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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.  

O início deste trabalho explana o processo de aproximação dos residentes com a 

comunidade e o levantamento de suas características, ação fundamental, para a definição 

dos eixos que foram desenvolvidos pelos residentes. Dessa forma foram estabelecidos três 

eixos de atuação, focados nas temáticas identificadas durante o processo do diagnóstico da 

área. Cada residente ficou responsável por um eixo: 1 – Regulamentação da ZEIS, 2 – 

Habitação (Melhorias Habitacionais) e Espaços Livres e 3 – Mobilidade - Acessibilidade. 

O presente trabalho aborda o eixo 1 - Regulamentação da ZEIS, que tem papel 

fundamental na garantia de permanência dessas comunidades de baixa renda, como 

também a função de trazer melhorias e investimentos na área de infraestrutura, 

saneamento, habitação, lazer, cultura e renda. 

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. 

Assim, alcançou-se a apresentação de um anteprojeto de Plano de Urbanização e uma 

minuta de um Termo de Referência para contratação do mesmo com participação ativa da 

população no seu desenvolvimento, criando um instrumento que dê viabilidade para a 

regulamentação da ZEIS na qual a comunidade está inserida.  

 

 

Palavras-chave: Assistência Técnica; Participação Popular; Regularização; Urbanização; 

ZEIS. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this work is the elaboration of an instrument of struggle for the community of 

Gamboa de Baixo and that it will be added to other instruments that in the possession of the 

community will try to make feasible the Regulation of the ZEIS with the public power 

guaranteeing the continuous participation of the community in the development the process. 

The beginning of this work explores the process of approaching residents with the community 

and the survey of their characteristics, fundamental action, to define the axes that were 

developed by the residents. In this way three axes of action were established, focused on the 

themes identified during the process of the area diagnosis. Each resident was responsible for 

one axis: 1 - Regulation of ZEIS, 2 - Housing (Housing Improvements and Free Spaces) and 3 - 

Mobility - Accessibility. 

The present work deals with axis 1 - Regulation of the ZEIS, which plays a fundamental role in 

ensuring the permanence of these low income communities, as well as the function of bringing 

improvements and investments in the area of infrastructure, sanitation, housing, leisure, culture 

and income. 

With the objective of creating specific guidelines that meet the demands prioritized by the 

community in the elaboration and construction of an Urbanization Plan for the Gamboa de Baixo 

locality, a methodology was used to compose a diagnosis of the area, identifying demands and 

priorities, through the realization of workshops and visits in the field, discussing and trying to 

point out alternatives to resolutions of the issues raised. In this way it was possible to establish 

05 (five) general guidelines that determine objectives to be followed in the development of the 

Urbanization Plan. 

Thus, the presentation of a draft Urbanization Plan and a draft of a Term of Reference for 

contracting the same with active participation of the population in its development, creating an 

instrument that gives viability to the regulation of the ZEIS in which the community It's inserted. 

 

 

Keywords: Technical Assistance; Popular participation; Regularization; Urbanization; ZEIS. 
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1. Área, comunidade 

 

1.1. Nome do bairro e localidade 

Gamboa de Baixo, Centro, Salvador, Bahia. 

 

1.2. Nome da Associação Parceira e Personalidade Jurídica 

Associação Amigos do Gegê de Moradores da Gamboa de Baixo 

 

1.3. Endereço completo e Telefone/E-mail/ Website/ Blog 

Rua Hamilton Sapucaia, S/n, Gamboa de Baixo – Salvador, Bahia. 

 

1.4. Nome e função do representante legal e principais lideranças para contato 

Ana Cristina da Silva Caminha - Presidente da Associação 

 

2. Descrição da área, problemática e justificativa para a proposta de assistência técnica. 

 

2.1. Aproximação do grupo com a comunidade, breve histórico, conquistas da 

comunidade e descrição da(s) problemática (s)/demanda(s) encontrada(s). 

O contato inicial dos residentes com a comunidade aconteceu através da Associação de 

Moradores da Gamboa de Baixo, que trouxe a demanda para elaborar um estudo propositivo 

de uso misto (habitação + serviços) para o Forte de São Paulo da Gamboa, foco de estudo da 

residência em 2013, quando da implantação da RAU+E/UFBA.  

Através de oficinas realizadas com a 3ª Turma da RAU+E da Universidade Federal da Bahia, 

por um grupo composto de discentes, docentes e os moradores do Forte, por meio de 

pesquisas, reuniões e levantamentos, elaboramos uma cartilha que propunha alternativas para 

uso e gestão do Forte como uso misto comunitário, enfatizando a importância de morar no 

Forte, e de como a comunidade é, importante na preservação do patrimônio local. A cartilha foi 

apresentada em uma audiência pública no dia 14 de dezembro de 2017, com os diversos 

atores envolvidos e foi anexada ao processo que tramita no Ministério Público Federal sobre a 

retomada do Forte pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/IPHAN, audiência 

que envolveu órgãos como o IPHAN, a Superintendência de Patrimônio da União/SPU, a 

Prefeitura Municipal de Salvador através da Fundação Mário Leal Ferreira, a Defensoria 

Pública da União/DPU e o Ministério Público Federal/MPF. Sendo assim, a cartilha 

desenvolvida pela residência, tem o objetivo de somar às propostas elaboradas pela RAU+E, 

no período entre 2013 e 2015. Além disso, foi proposto por um residente da 3ª turma, que além 

do uso misto comunitário, 4 unidades habitacionais, já que na proposta de realocação dos 
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moradores do Forte elaborada pelo arquiteto urbanista Fabrício Zanolli, residente da primeira 

edição da RAU+E, só realoca no projeto de HIS 14 unidades, quando a demanda no Forte 

seria de 18 famílias. 

Com o avanço das discussões da retomada do Forte São Paulo da Gamboa pelo IPHAN e do 

processo na justiça federal com a SPU para cessão da área para gestão da Prefeitura 

Municipal, entendemos a importância de atuar junto à comunidade da Gamboa de Baixo, pois 

como profissionais tínhamos muito a contribuir, construindo coletivamente com os moradores, 

através de metodologia participativa voltada para a assistência técnica. Assim, o 

desenvolvimento das propostas apresentadas por cada residente tinha o objetivo de somar 

forças com a comunidade na busca do direito à cidade e do real direito a moradia de qualidade. 

