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Resumo

O objetivo deste trabalho é a elaboração de um instrumento de luta para a 
comunidade da Gamboa de Baixo e que venha se somar a outros instrumentos que 
em posse da comunidade tentarão viabilizar a Regulamentação da ZEIS junto ao 
poder público garantindo a participação continua da comunidade no 
desenvolvimento do processo. 

Com o objetivo de criar diretrizes específicas que atendam ás demandas priorizadas 
pela comunidade na elaboração e construção de um Plano de Urbanização para a 
localidade da Gamboa de Baixo, foi utilizada uma metodologia que visava compor 
um diagnóstico da área, identificando demandas e prioridades, por meio da 
realização de oficinas e visitas em campo, discutindo e tentando apontar alternativas 
para resoluções das problemáticas levantadas. Dessa forma foi possível estabelecer 
05 (cinco) diretrizes gerais que determinam objetivos a serem seguidos no 
desenvolvimento do Plano de Urbanização.

Objetivos 

Constitui objetivo geral desse trabalho, a elaboração de 
diretrizes específicas para o Plano de Urbanização da Gamboa 
de Baixo, abrangendo os aspectos urbanísticos, ambientais, 
sociais e culturais, de forma a dar suporte para reivindicação 
da regulamentação da ZEIS junto ao poder público. 

Levantamento e caracterização do uso do solo e gabarito;   

Diretrizes gerais para a proposta do Plano de Urbanização;
 
Elaboração de um termo de referência para contratação de 
consultoria de profissionais de arquitetura, engenharia, 
sociologia e serviço social, para construção de um Plano de 
Urbanização Participativo.   

 

O QUE SÃO ZEIS? 

As ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE 
SOCIAL, mais conhecidas como ZEIS, 
são terrenos/áreas da cidade que só 
podem ser ocupados com MORADIA 
POPULAR.
Nas  a prefeitura e o governo devem  ZEIS
melhorar as condições de moradia de 
quem já mora ali, regularizando, 
u rban i zando  ou  r e f o rmando  ou 
CONSTRUIR NOVAS HABITAÇÕES 
sempre para população de baixa renda, 
como também promover melhorias na 
infraestrutura urbana local da  ZEIS.
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ZEIS 5
A Gamboa de Baixo foi delimitada como Zona Especial de 
Interesse Social pelo Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano de Salvador (PDDU, Lei  Municipal  nº 
9.069/2016). Conjuntamente como a Comunidade do 
Unhão, e demarcado pelo Anexo 3 - Mapa de ZEIS do 
PDDU, a Gamboa é a ZEIS. 

ZEIS 5 - corresponde aos assentamentos ocupados por 

comunidades quilombolas e comunidades tradicionais, 
especialmente aquelas vinculadas à pesca e à 
mariscagem, localizados em áreas públicas ou privadas, 
nos quais haja interesse público em promover os meios 
para a regularização fundiária e recuperação ambiental e 
medidas necessárias à manutenção de suas tradições e 
cultura, Capitulo III, Do Zoneamento, Seção IV Das Zonas 
Especiais de Interesse Social do Plano Diretor – Lei n.º 
9.069/2016. 

ZEIS-1: assentamentos precários – favelas, loteamentos irregulares e conjuntos 
habitacionais irregulares; 

ZEIS-2: edificação ou conjunto de edificações deterioradas, desocupadas ou ocupadas, 
predominantemente, sob a forma de cortiços, habitações coletivas, vilas ou filas de casas;

ZEIS-3: compreende terrenos não edificados, subutilizados ou não utilizados;

ZEIS-4: assentamentos precários, ocupados por população de baixa renda, inseridos em 
APA ou APRN;

ZEIS-5: assentamentos ocupados por comunidades quilombolas e comunidades 
tradicionais, especialmente aquelas vinculadas à pesca e mariscagem.

Comunidade de 
Tradição 

Pesqueira

Invisibilidade

Apesar de possuir 04 acessos 
a comunidade da Gamboa de 
Baixo é invisível para quem 
t r a n s i t a  p e l a  Av e n i d a 
Lafayete Coutinho e as ruas 
em volta.

