvador entre 2013 e 2018, sendo que a maioria
(2.804) são unidades privadas não SUS; os estabelecimentos de saúde do SUS
diminuem de 513 EAS para 474 no mesmo período, em virtude da diminuição
da rede complementar.
A PMS contrata rede complementar ao SUS municipal para o provimento dos
procedimentos de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.
Entre 2013 a 2019, são construídos quatro Multicentros de Saúde.
A cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica no
município tem crescido desde 2010, mas não vai além de 37,9% em 2018.
Cresce a esperança de vida ao nascer (que segue de perto a tendência nacional
de crescimento) e cai a mortalidade infantil.
A proporção de nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas pré natais
aumenta de 50,6%, em 2010, para 61%, em 2018.

Violência: embora os
indicadores mostrem tendência
a melhoria, Salvador é uma
cidade violenta.

5ª capital brasileira com maior Taxa de Mortes Violentas em 2016.
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Dinâmica da Mobilidade e Acessibilidade
Fatores críticos

Destaques

Microacessibilidade:
Condições desfavoráveis à
circulação dos modos ativos
de transporte em Salvador

Uma análise dos dados da pesquisa OD/2012 mostra que o modo a pé é o mais
utilizado em Salvador, respondendo por 38% do total das viagens geradas,
vindo em seguida o ônibus urbano do STCO (32,3%) e em 3º lugar o automóvel
(20%). O elevado percentual de viagens a pé, aponta a imperiosa necessidade
de adoção de políticas públicas que contemplem a melhoria da mobilidade deste
modo de transporte. Segundo o PlanMob, uma das questões levantadas pela
população de Salvador foi a dificuldade imposta pela topografia da cidade,
em razão das declividades, sendo que as maiores se concentram nas
macrorregiões do Subúrbio e do Miolo;
Quanto às calçadas, de forma geral, são precárias ou inexistentes e, de acordo,
também, com a pesquisa OD/2012, entre os moradores dos domicílios
subamostrados 24,9% caíram na calçada ao caminhar;
Quanto ao ciclismo, apenas 0,5% do total das viagens são feitas por bicicleta.
No que se refere à infraestrutura cicloviária, embora a malha tenha se
desenvolvido de forma mais expressiva a partir de 2014, ainda se apresenta
bastante desconectada. Está concentrada nas orlas Atlântica e da Baia de Todos
os Santos e no entorno do Centro, com pouca ocorrência nos bairros do Miolo;
O desenho urbano e a infraestrutura priorizam a velocidade e a fluidez dos
carros, em detrimento do tráfego seguro do pedestre e do ciclista;
Pelo fato da cidade do Salvador possuir relevo com ocorrência múltipla de vales
e cumeadas, os moradores que habitam os morros e suas encostas e dependem
do serviço de transporte coletivo para seus deslocamentos, além de serem
penalizados por uma escassa oferta deste serviço, têm dificuldade de acesso ao
sistema de ônibus de melhor desempenho, operado nas avenidas de vale, em
razão da deficiente interligação entre os subsistemas viários “de vale e de
cumeada”, restando-lhes o deslocamento a pé por ladeiras ou escadarias
íngremes.

Queda do IPK - Índice de
Passageiros Transportados
por Quilômetro, causando
prejuízo ao sistema de
transporte coletivo

O sistema de transporte coletivo por ônibus de Salvador - STCO vem
experimentando nos últimos anos uma queda do IPK. Em 2018, este índice já
estava em 1,67, em virtude de diversos fatores, entre eles, principalmente, o
aumento dos assaltos a ônibus nos últimos anos. Vale registrar que o valor
mínimo para um IPK, considerando-se parâmetros de eficiência operacional na
literatura especializada, deve ser superior a 2,5. (FERRAZ e TORRES, 2003).

Integração com metrô
incompleta

Necessidade de complementação da integração do metrô, com os sistemas
de ônibus municipal e metropolitano, incluindo outros modos de transporte:
os modos ativos (pedestres e ciclistas) mediante a oferta de acessos confortáveis
e seguros; e, com o transporte motorizado individual, mediante oferta de
estacionamento junto a estações estrategicamente localizadas, com o objetivo
de reduzir a circulação desse modo de transporte.

Integração municipais e
metropolitanas
insuficientes, em
mobilidade

Observa-se uma tendência ao reforço na rede viária e de transportes da RMS
fortemente convergente com a existente atualmente na metrópole. Neste
cenário, as funcionalidades e os desenvolvimentos futuros em Salvador e
nas centralidades externas podem vir a ser comprometidos pelo reforço
desta convergência e concentração dos fluxos.
Urbanização caracterizada por uma combinação de interesses imobiliários e
assentamentos precários, com uma dificuldade na atuação estatal no controle
do uso e ocupação do solo.
Necessidade de ações integradas municipais e metropolitanas em prol da
melhoria da eficiência do transporte público coletivo urbano e
metropolitano, visando, inclusive, reduzir a ação poluidora dos equipamentos
rodantes movidos a combustíveis fósseis para elevar a qualidade ambiental
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Fatores críticos

Destaques

Aumento do uso do
transporte e individual
motorizado

Crescimento da frota de veículos individuais (6 a.a), sendo o automóvel o
modo de transporte dominante e o principal causador da saturação do sistema
viário urbano.
Ausência de estratégias claras que incentivem o usuário do automóvel, no
curto prazo, a mudar para modos sustentáveis.

Padrões de Mobilidade que
implicam no padrão de
segregação socioespacial

O processo espacial de segregação urbana viabiliza a ocorrência de duas
conjunturas espaciais do deslocamento cotidiano: a) o território onde
predomina o automóvel, com o seu significado social, definido pelo vetor norte
de expansão metropolitana (Orla Atlântica), e b) o território onde predominam
as demandas cativas do transporte público, definido pelos vetores centro-norte
e intrametropolitano da RMS (Miolo e a Orla da BTS).