 

Breve Histórico  

 

Dentro do contexto de exclusão territorial, a comunidade da Gamboa de Baixo está localizada 

dentro do considerado Centro Antigo de Salvador1 (CAS), que sofre durante anos com a 

pressão de poderes hegemônicos do capital. Essa situação pode ser explicada pelo fato de a 

comunidade estar inserida em uma zona de disputa histórica na orla da Baía de Todos os 

Santos, entre os prédios de luxo do corredor da Vitória e o Complexo do Solar do Unhão 

composto do Museu de Arte Moderna (MAM) e do Parque das Esculturas. A mesma divide sua 

área com outra comunidade - a do Unhão. 

Relatos de disputas por áreas de pesca em cartas enviadas à Capitania dos Portos desde 1878 

já demonstravam a ocupação da área que se situava entre os portos marítimos (Porto das 

Vacas e Porto da Gamboa) por uma comunidade de pescadores. Foi no contexto desses 

conflitos que surgiu a comunidade pesqueira Gamboa de Baixo, objeto deste estudo. 

A tradição da pesca artesanal foi passada de geração a geração, e ainda confere forte 

identidade à comunidade. O peixe que é retirado das águas da Gamboa não somente se faz 

presente na mesa de seus moradores, mas também nos mercados de peixe e no comércio em 

geral de áreas circunvizinhas. Contudo, a relação com o mar vai além da pesca, faz parte 

também do lazer de seus moradores que cresceram às margens da Baía de Todos os Santos.  

A comunidade está situada à margem sudoeste da baía, dentro da poligonal do CAS. Sua 

inserção nessa zona de rico valor histórico, patrimonial e paisagístico para a capital baiana 

trouxe à comunidade, durante anos, sensação de insegurança quanto à sua permanência no 

local. O privilégio da sua localização atraiu grande interesse do setor imobiliário, o qual 

implantou diversos empreendimentos residenciais de luxo em seu entorno, tornando a zona um 

                                                 
1
 O Centro Antigo de Salvador abrange onze bairros e cinco ZEIS e foi criado no através da Lei municipal 3.289/1983, Área de Proteção Rigorosa-

APR. Conforme Plano de Reabilitação do Centro Antigo de Salvador, informação disponível no Mapa 1- Centro Histórico e Centro Antigo de Salvador, 

Localização e poligonais de delimitação, 1983 e1984, elaborado por Ângela Gordilho de Souza, 2009.  
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dos metros quadrados mais caros de Salvador. Esse processo, que valorizou intensa e 

bruscamente o território da Gamboa, fez sobressair não o valor de uso que a terra tem, com 

seu potencial paisagístico, relações sociais e tradições culturais que os moradores mantêm 

vivos até hoje, mas sim o valor de mercado da terra que a prevalência dos interesses privados 

trouxe à Gamboa.  

 

Luta e Permanência  

 

Seu histórico de luta e resistência é evidenciado bem antes da construção da Avenida Lafayete 

Coutinho, que após sua finalização segregou a comunidade da cidade e de sua vizinhança. A 

comunidade sofre uma forte segregação sócio espacial, constatada desde o seu principal 

acesso, por baixo da Avenida Contorno e até mesmo visto pela Baía de Todos os Santos, se 

tornando invisível para quem trafega e transita na avenida. 

A resistência é constante diante das inúmeras situações adversas que enfrentam e no histórico 

de sua luta pela permanência, pelo reconhecimento enquanto comunidade pesqueira e por 

melhorias na comunidade, estão registradas grandes conquistas, alcançadas através da união 

de seus moradores. Nesse sentido, possui papel relevante a Associação Amigos de Gegê dos 

Moradores das Gamboa de Baixo, criada a partir de uma luta coletiva por saneamento básico e 

melhorias de infraestrutura, após uma epidemia de cólera em 1992, desde então atuando em 

prol da comunidade, demandando do poder público desde melhorias de infraestrutura, 

urbanística e habitacional até a regularização fundiária, urbanística e jurídico-legal.  

Dentre as conquistas do coletivo está a construção da escada de acesso à comunidade feita 

em mutirão pelos moradores; obras de infraestrutura realizadas pela CONDER na área de 

saneamento básico, melhorias habitacionais e construção de novas moradias; a luta frente às 

remoções para obras do Edifício Morada dos Cardeais e a contrapartida executada pela 

construtora; além de posicionamento civil frente às entidades governamentais e a defesa da 

manutenção do Forte São Paulo da Gamboa como patrimônio da comunidade e moradia para 

as famílias ali existentes.  

Como resultado da luta da Associação pela regularização fundiária, a área da Gamboa. 

juntamente com a comunidade do Unhão, foi delimitada no Plano Diretor do Município de 

Salvador, regido pela Lei N.º 9.069/2016, como Zona Especial de Interesse Social 5, que 

corresponde aos assentamentos ocupados por comunidades quilombolas e comunidades 

tradicionais vinculados à atividade de pesca e mariscagem. 

Com a consolidação de diversos dados e informações sobre essa luta e resistência da 

comunidade na garantia de sua permanência foi elaborada uma linha do tempo descrevendo 

os diversos atores envolvidos até hoje. 
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Figura 1. Linha do tempo da luta e resistência da comunidade. Fonte: Elaboração Residência em Arquitetura, Engenharia e 

Urbanismo – RAU+E. 2018 

 

Regularização Fundiária 

Diante de todo o processo de luta e resistência da comunidade da Gamboa de Baixo, a 

regularização fundiária se tornou a maior garantia de permanência da comunidade. Inserida em 

terreno da marinha, conforme já citado anteriormente, no ano de 2007 a Superintendência de 

Patrimônio da União - SPU cedeu às áreas das comunidades Gamboa de Baixo e Unhão para 

o Município de Salvador para fins de regularização fundiária, com recursos do Programa Papel 
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Passado do Ministério das Cidades. Essa área incluía também o Forte de São Paulo, 

totalizando aproximadamente 22.730m². 

Nesse mesmo ano a Prefeitura Municipal de Salvador contrata através de licitação a empresa 

IP Empreendimentos, Consultoria e Engenharia Ltda., vencedora do certame, para 

levantamentos, cadastramentos técnicos e regularização das habitações das comunidades 

envolvidas com fins de regularização fundiária. Esse contrato de Cessão sob Regime de 

Aforamento tinha uma duração prevista de 05 anos. Com o atraso constante na execução do 

objeto pela a prefeitura e a mesma não cumprindo o prazo para a Regularização Fundiária 

dentro do prazo estabelecido, em 2012 a propriedade da área retorna à SPU não sendo 

renovada a sua cessão à PMS. 

Nesse período, a prefeitura termina por rescindir o contrato com a empresa, e realizando ela 

própria um cadastro, que gerou uma planilha constando nomes, endereços e o cálculo médio 

das áreas das casas das duas comunidades envolvidas.  