O entorno - equipamentos turísticos, lazer e cultural  
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Luta e Resistência pelo Território

A Gamboa de Baixo tem um histórico de luta e resistência que é evidenciado logo após construção da 
Avenida Lafayete Coutinho, que após sua finalização segregou totalmente comunidade da cidade, 
causando um grande esquecimento e abandono aos seus moradores. Hoje a segregação sócio 
espacial, constatada desde o seu principal acesso, por baixo da Avenida Contorno, torna a 
comunidade invisível para quem transita pela avenida.
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Regulamentação da ZEIS :

A regulamentação de ZEIS cria um instrumento voltado para 
proteção dessas áreas, dando garantia do direito à cidade e 
permanência, como também garante uma infraestrutura 
adequada, serviços urbanos, equipamentos sociais e a 
segurança de posse na área, impedindo qualquer intervenção de 
especulação imobiliária.

Âmbito do PDDU Lei nº 9.069/2016

Conforme no Plano Diretor, o processo de regularização das ZEIS, 
compreende um Plano de Regularização Fundiária, que deve ser 
elaborado com a participação da população moradora da ZEIS 
em todas suas etapas e componentes. 

O que deve CONSTAR nesse ?PLANO

 2018 - Omissão do poder público 

A Prefeitura Municipal de Salvador / FMLF contrata o Instituto Pólis 
para elaboração de um Plano de Ação para Regularização das 
ZEIS, definidas no PDDU que estão  localizadas no Centro Antigo de 
Salvador (CAS), poligonal essa que engloba a ZEIS V - Gamboa de 
Baixo/Unhão. Com fins de consolidar as ações numa publicação da 
metodologia utilizada, negando uma das maiores premissas da 
Regularização das ZEIS, a participação popular.

 Fonte: Instituto Pólis

Diagnósticos - Levantamentos em campo - Oficinas

Esse trabalho buscou seguir a linha complementar iniciada em 2013, por 02 residentes da RAU+E, de dá seguimento a 
assistência técnica a comunidade, sendo assim durante o período de atuação foram realizadas atividades, oficinas e 
levantamentos em campo para consolidar diversas informações e dados coletados e servirem de base para fomentar a 
proposta de um ante projeto de um Plano de Urbanização, elemento que compõe o Plano de Regularizada Fundiária 
das ZEIS no Município de Salvador.

Resultados das Oficinas:

As oficinas desse tema tinha como objetivo de extrair dos moradores presentes a  percepção dos mesmos sobre as 
demandas e desejos sobre a infraestrutura, serviços  e equipamentos na comunidade. Com isso foi possível identificar 
essas demandas como base de fomentar o anteprojeto do Plano de Urbanização, criando diretrizes especificas para a 
comunidade, atendendo a classficação da mesma como ZEIS.

I - Plano de 
Massas de 

Urbanização 

II - Plano de 
Regularização 
Jurídico-Legal 

III - Plano de 
Ação Social e 

Reassentamento

Infraestrutura Ambiental Lazer 

 
Falta de coleta de lixo 

Despejos de produtos de 
limpezas (quimicos) no mar 
pelos prédios vizinhos 

Falta de lazer para crianças 
 

Acessibilidade inexistente Acumulo de lixos nas 
encostas 

Falta de parque infantil 

Falta de manutenção da rede 
de esgoto e água 

 Praça 

Reforma da boconia  Projetos Sociais 

Falta de incentivo a pesca   

Dificuldade no abastecimento 
de GLP 

  

Prevenção de vetores e 
pragas 
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Corrimão   
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Diretrizes
Diretriz Socioeconômica – Promover o fortalecimento da 
atividade pesqueira na comunidade (preservação e manutenção 
da identidade da comunidade) criando uma Infraestrutura 
adequada para atender à produção e venda do pescado (um deck 
que servirá de apoio para venda dos pescados); reforma e 
ampliação da atual estrutura do atracadouro; construção de um 
píer para os barcos (permitindo acesso de embarcações para 
compra do pescado e visitas naa comunidade) e a construção de 
uma sede para a Associação dos Pescadores; promover 
juntamente com a diretriz de habitação meios para viabilização 
comercial das residências de uso misto; 