O impacto da pandemia da
COVID 19 nos transportes
públicos coletivos

Os impactos da COVID-19 (sociais, econômicos, ambientais etc.), com
resultados arrasadores no funcionamento dos serviços públicos essenciais,
entre os quais o de transporte público.
Com a COVID-19 houve um decréscimo abrupto da quantidade de
passageiros do metrô, caindo de uma média mensal de 9 milhões entre
mar/2019 e fev/2020, para 6,5 milhões em mar/2020 (queda de 28%), e para,
aproximadamente, 2,4 milhões em abril e maio de 2020 (queda de 74%),
atingido de forma igual os sistemas de transporte urbanos por ônibus.
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Dinâmica Territorial: Fluxos e Centralidades
Fatores críticos

Destaques

Integração da Centralidade
Metropolitana Camaragibe
com a Centralidade
Municipal Pituba: perspectiva
de maior interação funcional
entre as centralidades

Com a implantação do BRT essas centralidades tendem a uma maior
integração, interação dos fluxos e estabelecimento de relações de
complementaridade mais estrutural, mesmo que a integração física sofra
limitações. Esse processo requer planejamento que deve incluir,
necessariamente, a criação de condições para a mobilidade ativa, melhoria das
condições de caminhabilidade, dentre outras ações que reforcem cada uma das
centralidades, conservando as suas características e potencialidades.

Indução da Centralidade
Metropolitana na confluência
da Av. Luís Viana com a Av.
29 de março – Para a
efetivação dessa proposta será
necessária uma “indução
artificializada. De acordo com
o estudo elaborado pela FEP, o
Parque Tecnológico ainda se
apresenta como uma incógnita
com o agravante de estar
contornado por espaços
especulativos latentes.
Consolidação da
Centralidade de Águas
Claras e impactos no
contexto local: localização da
futura rodoviária reúne muitos
elementos que favorecem à
futura consolidação de sua
posição e relação
metropolitana, mas está
dependente da extensão do
tramo 1 do sistema metroviário
e da concretização da
rodoviária. Trata-se de
processo de consolidação em
curso, iniciado com a
implantação da Avenida 29 de
Março.

Essa centralidade não se encontra consolidada, embora apresente potencial de
consolidação no longo prazo. Uma indução dessa centralidade implica em
planejamento e observação da relação com as centralidades municipais
vizinhas e a observação atenta às comunidades mais vulneráveis que sofrerão
os impactos dessa indução.

Requer análise em uma escala de maior proximidade face aos projetos em
andamento. Observar presença de ZEIS que parcialmente envolve o
Loteamento Condor (avaliar a necessidade de ampliação da poligonal da ZEIS
para evitar processos de gentrificação). Demanda a elaboração de plano
urbanístico que estabeleça o diálogo entre as diversas escalas que tensionam a
estruturação do espaço, sobretudo em face aos grandes projetos executados e
em andamento. No planejamento também deve ser observada a relação com as
centralidades municipais vizinhas e os possíveis impactos gerados, a fim de
fortalecer as relações de complementaridade de funções, considerando as suas
especificidades.
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Dificuldade na implantação da
infraestrutura nos bairros
populares face à precariedade
urbanística: as condições de
urbanização nesses bairros
dificultam a implantação de
redes e a operação dos serviços
de infraestrutura e potencializa
situações de insegurança e
vulnerabilidade ambiental e
social.

Nos bairros populares de todas as regiões da Cidade, a precariedade do viário
e as condições de topografia dificultam a implantação das redes de
infraestrutura e a operação de serviços urbanos básicos como a limpeza
urbana, entrega de gás e o atendimento por ambulâncias.
A realização de cortes e aterros inadequados para implantação de edificações
nas vertentes dos vales, quando associados a condições geológicas
desfavoráveis, potencializam situações de risco ambiental que se
materializam nos escorregamentos de encostas e no desabamento de
construções sem instabilidade estrutural, inclusive com vítimas.
Na Bacia do Rio Camaragipe, a deficiência da infraestrutura urbana nos
bairros das partes altas e a inadequação das políticas de saneamento básico
tornam os problemas ambientais sistêmicos e extensíveis a toda a bacia. Os
bairros de Marechal Rondon, Campinas de Pirajá, Alto do Cabrito e a parte
alta do Lobato apresentam a situação mais crítica.
Nos bairros populares, que predominam na porção intermediária da Bacia
Hidrográfica do Rio Lucaia (Chapada do Rio Vermelho, Santa Cruz, Vale
das Pedrinhas, Nordeste de Amaralina, Engenho Velho da Federação e
Engenho Velho de Brotas), as altas densidades, a qualidade dos serviços
urbanos e a baixa qualificação econômica e urbanística potencializam riscos
associados à salubridade das moradias e dos espaços públicos, a
vulnerabilidade das comunidades a comorbidades, como atualmente à
Covid-19, e a exposição das pessoas à violência cotidiana imposta pela
criminalidade e pela repressão policial.
A estabilização dos níveis atuais de densidade na Bacia de Drenagem Natural
de Plataforma é condição indispensável para a sustentabilidade da ocupação
do solo diante das características pedológicas da região (Solo de Massapê)
que não sustentam altas densidades construtivas.