A necessidade de regularização fundiária e/ou a regulamentação da ZEIS seria uma garantia 

de trazer investimentos e intervenções nas áreas de melhorias habitacionais e infraestrutura 

para a comunidade, consolidando o fortalecimento das organizações sociais e diversos atores 

envolvidos. 

 

2.2 Diagnósticos, resultados preliminares e contexto para delimitação da proposta 

(informações sobre população, localização, área ocupada, densidades, características 

socioeconômicas, históricas, culturais, conflitos, etc)  

Situada numa área de aproximadamente 22.730m², a comunidade da Gamboa de Baixo está 

localizada em área da União em terreno da marinha com barreiras físicas, naturais e artificiais, 

que a impedem de expandir seu território. Ao lado encontra-se a comunidade do Unhão e muito 

próximo, encontra-se o Solar do Unhão, uma construção do século XVI que hoje abriga o 

Museu de Arte Moderna - MAM/BA e o Parque das Esculturas, considerado o principal espaço 

para a arte contemporânea da Bahia e de renome nacional. No outro lado da Gamboa, em 

zonas confluentes, encontra-se o Edifício Morada dos Cardeais, edifício de luxo às margens da 

Baía de Todos os Santos, que como outros existentes no Corredor da Vitória, bairro de alto 

padrão da cidade, possui posição privilegiada de frente pra baía, o que torna a Gamboa um 

território passível de um processo de supervalorização fundiária. Seus acessos são feitos pela 

Avenida Lafayete Coutinho, o que a torna invisível por quem transita na mesma, seja na 

direção do Bairro do Comércio, seja na direção de outras localidades circunvizinhas como 

Campo Grande, Bairro 2 de Julho, Politeama, Vitória  e  Canela.  

Pertencente ao bairro Centro, a comunidade está próxima a diversas atrações turísticas, 

monumentos e praças de grande valor cultural e artístico da cidade: Elevador Lacerda, Centro 

Náutico, Mercado Modelo, Igreja da Conceição da Praia, Centro Histórico de Salvador, Praça 
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do Campo Grande, Forte de São Pedro, Teatro Vila Velha, Passeio Público, Teatro Castro 

Alves e Hotel Sheraton. 

A comunidade foi delimitada como Zona Especial de Interesse Social 5, pelo Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano de Salvador em 2016, juntamente com a comunidade vizinha do 

Unhão, o que seria uma forma de garantir a sua permanência na região, entretanto, essa ZEIS 

ainda não foi regulamentada, tema a ser discutido mais adiante. 

Mapa 1. Localização da Comunidade Gamboa de Baixo. Fonte: Fabricio Zanoli – RAU+E (2013).       

 

Acessos e circulação interna 

 

A comunidade não possui via local interna que permita o acesso de veículos, contando com 

quatro para pedestres: um acesso pela pracinha que fica na Rua Gamboa de Cima e três pela 

Avenida Lafayete Coutinho, um em paralelo ao da pracinha, outro sentido bairro do comércio e 

outro sentido Vale do Canela, ao lado do Edifício Morada dos Cardeais, não possuindo nenhum 

tipo de sinalização ou indicação sobre a existência e localização da comunidade, tornando-a 

invisível para quem transita na Avenida Lafayete Coutinho.  

A circulação interna se dá através de 03 ruas que variam de 1,20 a 2,80 metros de largura, 

destinadas, como já referido, somente a pedestres (Rua Hamilton Sapucaia, Rua da 

Resistência e Rua Barbosa Leal), o que termina por dividir a comunidade internamente. 
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Mapa 2. Localização das Ruas e Acessos à comunidade. Fonte: Elaboração Residência em Arquitetura, Engenharia e Urbanismo – 

RAU+E. 2018 

 

Todas essas ruas e acessos principais da comunidade não possuem nenhuma infraestrutura, 

com péssimas condições de acessibilidade não seguindo normas vigentes ou padrões 

construtivos, sendo nítidos fatores como: sinalização inexistente, degraus elevados e 

irregulares, falta de corrimões nas escadas, inclinações elevadas, falta de rampa para 

cadeirantes ou pessoas portadoras de necessidades especiais, iluminação precária. Outro fator 

de dificuldade da comunidade é o acesso ao transporte público, praticamente inexistente, 

devido à distância da localidade aos pontos de ônibus existentes, o que termina gerando 

desconforto pelo deslocamento longo e insegurança dos moradores, tema a ser abordado por 

um dos residentes da equipe. 

 

Usos e Ocupação do Solo 

 

A comunidade da Gamboa de Baixo é uma ocupação que existe desde meados do século XX, 

tendo-se originado a partir de um núcleo de pescadores, que aos poucos, pela sua localização 

no centro da cidade, atraiu novos habitantes. No fim da década de 90, ocorreu um processo de 

urbanização através do Governo do Estado da Bahia, com investimentos nas áreas de 

saneamento, circulação, com construção de novas moradias e melhorias habitacionais. Mesmo 

assim, a intervenção não alcançou uma das maiores reivindicações da população: a 

regularização fundiária dos lotes.  

Hoje possui aproximadamente 260 casas, que apresentam um padrão construtivo semelhante, 

tendo a maioria das casas 02 a 03 pavimentos, sendo grande parte de uso residencial.  
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Por conta da falta de equipamentos na localidade, registra-se a existência de muitas 

edificações com uso misto (comércio no pavimento térreo, com habitação nos pavimentos 

superiores), principalmente na Rua Barbosa Leal, onde são encontrados pequenos mercados, 

depósito de bebidas, igrejas, lavanderia, píer para apoio à pesca, bares e restaurantes. Além 

disso, possui diversos minadouros espalhados pela comunidade e um até mesmo canalizado, 

servindo de abastecimento para os moradores. 

 

Perfil das habitações 

 

Grande parte das casas da comunidade possui diversos problemas construtivos, uma 

característica comum no processo de autoconstrução. Tendo como tipologia unidades 

construídas pelo programa do Governo do Estado da Bahia através da CONDER, no fim da 

década de 90, concentradas próximas à Avenida Contorno e lateralmente ao terreno do Edifício 

Morada dos Cardeais na Rua da Resistência; unidades que surgiram sob os arcos da estrutura 

da avenida; unidades espalhadas pela comunidade pelo processo de ocupação espontânea da 

encosta, e casarões antigos que foram ocupados e ampliados pelos moradores na orla, sendo 

ligadas à atividades comercial e pesqueira; além de unidades ocupadas e ampliadas dentro do 

Forte São Paulo da Gamboa e nos seus arredores. A maioria dos imóveis foi construída em 

alvenaria com reboco e pintura, com cobertura em telha de fibrocimento ou cerâmica. 