Diretriz Habitação – Promover a implantação de consultoria de 
assistência técnica para melhorias habitacionais (melhorando a 
qualidade da habitabilidade das casas) dando suporte à 
comunidade nas constantes reformas, prever a realocação dos 
moradores do Forte adotando o projeto elaborado pela RAU+E 
(Habitação Interesse Social); pactuar com a comunidade 
parâmetros urbanísticos de ocupação e normas edilícias para o 
uso do espaço, visando ao bem comum (regular a implantação de 
novas edificações que deverão acomodar-se à topografia; e 
novas ampliações deverão respeitar um gabarito adequado para 
localidade) e a utilização do uso misto das residências como 
forma de geração de renda;

Diretriz Ambiental – Promover a preservação das áreas livres 
existentes na comunidade para que não sejam ocupadas de 
forma desordenada e inadequada; promover, através dessas 
áreas, a manutenção e a qualidade do conforto ambiental e da 
paisagem do lugar;
 
Diretriz Sociocultural – Promover a discussão do uso 
comunitário para o Forte São Paulo, conforme orientações e 
recomendações desenvolvidas na cartilha Uso e Gestão: Forte 
São Paulo da Gamboa (2017) elaborada pela RAU+E e os 
moradores do Forte, promover as ações culturais e religiosas na 
comunidade e a consolidação do uso do Forte como espaço 
cultural;

Diretriz Infraestrutura – Promover estudo para melhorias e 
intervenções a curto e médio prazo para saneamento básico, 
manejo de águas pluviais e manejos dos resíduos sólidos, 
implantação de equipamentos de lazer (novo deck proposto pode 
receber equipamentos para crianças e ser utilizado como mirante 
de contemplação do mar); prever a implantação de um modal 
vertical (plano inclinado) para melhoria na acessibilidade da 
comunidade e para o comercio do pescado; promover melhorias 
nas escadarias e acessos; promover a melhoria da infraestrutura 
e serviços urbanos na comunidade e as condições para que a 
mesma venha exercer o direito à cidadania, à moradia digna e à 
acessibilidade adequada para seus moradores.

Proposta Anteprojeto Plano de Urbanização:

A proposta tem a função de assessorar a comunidade, na contratação do um Plano de 
Urbanização para a comunidade, dessa forma criando mais um instrumento de 
fortalecimento para comunidade.
Foi proposto um anteprojeto para a contratação do Plano de Urbanização da Gamboa 
de Baixo, onde foram previstas áreas para melhoria da infraestrutura da pesca; para 
implantação de equipamentos de lazer; para realocação dos moradores do Forte; 
áreas (duas) para possível implantação de um plano inclinado na comunidade, 
viabilizando uma acessibilidade adequada e um acesso mais rápido tanto voltado 
para impulsionar o comércio, como para melhorar a acessibilidade dos moradores e 
até mesmo para quem vem visitar a comunidade; proposição de preservação de 
áreas livres, que não encontram-se ocupadas hoje por conta do alto grau de 
declividade, impedindo qualquer ocupação pela comunidade.
Também será elaborado um termo de referência detalhando todo processo de para 
contratação deo referido objeto que terá como produtos: Plano de Urbanização, 
Projeto Urbanístico, Levantamentos Topográficos, Cadastros de imóveis e todos os 
estudos referentes as normas edilicias e parâmetros do uso do solo.

Levantamentos em campo - 
Oficinas - avanços

Os levantamentos em campo buscaram criar uma 
base de identificação do uso do solo existente, 
gabarito das casas e identificar as casas que fazem 
parte do projeto de Melhorias Habitacionais, projeto 
específico do residente Iago Albuquerque. 
Foi possível mapear todas as casas da comunidade, 
através desses levantamentos essas informações 
foram inseridas no software AUTOCAD e em seguida 
l e v a d a s  e  c o m p i l a d a s  n o  s o f t w a r e  d e 
geoprocessamento o QGIS, para elaboração dos 
mapas.tenáticos.

Proposta 
Anteprojeto 

Plano de 
Urbanização 