Qualidade ambiental das
bacias hidrográficas e de
drenagem natural: altas
densidades demográficas e de
ocupação do solo e usos
inadequados nas cabeceiras dos
rios comprometem a qualidade
das águas e a sustentabilidade
dos ecossistemas naturais das
bacias

A intensificação da ocupação do solo na parte alta da bacia pode
comprometer definitivamente as nascentes do Rio do Cobre, desde a Lagoa
da Paixão e as demais regiões a montante da represa que contribuem para o
reservatório. Por sua vez, as invasões, os processos de desmatamento e a
exploração mineral na área de proteção do manancial têm implicações diretas
em processos erosivos, na perda da biodiversidade e na sustentabilidade dos
ecossistemas.
O comprometimento da qualidade das águas pelo lançamento de esgotos nos
rios e nos córregos que integram a drenagem natural da Bacia do Rio do
Cobre, afeta não somente a qualidade de vida da população residente, como
também aos rituais religiosos e o usufruto do parque por públicos
diferenciados.
A expansão urbana em direção às áreas ainda pouco ocupadas do bairro de
Valéria, onde se localizam algumas das nascentes do Rio do Cobre, poderá
ser catalisada pela extensão da Linha 1 do Metrô até Águas Claras e a
localização do novo terminal rodoviário de passageiros na confluência do
corredor de transportes com a Avenida 29 de Março e a BA 528, a Estrada
da Base Naval de Aratu.
Prevê-se o aumento das densidades populacionais e de uso do solo na parte
alta da Bacia do Rio Jaguaribe, nos bairros localizados nas imediações da
BR-324, em razão da implantação de infraestruturas de mobilidade
vinculadas ao transporte de passageiros – expansão da Linha 1 do Metrô,
implantação do novo terminal rodoviário de passageiros de Salvador,
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conclusão da Avenida 29 de Março e futura duplicação da BA-528 para
implantação de corredor de BRT.
Também na região central da Bacia do Rio Jaguaribe prevê-se o aumento
significativo das densidades populacionais e de uso do solo em decorrência
da implantação da Avenida 29 de Março, que deverá reestruturar o sistema
de mobilidade na região a partir do vale do Jaguaribe e intensificar o interesse
do mercado imobiliário para lançamento de novos empreendimentos.
Os espaços edificados com padrões construtivos de baixa densidade
localizados próximos ao ambiente costeiro são continuamente pressionados
pelo mercado imobiliário para comportar usos mais intensivos mediante
alterações na legislação de uso e ocupação do solo, especialmente no que se
refere a entraves à verticalização das construções, com efeitos diretos na
paisagem urbana.

Impactos dos processos de
renovação urbana: os processos
de substituição de usos
geralmente resultam no
adensamento populacional e de
área construída, o que gera
oportunidades de renovação do
espaço urbano, mas também
potencializa conflitos territoriais

A concentração de usos geradores de grande volume de tráfego nas áreas
centrais que integram a Bacia do Rio Camaragipe (shopping centers,
hipermercados, templos congregacionais, etc.) impactam fortemente a
mobilidade e a funcionalidade urbana em decorrência pela atração do veículo
particular.
Na Bacia do Rio Lucaia, a substituição de padrões de ocupação
uniresidencial, ainda presentes em alguns bairros de renda mais alta, por
padrões de ocupação multiresidencial verticais, produz efeitos diretos nas
demandas dos sistemas de infraestrutura com impactos significativos em toda
a bacia.
Na Bacia do Rio dos Seixos, especialmente no bairro da Barra, a conservação
da paisagem, dos elementos da urbanização e a visibilidade de sítios e
monumentos históricos é constantemente ameaçada pela implantação de
empreendimentos públicos e privados nas áreas de entorno e pela pressão
imobiliária para a verticalização.
Os espaços livres dos usos institucionais são fundamentais para o equilíbrio
ambiental da Bacia Hidrográfica de Ondina, porém são suscetíveis de
alterações pela própria dinâmica desses usos, por invasões ou decisões das
estruturas governamentais que os mantém.
Na Bacia do Rio Lucaia, nos bairros que fazem parte do Centro Antigo de
Salvador, estão presentes processos de esvaziamento populacional, de
desvalorização econômica e perda do valor de uso do patrimônio edificado,
resultando na degradação física do conjunto de interesse cultural reconhecido
nacional e internacionalmente com prejuízos diretos na ambiência urbana e
na indústria do turismo.
A implantação do Centro Administrativo Municipal no Comércio implicará
na concentração de cerca de 20 mil empregos no bairro, com impactos diretos
e indiretos na circulação de pessoas e na geração de negócios. A região
dispõe de uma boa rede de infraestrutura e serviços urbanos que têm
potencial para atender a retomada das atividades econômicas, assim como a
produção de habitação.
Os funcionários municipais se constituem em clientela preferencial para
programas de moradia no bairro do Comércio e em todo o Centro Antigo
pelas vantagens locacionais relacionadas à proximidade do trabalho e por
possuírem rendimentos estáveis e consignáveis em folhas de pagamento, o
que assegura a sustentabilidade aos programas já na sua fase inicial.
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Na Bacia da Contorno/Vitória, a vulnerabilidade de toda a região aos
processos especulativos do mercado imobiliário de alta renda coloca em risco
monumentos e paisagens que fazem parte da memória e da imagem de
Salvador projetada internacionalmente.
O ambiente marinho entre a Enseada dos Tainheiros e a Enseada do Cabrito
encontra-se degradado em decorrência das agressões a que historicamente foi
submetida a região, desde os lançamentos industriais que contaminaram as
águas com agentes químicos de alta toxidade aos processos de expansão
urbana que modificaram o ambiente estuarino, suprimindo a vegetação de
mangues, e que também contribuíram para a contaminação das águas com a
liberação de grandes cargas de efluentes domésticos.