Algumas unidades são precárias, apresentando problemas estruturais e degradação por efeitos 

da corrosão causados pela maré; algumas unidades estão em situações de risco, enquanto 

outras estão em constante processo de autoconstrução, seja pra ampliar um cômodo ou 

construir novos pavimentos.  

 

Aspectos Morfológicos 

 

A Gamboa de Baixo está situada numa topografia acidentada, numa encosta, com quase 40 

metros acima do nível do mar, em áreas de solo, onde estão localizadas quase todas as 

edificações, em áreas com incidência de rochas com grande quantidade de arborização e 

vegetação de pequeno e médio porte, não ocupadas por conta do alto grau de declividade. 

 

População, Faixa Etária e Renda 

Como as comunidades da Gamboa de Baixo e Unhão ocupam o mesmo setor censitário, os 

dados obtidos referentes à população e faixa etária pertencem às duas comunidades. Segundo 

dados do IBGE (Censo 2010), a Gamboa de Baixo e Unhão, estão situadas no setor censitário 

n.º 292740805270156, localizado no distrito Vitória, com uma população de 1.037 habitantes, 

na sua maioria negra e de baixa renda. Nas figuras 2 e 3, podemos ver mais informações 

referentes à faixa etária, à relação da população por domicilio, à distribuição da população por 

gênero, e dados comparativos entre a população do setor e a do distrito e a relação da razão 

por gênero em comparação ao Estado da Bahia, ao Município de Salvador e ao distrito que ele 
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está inserido. A sua população em relação ao distrito representa 0,06% e a razão por gênero 

representa 97,52%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Dados do setor censitário população. Fonte: Censo 2010 - https://censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/?nivel=st  

 

Sua pirâmide etária apresenta um alargamento nas faixas entre 0 e 4 anos e até 45 a 49 anos, 

decrescendo nas faixas etárias mais avançadas, a partir de 60 a 64 anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Dados do setor censitário faixa etária. Fonte: Censo 2010 - https://censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/?nivel=st  
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Para esse setor censitário foi identificado uma renda média por responsável familiar de R$ 

680,83, como mostra a figura a seguir – Tabela I.12 – extraída do Painel de Informações - 

Dados Socioeconômicos do Município de Salvador por Bairros e Prefeituras-Bairro2, 

organizado pelo Setor de Informações Geográficas Urbanas dos Estado da Bahia – 

INFORMS/CONDER 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. População e renda média do responsável – ZEIS. Fonte: Tabela I.12 Painel de Informações - Dados Socioeconômicos do 

Município de Salvador por Bairros e Prefeituras-Bairro. 2016 

 

Atividade Pesqueira 

 

Desde o seu surgimento, a Gamboa de Baixo se consolidou como uma comunidade pesqueira, 

utilizando o mar e seus benefícios como uma fonte de renda para seus moradores. A 

comunidade possui uma relação significativa com o mar, utilizando não só como fonte de renda 

como também de lazer. Atualmente a comunidade, pela falta de apoio, não possui nenhuma 

estrutura adequada para auxilio na pesca e venda do produto, que são negociados com 

mercados formais ou vendidos pelos próprios pescadores a particulares ou peixarias. 

                                                 
2 O Painel de Informações, reune dados socioeconômicos e de infraestrutura agregados por bairros e prefeituras-bairro do município de Salvador. 

Essa agregação atende demandas crescentes de pesquisadores, gestores públicos, classe empresarial e sociedade civil em analisar com maior 

detalhe a realidade urbana de Salvador, principalmente em relação à topologia espacial e socioeconômica das áreas ocupadas. O painel traz 

informações básicas dos diferentes bairros de Salvador, unidades territoriais que se consolidaram historicamente e que incorporam outrossim a noção 

de pertencimento das comunidades por utilizarem os mesmos equipamentos sociocomunitários. São locais onde se mantêm relações de vizinhança, 

as pessoas vivenciam os mesmos problemas e onde se usufrui de todas as vantagens que um bairro pode oferecer. 
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Apesar, de terem formado uma Associação de Pescadores, não possuem sede física e nem 

equipamentos adequados que subsidiem a atividade, com suporte e logística para à pesca.  

O atual píer encontra-se em estado de degradação, não dando suporte adequado para as 

embarcações e as atividades de pesca, destruído em boa parte pelo mar, condenando a 

estrutura que ainda resiste. Intervenções no atual píer e o apoio e fortalecimento da pesca, 

teria grande importância para comunidade, por manter a preservação da Gamboa de Baixo 

como uma comunidade tradicional vinculada a atividade pesqueira. 

 

Figura 5. Pescadores e embarcações da comunidade. Fonte: Fabricio Zanoli – RAU+E. 2017. 

 

Infraestrutura  

 

A Gamboa de Baixo é uma área consolidada, mas com diversos problemas de infraestrutura 

básica, com falta de manutenção na rede de esgoto, coleta de lixo inexistente, falta de 

iluminação pública, escoamento ineficiente das águas pluviais, falta de acessibilidade 

adequada, o que termina gerando situações de risco aos moradores tanto de acidentes quanto 

de contaminação por doenças. A comunidade sofre diariamente por conta de serviços 

ineficientes ou inexistentes geridos por órgãos públicos, cabendo à própria comunidade se 

organizar e promover mutirões de limpeza e conscientização dos moradores para coleta e 

descarte do lixo adequado.  
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Figura 6. Imagens das deficiências encontradas na comunidade. Fonte: Elaboração Residência em Arquitetura, Engenharia e 

Urbanismo – RAU+E. 2018. 

 

3. Pesquisas, oficinas, metodologias definidas na proposta coletiva de assistência 

técnica.  

 

A Gamboa, apesar de se localizar em uma área nobre da cidade de Salvador, sofre com 

diversos problemas relacionados à sua invisibilidade territorial. Da dificuldade de acesso a 

serviços básicos como educação, saúde e lazer, problemas de infraestrutura de saneamento 

básico e insalubridade das casas, até questões mais complexas relacionadas à propriedade 

fundiária e à seguridade da posse. 

Entende-se que a Gamboa de Baixo é um palco complexo para a intervenção arquitetônica e 

urbanística, pois reúne em si todos esses entraves políticos e sociais. Por inúmeras vezes já foi 

objeto de estudo por órgãos governamentais, setores privados e até mesmo pela academia 

para consolidação de melhorias - ou não - para a comunidade. Algumas delas foram 

concretizadas, mas a maioria não saiu do papel, gerando em seus moradores uma sensação 

de insegurança e desconfiança quanto à proximidade desses agentes. 

A atuação dos residentes se deu através de contatos iniciais com representantes da 

comunidade para expor os trabalhos que os mesmos desenvolveriam durante o período da 

Residência. Dessa forma foi apresentado o Plano de Trabalho desenvolvido pelos residentes a 

membros da Associação de Moradores. A proposta coletiva da equipe sempre foi a da 

assistência técnica continuada e, a partir daí cada residente buscaria desenvolver suas 

pesquisas e seus projetos específicos individualmente, utilizando as premissas estabelecidas 
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nesse plano, visando a melhoria urbana, habitacional e o avanço das questões que envolvem a 

propriedade fundiária da comunidade.  

Mais que uma prática de projetos participativos, busca-se uma forma plural no sentido de 

agregar acadêmicos, profissionais, moradores e movimentos sociais, dentro de um método 

horizontal que consiga reunir as vozes de todos esses atores, transformando sua adesão em 

instrumentos para a luta da comunidade. Este trabalho tem a proposta de ser um exercício de 

inclusão no direito à cidade, para quem, diariamente, ele tem sido negligenciado. Dessa forma 

foram estabelecidos três eixos de atuação, um para cada residente, focados nas temáticas 

levantadas durante o processo do diagnóstico da área. Cada residente ficou responsável por 

um eixo: 1 – Regulamentação da ZEIS, 2 – Habitação (Melhorias Habitacionais) e Espaços 

Livres e 3 – Mobilidade. 

 

3.1. Meios e processos adotados para a proposta coletiva do grupo com a comunidade 

O processo de aproximação com os moradores ocorreu a partir da leitura que envolveu a 

compreensão do momento de baixa articulação e bastante desgaste nas relações entre os 

moradores e as interações universitárias anteriores (e paralelas também) a atuação desta 

edição da RAU+E 2017/2018. Entendendo a dificuldade, o processo metodológico  de 

aproximação foram divididos em três etapas: A de Planejar a atuação setorizada no território, a 

de Divulgar o trabalho a ser desenvolvido, por fim, a de Reunir os moradores para discutir as 

propostas.  

A primeira estratégia surge através percepção de um problema geológico da Gamboa, no qual 

altera a dinâmica do fluxo de moradores por toda a extensão de seu território. A alta 

declividade do terreno setoriza a Gamboa em três glebas, uma referente a cada rua, com um 

único ponto de interseção entre elas. Esta separação dificulta o deslocamento de seus 

ocupantes para outras ruas. Portanto, a equipe tomou como estratégia descentralizar  sua 

atuação no território, na intenção de se articular com um número maior  de moradores. 

Em seguida, inicia-se o processo de divulgação por rua da Gamboa. Que consistiu 

em  organizar materiais gráficos (Cartazes e fanzines), falando sobre a equipe e que trabalho 

se pretendia desenvolver ao longo do ano dentro do território. Colando os cartazes através da 

técnica do lambe nas ruas, com auxílio da liderança comunitária, e distribuindo os fanzines 

batendo de porta em porta, falando com cada morador nas pretensões enquanto grupo de 

assessoria técnica à Gamboa de Baixo. A divulgação aconteceu separadamente por ruas, e 

para além de apresentar a equipe, serviu também para convidar para a oficina que tava 

proposta na mesma semana, para aquela rua. Informando a dinâmica, local e hora do evento 
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A terceira estratégia foi a de concretizar as oficinas. Entendendo este momento como o espaço 

de diálogo e trocas em conjunto com os moradores, sobre questões pertinentes ao território, ao 

mesmo tempo em que se apropriava com os participantes a atuação proposta pela equipe para 

a Gamboa de Baixo. Essa estratégia consolidou três oficinas, uma em cada rua, utilizando 

como base para as abordagens as temáticas de cada eixo de atuação de cada profissional 

residente, que foram: A regulamentação da Zona de Especial de Interesse Social (ZEIS) da 

Gamboa de Baixo; Mobilidade e Acessibilidade; e Melhorias Habitacionais. 

Nessas interações, de forma geral, foram abordados temas relacionados com questões que 

atravessam o cotidiano dos moradores, o que envolveu o mapeamento dos percursos diários, 

mapeamento de problemas de infraestrutura e percepções gerais sobre o território, passando 

por questões relacionadas às legislações urbanas e seus vínculos com a garantia dos direitos 

urbanísticos e de moradia digna. Estes serão mais bem detalhados no tópico 4, específicos de 

cada trabalho individual dos componentes desta equipe.  

 

3.2. Pesquisas de legislação levantadas para subsidiar o entendimento para 

regulamentação de ZEIS. 

 

O tema da legislação urbanística e habitacional é bastante amplo, existindo diversos estudos 

voltados para o tema das ZEIS. Sendo assim serão apresentadas leis específicas relativas ao 

histórico do tema e da sua criação no Brasil e na cidade de Salvador. Com a criação da Lei 

10.257/2001 – Estatuto da Cidade, considerada um grande avanço na politica urbana, tem-se 

a regulamentação federal de um dos seus principais instrumentos, as Zonas Especiais de 

Interesse Social - ZEIS, com o propósito de consolidar os assentamentos urbanos no 

território, garantindo sua urbanização, infraestrutura adequada, produção habitacional e 

criação de parâmetros urbanísticos específicos para essas áreas.  

A utilização do instrumento das ZEIS deve garantir a igualdade e diferença às comunidades 

em assentamentos informais. Ela reconhece a igualdade nessas áreas garantindo direito à 

cidade, direito à moradia digna e direito à habitabilidade, e assim garante também a 

diferença, reconhecendo o processo histórico de produção social e cultural dessas 

comunidades, promovendo adequação da legislação urbanística como: usos, tipologias e 

padrões diferenciados, atendendo às necessidades desses locais, como também diferentes 

tipos de assentamentos urbanos. O entendimento sobre a regulamentação das ZEIS é o 

reconhecimento das diversidades desses assentamentos espalhados pela cidade, que 

podem ter o direito à cidade exercido por seus moradores e a garantia de moradia adequada. 

A regulamentação das ZEIS termina por criar objetivos específicos para esses 

assentamentos desde a inclusão dessas áreas invisíveis na cidade como a criação de 
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legislação urbanística específica para cada uma, a inclusão de serviços de infraestrutura 

urbana, melhorias nas condições de habitabilidade, a participação direta dos moradores nos 

processos de definição de investimentos públicos e até mesmo o aumento na arrecadação do 

município, pois a partir da regularização dessas áreas, o executivo pode cobrar impostos e 

taxas, que deveriam ser devolvidos em serviços e obras para as comunidades. 