Gestão de passivos ambientais
e de situações de risco: previsão
de situações de risco potencial e
real e de ocorrência de desastres
envolvendo pessoas e
ecossistemas

Na Bacia de São Tomé de Paripe, a contaminação da Baía de Aratu por
efluentes e resíduos industriais gerou um grande passivo ambiental
relacionado à contaminação da água, sedimentos e do manguezal com metais
pesados e hidrocarbonetos.
Na Bacia do Rio Lucaia, acidentes eventuais ou erros operacionais
envolvendo o tratamento de esgotos podem resultar no extravasamento de
efluentes não tratados para o sistema de drenagem e daí para o mar, causando
grande impacto no ambiente marinho e nas áreas costeiras do Rio Vermelho
até a Barra, como já ocorreu.
Em maio de 2019, a Coordenação da Colônia de Pescadores da Ilha de Maré
apresentou denúncia ao Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH)
sobre a contaminação química a qual os habitantes da ilha estão expostos.
Também as comunidades da Ilha dos Frades e de Bom Jesus dos Passos
manifestam preocupações com a contaminação das águas e da biota marinha,
da qual retiram alimento.
É importante o planejamento de ações para garantir a segurança das
comunidades das ilhas de Maré, dos Frades e de Bom Jesus dos Passos nos
casos de graves desastres ambientais na Baía de Todos os Santos.
Muito pouco controlados pelo Poder Público, os processos espontâneos de
expansão urbana, seja por meio do adensamento da construção no lote ou
pela conquista de espaços remanescentes nas ocupações, sempre se
constituem em fatores de risco para a conservação das massas de vegetação
e áreas permeáveis em todas as bacias da Cidade.

Sustentabilidade dos
ambientes naturais no meio
urbano: conservação dos
ecossistemas associados ao
bioma Mata Atlântica, das
massas de vegetação antropizada
remanescentes no meio urbano,
dos corpos d’água e das áreas
permeáveis

A canalização e o recobrimento dos cursos d’água, assim como a excessiva
impermeabilização das margens, dos fundos de vales e das áreas de
contribuição de drenagem, favorecem situações extremas de alagamentos nas
épocas de maior precipitação de chuvas, comprometendo a funcionalidade
urbana.
A redução do volume e a baixa qualidade das águas da Lagoa de Pituaçu
permanecem sem solução adequada de manejo e comprometem a
sustentabilidade do Parque Metropolitano.
A Lagoa do Abaeté, em Itapuã, é um dos elementos icônicos de Salvador que
vem sofrendo com a progressiva redução do nível de água em decorrência de
processos de assoreamento e diminuição da recarga hídrica relacionados à
impermeabilização das áreas de contribuição e da captação descontrolada da
água do lençol freático na Bacia de Stella Maris.
Também na Bacia de Stella Maris, a conservação do ambiente de lagoas e
dunas e da vegetação de restinga está ameaçada em face da previsão de
ampliação do Aeroporto Internacional de Salvador e das pressões da
expansão urbana ainda bastante presentes na região.
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O estágio avançado de eutrofização de algumas lagoas de Stella Maris e
Praias Flamengo denunciam a contaminação das águas por efluentes de
esgotamento sanitário, o que compromete a sustentabilidade do ambiente do
qual fazem parte.
Na Bacia do Rio Jaguaribe, que reúne alguma das regiões mais valorizadas
pelo mercado imobiliário para implantação de empreendimentos residenciais
e empresariais, há grande risco de desmatamento com a supressão dos
remanescentes de Mata Atlântica ainda existentes.
O manguezal localizado na foz do Rio Passa Vaca, no mesmo ponto da foz
oceânica do Rio Jaguaribe, é uma pequena unidade ambiental muito frágil
que se constitui no último exemplar desse tipo de ecossistema na orla
oceânica de Salvador. A sua constituição como unidade de conservação
ambiental, conforme determina o PDDU, está ameaçada pela depredação da
vegetação e pela especulação imobiliária.
Os espaços dos terreiros das religiões de matriz africana devem ser
protegidos e valorizados, não apenas pela grande importância cultural, mas
também por demandarem espaços naturais com cobertura arbórea que
ofereçam a ambiência necessária e adequada para as práticas religiosas.
A conservação dos remanescentes florestais de Mata Atlântica ainda
presentes na Bacia do Rio Ipitanga foi fortalecida pela criação da APA
Municipal do Vale da Avenida Assis Valente e do Parque em Rede Pedra de
Xangô que reúne no conceito de sua criação a sustentabilidade e o reforço
mútuo dos componentes culturais e ambientais associados.
A implantação da segunda pista da Avenida Vale de Pituaçu (Avenida Gal
Costa) pode impactar a área de proteção do Jardim Botânico de Salvador
(Mata dos Oitis) localizado na encosta do vale com acesso pela cumeada do
bairro de São Marcos.
Há um movimento de privados em prol da construção de uma via arterial na
região dos bairros de Patamares e Pituaçu, entre a Avenida Paralela e a
Octávio Mangabeira, que daria condição de acesso e propiciaria a
valorização dos terrenos circunvizinhos. O traçado desta via tem como
empecilhos a transposição do Parque de Pituaçu e do Parque do Vale
Encantado, unidade de conservação que está sendo criada sob forte pressão
dos moradores da região. A implantação da via foi descartada pelo PDDU e
é absolutamente incompatível com a criação e o manejo dos dois parques.
São necessárias ações para a recuperação ambiental dos mangues e recifes na
faixa costeira da Ilha de Maré, assim como dos remanescentes florestais nas
encostas e topos dos morros no interior da ilha.

Manejo de águas pluviais:
Sustentabilidade da drenagem
natural e manutenção dos canais
dos sistemas implantados