Uma das primeiras cidades a reconhecer essas áreas foi o município de Recife, em 

Pernambuco, que no ano de 1987 instituiu a Lei Municipal n.º 14.947, apoiada numa ampla 

discussão com entidades e organizações da sociedade civil e da Comissão de Justiça e Paz 

da Arquidiocese de Olinda e Recife. Criou-se na época o Plano de Regularização de Zonas 

Especiais de Interesse Social (PREZEIS), implementando um processo de regularização 

urbana e fundiária em Recife, forma de garantir o direito à moradia a todos. Esse processo foi 

fundamental, uma experiência pioneira que terminou inspirando vários municípios no Brasil 

em suas politicas públicas. 

Em Salvador, através da Lei Municipal N.º 3.592/1985 foram institucionalizadas as Áreas de 

Proteção Sócio-Ecológica – APSE, que tinham como objetivo, estabelecido no seu artigo 2º, 

garantir a permanência da população residente nos assentamentos consolidados de baixa 

renda e melhorar as condições de vida da população ocupantes dessas áreas. 

Conforme o artigo intitulado, O Desafio da Regulamentação de ZEIS, das autoras Ângela 

Gordilho, Aparecida Teixeira e Teresa Espirito Santo (2007), “a lei tratava sobre o 

enquadramento e a delimitação em caráter preliminar, estabelecendo medidas para sua 

regulamentação, bem como definindo parâmetros de uso e ocupação (área do lote; índice de 

ocupação e número de pavimentos; tipos de atividades residenciais permitidas por 

subcategoria de empreendimento; usos permitidos e porte dos empreendimentos).” A partir 

daí ficava claro que politicas que criassem instrumentos voltados para a proteção dessas 

áreas terminava por garantir a permanência dessas comunidades em áreas valorizadas pelo 

Município e impediam essas comunidades de sofrerem qualquer processo de 

desapropriação, garantindo aos moradores de população de baixa renda uma área para 

moradia segura e adequada. 

Em 2004, o Município de Salvador instituiu a Lei Municipal N.º 6.586/2004, o Plano de Diretor 

de Desenvolvimento Urbano de Salvador e mantém o instrumento da lei de 1985, mas com 

uma nova denominação, criando as Áreas de Especial Interesse Social – AEIS, já inseridas 

dentro do zoneamento residencial da cidade, e considerando os mesmos parâmetros 

urbanísticos definidos em 1985. Nesse momento foram estabelecidas subcategorias para 

essas AEIS: AEIS I – áreas ou edificações ocupadas predominante com assentamentos de 

ocupação precária e popular, em áreas de propriedade pública; AEIS II – áreas ou 

edificações ocupadas predominante com assentamentos de ocupação precária e popular, em 
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áreas de propriedade privada; AEIS III – áreas desocupadas destinadas à implantação de 

Habitação de Interesse Social (HIS), com vistas à redução da demanda anual ou déficit 

habitacional, em programas de relocação de assentamentos ou de desabrigados. 

Na revisão do PDDU publicada em 2008, através da Lei Municipal N.º 7.400, já se avança 

com um grande aprimoramento dos instrumentos urbanísticos voltados para urbanização dos 

assentamentos. É nessa lei que se cria as Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, 

trazendo um instrumento importante do Estatuto da Cidade (Lei N.º 10.257/2001) como vetor 

na construção da Politica Habitacional de Interesse Social em Salvador, colocada em prática 

pela Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB, no período de 2005 a 2008, que tinha 

como objetivo viabilizar para população carente da cidade, o acesso à moradia digna e sua 

posse, além de equipamentos sociais e serviços básicos.  

Com a delimitação das ZEIS, que tinha o objetivo de facilitar a regularização e urbanização 

de assentamentos precários de habitação de interesse social, foram criadas 05 (cinco) 

categorias específicas atendendo a diferentes tipos de assentamentos dentro da cidade e 

considerando as particularidades dessas áreas sejam em áreas de preservação ambiental, 

de patrimônio histórico e cultural, áreas de comunidades tradicionais – pesqueiras e 

quilombolas – e de interesse turísticos. Essas zonas foram classificadas no artigo 80, como: 

ZEIS I – corresponde aos assentamentos precários, situados em terrenos de propriedade 

pública ou privada, nos quais haja interesse público em promover a regularização urbanística 

e fundiária; ZEIS II – corresponde à edificação ou conjunto de edificações deterioradas, 

ocupadas predominantemente sob a forma de cortiços ou habitações coletivas, localizados 

em regiões com infraestrutura urbana consolidada, nos quais haja interesse público em 

promover a regularização edilícia, sua reutilização e a regularização da propriedade das 

unidades imobiliárias, destinando- as à Habitação de Interesse Social, HIS; ZEIS III – 

corresponde aos terrenos não edificados, aos imóveis subutilizados ou não utilizados e às 

edificações desocupadas ou em ruínas, localizados em áreas dotadas de infraestrutura e 

adequadas à ocupação, nos quais haja interesse público na implantação de Habitação de 

Interesse Social, HIS; ZEIS IV – corresponde aos assentamentos precários ocupados por 

população de baixa renda, localizados em áreas de preservação permanente ou inseridos em 

Unidades de Conservação, nos quais haja interesse público em promover os meios para a 

regularização fundiária e urbanística e recuperação ambiental, considerando a legislação 

vigente; ZEIS V – corresponde aos assentamentos de população remanescente de quilombos 

e comunidades tradicionais vinculadas à pesca e mariscagem, localizados em áreas públicas 

ou privadas, nos quais haja interesse público em promover a regularização fundiária e 

urbanística, recuperação ambiental e medidas necessárias à manutenção das suas tradições 

e cultura. Mas apesar de classificar as ZEIS, no mapa 03 das ZEIS a lei não nomeava quais 
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áreas atendiam cada ZEIS especifica. 

Foram estabelecidos requisitos específicos para regulamentação dessas áreas com um 

processo que constava de um Plano de Regularização para cada ZEIS e podia ser elaborado 

pelo Município, pelo Estado, mas sempre com a participação da população residente da ZEIS 

em todas as suas etapas e componentes, ou até mesmo pela própria comunidade, com um 

assessoramento técnico qualificado, aprovado pelo órgão municipal de habitação. Constava 

desse Plano de Regularização para sua implementação a elaboração de 03 planos 

específicos: Plano de Urbanização, Plano de Regularização Fundiária e Plano de Ação 

Social e Gestão Participativa, criando assim uma regulamentação apoiada em uma gestão 

participativa.  