Na Bacia do Rio Lucaia, a implantação do corredor Lapa-LIP do BRT ao
longo das avenidas Antônio Carlos Magalhães e Juracy Magalhães reproduz
o modelo de canalização de rios e de impermeabilização dos fundos de vale
para implantação de pistas para a mobilidade
Na Bacia do Rio Jaguaribe, a impermeabilização das encostas e áreas de
fundos de vale ao longo da Avenida 29 de Março, em implantação,
ocasionará maior contribuição concentrada para o sistema de drenagem,
favorecendo situações de inundações nas áreas baixas.
Nas Bacias de Plataforma e de São Tomé de Paripe, os processos de
impermeabilização decorrentes da urbanização associados às características
geológicas do solo tornam as áreas potencialmente sujeitas à saturação dos
canais de drenagem por sobrecarga, dificultando a drenagem e resultando em
alagamentos e processos erosivos.
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É necessária a relocação das edificações localizadas nas áreas de inundação
da drenagem natural da Bacia do Rio Paraguari (Nova Constituinte), que
funcionam como espaços de amortecimentos de cheias e configuram áreas
de risco para a ocupação humana.
Na Bacia de Armação/ Corsário, em razão dos bloqueios físicos produzidos
pelo processo de urbanização, parte da drenagem pluvial se dá por infiltração
no solo e percolação em direção ao mar, o que pode ser dificultado pela
impermeabilização do solo que vem ocorrendo em toda a região.
Estão sendo desenvolvidos pelo Governo do Estado projetos para
implantação de reservatórios de amortecimento, desassoreamento e
alargamento da calha do Rio Ipitanga para aumento da vazão e maior
escoamento das águas pluviais no trecho a jusante das represas, reduzindo o
impacto das cheias nas áreas densamente urbanizadas em suas margens, a
exemplo do bairro de São Cristóvão.
Na Bacia de Stella Maris merece atenção a excessiva impermeabilização do
solo numa região de grande sensibilidade ambiental, que está submetida a
uma urbanização intensiva sem a correspondente reserva de áreas para a
infiltração de águas pluviais, condição necessária à recarga dos aquíferos que
sustentam o ecossistema de lagoas e dunas do litoral.

Conflitos entre usos no
ambiente urbano: decorrentes
da incompatibilidade entre usos
ou dos usos com os fatores
locacionais existentes.

São pouco conhecidos os estudos de impacto ambiental e de vizinhança para
implantação da Ponte Salvador-Itaparica e do Monotrilho para transporte de
passageiros, de modo que a sociedade não tem como avaliar os efeitos que
produzirão na vida das pessoas, assim como as alternativas que poderiam ser
viabilizadas e as medidas mitigadoras e compensatórias que precisam ser
adotadas.
O novo Centro de Convenções localizado no bairro de Armação promete ser
o catalizador dos processos de desenvolvimento da região nos próximos
anos, recuperando usos de apoio ao turismo e até ampliando a rede de
serviços, mas, também, produzirá impactos no trânsito e na geração de ruídos
que poderão conflitar com a população residente em seu entorno.
Na Bacia do Rio Ipitanga, a continuidade da operação do Aterro
Metropolitano Centro depende da garantia de afastamento de usos
residenciais das suas bordas, o que pode ser obtido mediante a aplicação de
normas de uso do solo e da criação de faixas verdes de proteção no entrono
do aterro.
Nas bacias do Rio do Cobre e do Rio Ipitanga, devem ser compatibilizados
o exercício das atividades de exploração mineral com as demais atividades
urbanas, assim como a conservação ambiental e a definição de usos futuros
prioritários quando da recuperação das áreas degradadas pela atividade de
exploração mineral.
Na Bacia de São Tomé de Paripe, a ferrovia cria uma barreira de acesso à
orla marítima dos bairros da região, segregando um espaço importante para
o seu desenvolvimento.
Nas bacias do Rio Paraguari e de Plataforma deverá ser contemplada a
requalificação urbanística dos espaços resultantes da implantação do
monotrilho, assim como estudo de novos usos comunitários, de acesso
público, para a faixa próxima ao mar.
As antigas instalações da COCISA, em São Tomé de Paripe, estão
atualmente sob o domínio do Estado da Bahia e permanece sem uso, podendo
abrigar atividades econômica ou comunitárias numa região bastante carente.
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Na Bacia do Rio dos Seixos, o uso da praia e dos demais espaços públicos na
região são elementos de conflito entre frequentadores dos bairros e a
população residente. A concentração de pessoas nas praias durante toda a
semana produz grande quantidade de resíduos que são carreados para o mar,
resultando na poluição do ambiente marinho bastante diverso e na ameaça à
conservação do Parque Marinho da Barra instituído pelo Município.
A faixa de terra em frente à praia do Corsário, constituída por terrenos
públicos e privados localizada entre as pistas da Avenida Octávio
Mangabeira, compõem um frontispício da orla atlântica de Salvador, e do
Parque de Pituaçu, necessitando ser valorizado e planejado para funções de
gozo público.
Na Bacia de Stella Maris, ocupações indevidas de faixas de praia por
loteamentos e condomínios fechados, cerceiam o acesso público ao mar e ao
ambiente costeiro. Também são significativos os conflitos de uso nas praias
e os decorrentes do funcionamento de serviços de bares e restaurantes que se
implantam próximos às residências, gerando concentração de pessoas e
provocando impactos em decorrência da produção de ruído e também pelo
manejo inadequado de resíduos sólidos.
Nos bairros da Barra, Ondina, Vitória e agora também Armação, a realização
de eventos com grande atração de público, entre os quais o Carnaval, é
bastante questionada em razão dos impactos que causam na infraestrutura
urbana e nas rotinas da população residente.
O acúmulo de resíduos nas praias, decorrentes do uso inadequado pelos
banhistas que descartam materiais a esmo, sendo maior o volume durante os
finais de semana, compromete todo o ambiente costeiro, desde a faixa de
areia até o fundo do mar, que são contaminados por dejetos orgânicos e
materiais não biodegradáveis que se acumulam comprometendo a
balneabilidade e a biota marinha.

Saneamento ambiental: além
do saneamento básico, o
saneamento ambiental envolve as
questões pertinentes à qualidade
do ambiente para a sustentação
da vida humana.

A formação de ilhas de calor e o consequente baixo conforto termo-ambiental
resulta de fatores como: alta absorção de calor pelas superfícies urbanas,
ausência de recobrimento vegetal, impermeabilização do solo e canalização
dos cursos de água, barreiras físicas para circulação de ventos, poluição
atmosférica e uso de veículos com combustão interna. Todos esses fatores
estão presentes na maioria dos bairros densamente ocupados de Salvador,
configurando um desafio para a mitigação ou reversão desses efeitos.
As altas densidades populacionais e de uso do solo, a precariedade da
infraestrutura e dos serviços de saneamento básico e o saneamento ambiental
de forma mais ampla são fatores que se apresentam de modo diferenciado na
Bacia de Itapagipe, reforçando a segregação socioespacial dos bairros.
O saneamento ambiental da Enseada dos Tainheiros e da Enseada do Cabrito
é uma agenda a ser completada com ações que possam promover a melhoria
da qualidade das águas em todo o ambiente da “Baía de Itapagipe”.
A gestão da limpeza urbana não consegue solucionar o acúmulo de resíduos
domésticos e a disposição de entulho em áreas próximas à Enseada dos
Tainheiros e nos canais de drenagem existentes na região. (ITAPAGIPE)
A cadeia produtiva da pesca e da mariscagem na Bacia de Itapagipe tem
infraestrutura deficiente, especialmente pela ausência de locais adequados de
descarga do pescado e acondicionamento para venda, além do que também é
prejudicada pela utilização de técnicas predatórias que produzem danos aos
ecossistemas costeiros, comprometendo a sustentabilidade da economia
pesqueira.
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Gestão urbana e ambiental do
território insular: monitoração
e mediação das transformações
urbanas e ambientais nas Ilhas de
Salvador

A vulnerabilidade aos processos especulativos relacionados ao turismo
sazonal pode dificultar a vida dos residentes nas ilhas de Salvador (Frades,
Maré e Bom Jesus dos Passos) pela elevação dos preços de produtos no
mercado local, inclusive o acesso a moradia.
O projeto de transformar a Ilha dos Frades em um grande resort vem
enfrentando resistência das comunidades da ilha, que se transformaram em
enclaves voltados para o mar, com restrições de acesso ao interior da ilha.
Também vêm sendo restringidos a pesca artesanal e mariscagem, com o
objetivo de proteção ao ambiente marinho, e atividades de camping nas
praias. Esses movimentos apontam para um nítido processo de gentrificação
do território.
Na Ilha de Bom Jesus dos Passos, o aumento das densidades construídas,
com a ocupação dos espaços vazios remanescentes e a verticalização das
construções, que desconfigura a paisagem da ilha, além de ser
ambientalmente insustentável. Por sua vez, o uso das áreas próximas ao mar
ou conquistadas ao mar deve atender a critérios objetivos definidos pelo
patrimônio da União com a participação da municipalidade e da comunidade
local.
A cultura da Ilha de Bom Jesus dos Passos é rica em tradições, como a
Filarmônica União dos Artistas, festas religiosas e cívicas, como a Festa de
Bom Jesus dos Passos e as comemorações da Independência da Bahia,
manifestações que precisam ser incentivadas e garantidas.

Adensamento na área do
Subúrbio Ferroviário: projeto
de mobilidade em curso pode
produzir impactos em uma área
já adensada e com precariedade
de infraestrutura e habitacional,
onde também estão presentes
espaços de relevância ambiental
e paisagística
Pressão imobiliária nas áreas
mais centrais do Miolo e
vizinhas aos projetos de
mobilidade em andamento
passam a ser disputadas pelos
agentes produtores das
habitações superiores.

O adensamento da área e a escassez de terrenos nessa porção do território
aponta para ações de consolidação das áreas ocupadas e com precariedade de
infraestrutura. Presença de espaços ambientalmente representativos requer
atenção quanto às pressões que tendem a se acentuar com as limitações à
expansão. O projeto de mobilidade em pauta requer a atenção quanto aos
impactos em toda a dinâmica da área.

As áreas remanescentes possivelmente serão ocupadas por empreendimentos
imobiliários, com reduzida oferta para o mercado popular. Esse processo
demanda estudo específico.

Gentrificação nas áreas do CAS. Processos já observados no Centro Histórico como no Santo Antônio e bairro
2 de Julho devem ser estudados de modo a evitar a ocorrência em outras
áreas.
Dispersão territorial de baixa
densidade: processo observado
em áreas periurbanas, com custo
elevado de provisão de
transportes, infraestrutura de
redes e serviços urbanos
Esgotamento de terrenos,
especialmente nas áreas centrais

Esse processo é observado no bairro de Cassange que apresenta enormes
carência de infraestrutura básica e transportes. Com elevado custo para a
provisão, além de restrições ambientais.
O esgotamento de terrenos se estende a toda a cidade, sendo mais evidente
nas áreas centrais. Toda a cidade está extensivamente ocupada e adensada.
Os vazios remanescentes se localizam principalmente na região do Miolo e
se constituem de terrenos de fundo de vale que poderão ser incorporados ao
mercado de terras pela condição de acesso resultante da implantação do
viário estrutural. Nos Subúrbios, os terrenos vazios não oferecem segurança
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para a ocupação e adensamento devido às condições geológicas da região ou
por se localizarem nas cabeceiras de bacias hidrográficas. A região de
Ipitanga oferece alguma possibilidade, mas apresenta restrições de ocupação
relacionadas a usos incômodos (aterro sanitário e pedreiras) e proteção de
manancial de abastecimento de água.

Verticalização cada vez maior
nas áreas de localização
privilegiada, que na Salvador
atual seria a Orla Atlântica

Esse processo demanda melhor caracterização e o necessário mapeamento.
Cabe um olhar mais atento a processos em curso de adensamento da Barra,
para uma avaliação de possibilidades de reprodução desse processo em outras
áreas. O aproveitamento da capacidade instalada da infraestrutura é
importante e conveniente diante da tendência ao esgotamento de terras no
Município, entretanto, questões relativas à capacidade viária, configuração
morfológica e proteção da paisagem devem ser observadas com atenção.