No atual Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano para o Município de Salvador, instituído 

através da Lei N.º 9.069/2016 são citados no artigo 10 os seis princípios que regem a Politica 

Urbana do município, que são:  

 

I - a função social da cidade;  

II - a função social da propriedade urbana;  

III - o direito à cidade sustentável;  

IV - a equidade e inclusão racial, social e territorial;  

V - o direito à informação;  

VI - a gestão democrática da cidade.  

 

Também afirma que a função social da cidade no município de Salvador corresponde ao 

direito à cidade para todos, compreendendo o direito a terra urbanizada, à moradia, ao 

saneamento básico, à segurança, à infraestrutura, aos serviços públicos, à mobilidade 

urbana, ao acesso universal a espaços e equipamentos públicos e de uso público, à 

educação, à saúde, ao trabalho, à cultura, ao lazer e à produção econômica.  

No capitulo voltado para as ZEIS houve um avanço em relação ao PDDU de 2008, pois as 

ZEIS já são definidas e classificadas conforme suas características, tendo sido ampliadas de 

116 para 234 áreas delimitadas, no anexo mapa 03.  

Sendo assim, mantendo as mesmas classificações do plano anterior, foram subdivididas em: 

 

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 
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APA ou APRN; 

ZEIS-5: assentamentos ocupados por comunidades quilombolas e comunidades tradicionais, 

especialmente aquelas vinculadas à pesca e mariscagem. 

Porém houve uma redução das exigências e aspectos para sua regularização, o que antes 

era proposto como “regulamentar as ZEIS”, passou a estabelecer a Regularização Fundiária 

das ZEIS, reduzindo o escopo dos estudos necessários para sua regularização, o que mostra 

um retrocesso de uma lei para outra. Esse processo de regularização pode ser compreendido 

pela elaboração de Plano de Regularização Fundiária, que pode ser de autoria do Município, 

do Estado da Bahia ou por iniciativa da própria comunidade, com assessoramento técnico 

qualificado, sendo posteriormente aprovado pelo órgão municipal de habitação, exatamente 

conforme a lei anterior. Esses Planos de regularização podem ser elaborados para parte ou 

todo perímetro da ZEIS, ou até mesmo para um conjunto de ZEIS, conforme critérios do 

Município. A mudança está na composição do Plano de Regularização, que agora será 

constituído por: Plano de Massas da Urbanização, Plano de Regularização Jurídico-Legal, 

Plano de Ação Social e Reassentamento, retirando a Gestão Participativa, desse último 

estudo a ser elaborado com a participação dos moradores dessas áreas. No artigo 80, o 

mesmo detalha o Plano de Regularização Fundiária e suas etapas de elaboração, aprovação 

e sua implementação. O Plano de Massas deverá conter: diagnóstico da área, incluindo 

delimitação da ZEIS ou conjunto de ZEIS, aspectos urbanístico-ambientais, socioeconômicos 

e fundiários; diretrizes, índices e parâmetros urbanísticos para o parcelamento, uso e 

ocupação do solo, indicando as áreas a serem urbanizadas, áreas para reassentamento, 

comércio ou uso institucional, áreas verdes e sistema viário; indicação da solução proposta 

para eliminação do risco geotécnico e implantação das redes de infraestrutura; estimativa de 

custo da intervenção; indicação das obras e remoções necessárias para viabilizar a 

regularização; diretrizes para acesso de todos os lotes a logradouro público (rua, viela, 

escadaria, etc.) e para individualização máxima dos lotes, minimizando a criação de 

condomínios de domicílios existentes; já no Plano de Regularização Jurídico-Legal, o mesmo 

deverá conter: levantamento da situação documental e de registro; indicação dos 

instrumentos a serem utilizados para a regularização; enquanto Plano de Ação Social e 

Reassentamento, constará de: justificativa e identificação das manchas de remoção e 

estimativa de domicílios a serem removidos; localização e condições do reassentamento, de 

forma a minimizar os impactos socioeconômicos e culturais; levantamento de dados e 

informações sobre lideranças locais e representantes de movimentos sociais, entidades 

populares e organizações não governamentais atuantes na área; levantamento das políticas 

públicas existentes na região e proposta de integração e ampliação das mesmas; estratégias 

e canais de participação da população e controle social, incluída a Comissão de 

Regularização de ZEIS; indicação de novas oportunidades de geração de emprego e renda, 
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assim todos esses elementos devem constar no Plano de Regularização Fundiária das ZEIS 

na cidade de Salvador. Também já é determinado pelo Plano Diretor, índice específico ou 

coeficiente de aproveitamento a ser aplicados nessas ZEIS, conforme figura abaixo retirada 

do plano. 

 

Figura 7. Imagem extraída do anexo da lei n.º 9.069/2016. 

 

4. Projetos específicos, abordagem conceitual e indicação dos diagnósticos 

complementos, etapas desenvolvidas e oficinas especificas do projeto individual, 

para implantação efetiva. 

  

4.1 Objetivo geral 

 

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.  

 

4.2 Objetivo(s) específico(s) 

 

 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. 

 

4.3 Justificativa do projeto no âmbito da proposta geral coletiva, conceitos adotados, 

diagnósticos e oficinas especificas.  
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Esse trabalho vem através da Assistência Técnica, criar instrumentos para que a comunidade 

da Gamboa de Baixo demande aos órgãos responsáveis sua regularização urbanística e 

fundiária, a fim de implementar e regulamentar a comunidade como ZEIS, de forma a garantir a 

permanência e segurança da titularidade de posse das habitações, como também para que 

possam ver atendidas as demandas para infraestrutura e serviços urbanos.  

O atual Plano Diretor indica a Gamboa de Baixo / Unhão como Zona Especial de Interesse 

Social 5 – 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.  O plano diretor detalha vários instrumentos aplicáveis 

a ZEIS, cabendo o município o papel de utilizar esses instrumentos para implementar políticas 

publicas voltadas para comunidades como a Gamboa de Baixo, que há anos não recebe 

nenhuma intervenção seja na área de infraestrutura urbana, saneamento e habitação. A 

regulamentação da ZEIS e/ou a regularização fundiária da área que compreende a Gamboa de 

Baixo, seria uma forma de assegurar as condições de habitabilidade para população em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica, integrando a mesma ao conjunto da cidade, 

inclusive por estar inserida na borda marítima da Baía de Todos os Santos protegendo a 

comunidade de qualquer especulação do mercado imobiliário.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Imagem elaborada a partir do Mapa 03, anexo da lei n.º 9.069/2016. Fonte: Elaboração Residência em Arquitetura, 

Engenharia e Urbanismo – RAU+E. 2018. 
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Sendo campo de estudo da primeira turma da RAU+E/UFBA, conforme já citado anteriormente, 

quando foi elaborado um projeto que abordou a questão fundiária pelo urbanista José Aloir 

Neto, com o tema “Regularização Fundiária: C.U.E.M. como instrumento de resistência e 

permanência da Gamboa de Baixo”, onde prevê a regularização das casas, por meio da 

utilização da Medida Provisória n.º 2.220/2001. 