Vazios construídos nos bairros
do CAS: elevado estoque de
imóveis que não cumprem a sua
função social.

Os vazios construídos são edificações que não cumprem uma função social.
Os dados expressivos de imóveis vazios registrados pelo Censo 2010
demandam uma investigação mais aprofundada do estoque. O
desconhecimento desse estoque e suas características dificulta a elaboração
de uma política pública para o seu aproveitamento e mesmo para a aplicação
sistemática dos instrumentos de política urbana cabíveis.

Degradação progressiva do
patrimônio histórico: perda
continuada do patrimônio
histórico do Município.

Perdas progressivas do patrimônio edificado no CAS demanda a articulação
intergovernamental para a execução de ações emergenciais e a definição de
uma estratégia de longo prazo. Além desse processo continuado e
progressivo, nota-se a aceleração desse processo em algumas áreas
específicas, resultada de impactos da Via Expressa Baía de Todos os Santos.

Frágil gestão das terras
públicas: histórico de perdas
de bens públicos.

Salvador possui uma estrutura fundiária complexa, historicamente assentada
no regime de enfiteuse. Desde finais dos anos 1960, com a chamada reforma
urbana que permitiu a alienação dos bens públicos municipais, verifica-se a
perda progressiva das terras do município, por diversas vias. É
imprescindível a realização de um esforço coordenado de levantamento,
mapeamento e publicização de inventário das terras públicas, incluindo bens
dominiais e bens de uso comum do povo
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Habitação de Interesse Social
Fatores críticos

Destaques

Passivo de regulamentação,
urbanização e regularização
fundiária das Zonas
Especiais de Interesse
Social: o enfrentamento do
enorme passivo existente
requer planejamento de
longo prazo e ações efetivas
nessas áreas.

Os procedimentos para a regulamentação das ZEIS incluem o planejamento e
a definição participativa de normas específicas, importantes para a efetivação
das ações de urbanização e regularização fundiária, inclusive. Questões
institucionais de ordem diversas impediram a execução do que foi estabelecido
desde o Plano Municipal de Habitação, que teve as suas diretrizes incorporadas
ao PDDU/ 2008. Este Plano demarcou 116 áreas como ZEIS.
O desdobramento se restringiu à elaboração de Planos de Bairro, apenas para
as áreas de Nova Constituinte, Baixa Fria, Mussurunga, Mata Escura e
Calabetão e, ainda assim, nenhuma delas foi regulamentada. Foram também
elaborados os Planos de Bairro de Saramandaia e do bairro Dois de Julho,
desenvolvidos com assessoria técnica do Grupo de Pesquisa Lugar Comum da
Faculdade de Arquitetura da UFBA e o Plano de Bairro de Canabrava,
desenvolvido pela própria comunidade, também com assessoria técnica. Os
dois primeiros ainda não foram encaminhados oficialmente à Prefeitura
Municipal.
No PDDU/ 2016, o número de áreas demarcadas como ZEIS teve aumento
considerável, chegando-se a 234 áreas, sendo 214 ocupadas e 20 em terrenos
não edificados.
No período mais recente alguns processos acenam com a possibilidade de
enfrentamento da situação: a comunidade Guerreira Zeferina passou por
regularização urbanística pelo Município e com a entrega do título de
propriedade aos moradores estará plenamente regularizada; o projeto de
saneamento do Novo Mané Dendê também deverá convergir para a
regularização fundiária de quatro ZEIS na Bacia do Cobre; as comunidades
da Gamboa e do Unhão estão em processo de regularização por meio da
FMLF. No CAS, a regularização da ZEIS do Pilar também está em projeto.
O contexto de pandemia colocou ainda mais evidente a necessidade e
importância de uma ação continuada de regulamentação, urbanização e
regularização fundiária dessas áreas, considerando as suas especificidades.

Regularização fundiária de
comunidades tradicionais:
Há uma extensa agenda de
regularização fundiária a ser
cumprida nos bairros e
comunidades populares de
toda Salvador. As
comunidades tradicionais e
quilombolas são prioritárias,
assim como os terreiros de
candomblé

Demanda histórica das comunidades quilombolas da Ilha de Maré de
regularização fundiária que inclui a emissão de título de propriedade coletiva,
e urbanização das ocupações precárias de toda a ilha, com solução para os
problemas de drenagem e para o esgotamento sanitário. O saneamento colocase ainda como medida para reverter a contaminação da rede hídrica e das praias
por lançamentos domésticos.
A regularização urbanística e fundiária das comunidades do Centro Histórico
é uma prioridade para superação das situações de risco ambiental e também
risco social envolvendo os residentes na Bacia de Drenagem Contorno/Vitória.
Comunidades como a Gamboa e Unhão enconraam-se com processo de
regulamentação e regularização em andamento.
A comunidade Quilombo Tororó, situada na Bacia de São Tomé de Paripe, é
remanescente de antigos quilombos da região e está demarcada no PDDU
como prioritária para a regularização fundiária, não apenas pelo sua condição
de território quilombola, mas, também, por sofrer pressões da Marinha do
Brasil quanto à localização em área de sua dominialidade e pela utilização de
recursos naturais pelos moradores para sua subsistência.
Torna-se urgente a regularização fundiária das comunidades de
Paramana/Torto e Costa de Fora, localizadas na Ilha dos Frades, diante dos
processos de gentrificação e dos frequentes conflitos com o proprietário do
restante da ilha.
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A regularização de terreiros de candomblé é uma reivindicação histórica do
povo de santo. Em Salvador, alguns terreiros foram reformados na última
década, mas ainda persiste um enorme passivo a ser enfrentado, o que requer
planejamento que considere as especificidades desses lugares e coloque a
salvaguarda cultural como princípio e diretriz para as ações nesses territórios.

Impactos de instrumentos
urbanísticos promotores
de transformações urbanas
nas ZEIS: a sobreposição de
instrumentos urbanísticos
potencialmente promotores
de gentrificação, como a
Transformação Urbana
Localizada e a Operação
Urbana Consorciada com as
ZEIS requer atenção.

Nas ZEIS situadas nas áreas de influência dos sistemas de mobilidade de alta
e média capacidade e especificamente aquelas coincidentes com a incidência
da Transformação Urbana Localizada (TUL) deve ser considerada a
precedência das diretrizes e parâmetros das ZEIS, o que implica o impedimento
da aplicação daquele instrumento antes da regulamentação da ZEIS que
estejam sob a sua área de influência. Atenção deve ser dada às ZEIS contidas
em áreas de incidência de Operação Urbana Consorciada, de modo a evitar
processos de gentrificação quando da aplicação do instrumento. Em futuras
OUCs, as ZEIS contidas no CAS colocam-se, nesse aspecto, em condição de
vulnerabilidade.

Melhorias Habitacionais:
Programa de melhorias
habitacionais em curso
direcionado a ZEIS.

Foram reformadas até abril de 2020, 28.976 moradias e encontram-se em
andamento ações de melhoria habitacional em 1513 unidades habitacionais, a
maior parte em ZEIS. Trata-se de programa habitacional que ganha maior
importância no contexto da pandemia do coronavírus.

Elevado déficit
habitacional.

Em 2010 o déficit habitacional correspondia a 90.666 unidades habitacionais,
o que corresponde a 10,56% dos domicílios particulares permanentes.
Estimativa realizada para o ano de 2014 mantém o déficit relativo no mesmo
patamar, o que corresponde em números absolutos a 98.367 unidades
habitacionais.

Indicador específico para
avaliação das necessidades
e vulnerabilidades nas
ZEIS: Existência de estudo
que estabelece prioridades
para regulamentação e
indicador específico de
ZEIS

Após a aprovação do PDDU/ 2016, foi desenvolvido estudo para
hierarquização e priorização das ZEIS ocupadas do município do Salvador, por
meio de Contrato firmado entre a Unesco/FMLF e o Instituto Polis. Trata-se
de referencial importante para o encaminhamento do processo de
regulamentação das ZEIS.
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Gestão Urbana e Metropolitana
Fatores críticos

Destaques

Dificuldade de
estabelecimento da gestão
compartilhada na Região
Metropolitana de Salvador,
com a configuração efetiva da
Entidade Metropolitana.

Necessidade de integrar as funções públicas de interesse comum aos
Municípios;
Obrigatoriedade de criação do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado
(PDUI), com data limite legalmente instituída;
Papel histórico exercido pelo Estado na coordenação das intervenções
regionais;
Liderança estratégica de Salvador na região;
Disputas políticas entre gestores Municipal e Estadual, com forte
interferência no espaço urbano.

Avanços nos processos de
gestão na PMS,
especialmente no saneamento
das contas públicas.

Habilitação do Município na captação de recursos e estabelecimento de
parcerias;
Ameaça representada pela pandemia da Covid-19 que, além da queda na
arrecadação municipal, reduz a capacidade de investimento de organismos
internacionais e a disponibilidade de recursos públicos de outras esferas de
governo.

Crescimento da capacidade
de planejamento da PMS.

Planejamento das ações governamentais, com monitoramento contínuo dos
resultados e envolvimento direto dos dirigentes municipais;
Necessidade de maior integração deste processo com as peças de
planejamento do desenvolvimento urbano e de maior envolvimento dos
técnicos da Administração Municipal na sua elaboração e implantação.

Implantação do SALVADOR
DADOS.

Em processo a implantação do sistema de gestão, integração e atualização de
informações sobre Salvador, com base de dados geoespaciais padronizada e
confiável.
Previsão de disponibilização pública dos dados e informações.

Elaboração e
implementação do Plano
Diretor de Tecnologias
da Cidade
Inteligente (PDTCI).

Viabilizado financiamento e em processo de elaboração do projeto de
aumento da infraestrutura de conectividade, armazenamento e
processamento das informações e criação de ambiente de trabalho
integrado de acompanhamento em tempo real dos dados, informações e
imagens geradas.
Importância de planejamento de atributos tecnológicos, inclusive
tecnologias assistivas, nos espaços públicos que atendam a população de
forma universal.
Previsão de conexões físicas associadas a conexões tecnológicas entre
estruturas de mobilidade (estações de metrô, pontos de ônibus etc.) e
espaços públicos da cidade.
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Povos de Santo
Fatores críticos
Questão fundiária e a proteção dos territórios
sagrados, entendendo-se Terreiro: designa um
conjunto espacial, social e cultural. ‘E o local do
culto aos orixás, composto de: A) Construções
diretamente associadas ao mundo dos orixás,
espaço sagrado. B) Habitações dos praticantes,
espaço privado de moradia, porém de
propriedade comunal. C) Espaço verde onde são
cultivados os vegetais sagrados, que podem ser:
árvores e arbustos, utilizados como local de culto
especial, ou ainda as ervas sagradas, utilizadas
tanto na medicina fitoterápica do grupo como nas
diversas cerimônias religiosas que ocorrem no
calendário litúrgico das casas-de-santo.

Destaques
A maioria dos terreiros não possuem a propriedade dos seus
imóveis, apenas portam a posse;

Experimentam dificuldades de manter a integridade desses
bens, pelas construções irregulares frutos do crescimento
desordenado da cidade;
Existência de problemas de segurança pública que
vulnerabilizam essas comunidades mesmo dentro dos seus
territórios;
Dificuldades de conservação desses bens diante das
intempéries do tempo;

Dificuldade nos processos de institucionalização
e gestão administrativa das entidades de apoio
aos terreiros

Existência de um complexo de normas e burocracias muito
distante dessas entidades, o que termina muitas vezes as
onerando com obrigações tributárias e contábeis com as quais
não estão preparadas para atender;
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