Esse trabalho seguiu na linha de fornecer mais um instrumento à comunidade; sendo assim, 

durante o período da residência foram realizadas atividades, oficinas e levantamentos em 

campo para consolidar informações e dados que servissem de base para a proposta de um 

plano de urbanização, elemento que compõe um Plano de Regularização Fundiária de ZEIS. 

As oficinas tinham como objetivo extrair dos moradores presentes as suas demandas e desejos 

no que tange à infraestrutura e equipamentos. Como metodologia, foi utilizado um mapa com a 

ortofoto da Gamboa de Baixo, onde visualizavam a comunidade como todo e numa folha A1 de 

papel sulfite, colocada à disposição dos moradores presentes, iam registrando suas principais 

demandas e desejos quanto à infraestrutura, meio ambiente  e lazer na comunidade. 

Figura 9. Imagens das oficinas realizadas. Fonte: Elaboração Residência em Arquitetura, Engenharia e Urbanismo – RAU+E. 2018 

 

O resultado obtido nas oficinas e nas visitas técnicas constatou diversas demandas: coleta de 

lixo e varrição; acessibilidade para idosos e PNE; melhorias habitacionais; apoio e suporte à 

pesca; limpeza dos lixos nas encostas; melhorias e manutenção nas redes de esgotos; lixeiras 

públicas; prevenção de pragas e vetores; projetos sociais e áreas de lazer (praça e parque 

infantil); explicito na tabela abaixo. 
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Infraestrutura Ambiental Lazer 

 

Falta de coleta de lixo 

Despejos de produtos de limpezas 

(químicos) no mar pelos prédios 

vizinhos 

Falta de lazer para crianças 

 

Acessibilidade inexistente Acúmulo 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 à pesca   

Dificuldade no abastecimento 

de GLP 

  

Prevenção de vetores e 

pragas 

  

Lixeiras    

Corrimão   

Tabela 1. Demandas levantadas nas oficinas realizadas. Fonte: Elaborada pelo autor. 2018 

 

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, que pratica a assistência 

técnica voltada para elaboração de projetos atendendo à demanda de reformas e ampliações 

na comunidade. Esses levantamentos foram feitos em campo, utilizando um mapa com a 

ortofoto da comunidade.  

Foi feito inicialmente por rua, iniciando pela Hamilton Sapucaia, depois a Barbosa Leal e por 

último a Rua da Resistência. Foi possível mapear todas as casas da comunidade, sem entrar 

no mérito se as edificações eram habitadas por mais de uma família ou não. Através desses 

levantamentos, essas informações foram inseridas no software AUTOCAD e depois foram 

inseridas e compiladas no software de geoprocessamento, QGIS, para elaboração dos mapas. 
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Mapa 3. Mapa de Uso do Solo. Fonte: Elaborado pelo autor através do software de geoprocessamento QGIS. 

 

Mapa 4. Mapa de Gabaritos. Fonte: Elaborado pelo autor através do software de geoprocessamento QGIS. 
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Mapa 5. Mapa das casas participantes do Projeto de Melhorias Habitacionais – trabalho do residente Iago Albuquerque. Fonte: 

Elaborado pelo autor através do software de geoprocessamento QGIS. 

 

Mapa 6. Mapa de cheios e vazios.. Fonte: Elaborado pelo autor através do software de geoprocessamento QGIS. 
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A partir dos levantamentos em campo e da elaboração desses mapas foi possível ter uma 

visão geral dos problemas apontados pela comunidade nas oficinas, buscando cada vez mais 

entendimento dessas problemáticas para tentar soluciona-las na composição da proposta 

urbanística. 

 

4.4 Definição das diretrizes para o plano de urbanização, detalhamentos e a proposta de 

anteprojeto para o plano de urbanização. 

 

Conforme já citado em item anterior desse trabalho, a comunidade da Gamboa de Baixo é 

reconhecida pelo Município de Salvador como ZEIS; a partir daí foi pensou-se em construir 

uma proposta que atendesse os requisitos estabelecidos no Plano de Regularização Fundiária 

das ZEIS. 

Com base no diagnóstico e levantamentos realizados nos últimos meses, indicamos diretrizes 

e recomendamos um programa para possível discussão da comunidade na elaboração do 

Plano Urbanístico para a Gamboa de Baixo. 

É possível adotar como parâmetros, estudos existentes de Planos de Bairro desenvolvidos pelo 

poder público e entidades da sociedade civil, como por exemplo, o PAT-Prosanear (Programa 

de Assistência Técnica para Saneamento Básico para População de Baixa Renda), projeto 

desenvolvido pelo Município de Salvador para as localidades de Baixa Fria e Baixa de Santa 

Rita que fazem parte dos bairros de São Marcos e Pau da Lima, que foi o primeiro projeto de 

urbanização integrada, com um amplo processo participativo, promovido pelos governos 

municipal e federal; como também parâmetros já utilizados no Plano de Bairro de Nova 

Constituinte, elaborado pelo município com apoio da Universidade Estadual da Bahia – UNEB 

e assim desenvolver diretrizes para atender as demandas aqui levantadas nesse diagnóstico 

inicial.  

O programa do PAT Prosanear desenvolvido nas localidades de Baixa Fria e  Baixa de Santa 

Rita pode ser apontado como um exemplo a ser seguido para a comunidade da Gamboa de 

Baixo. Na época do desenvolvimento do referido Plano de Bairro, foi adotada uma metodologia 

bastante próximas das premissas estabelecidas para o Plano de Regularização das ZEIS 

(PDDU – 2008) e do Plano de Regularização Fundiárias das ZEIS do atual PDDU vigente no 

Município de Salvador.  

Foi apontado por especialistas na área, como uma inovação da gestão pública, produzindo 

avanços significativos, com a criação de uma minuta de anteprojeto de lei (parâmetros 

urbanísticos para as localidades especificas), planos específicos para Desenvolvimento Local 

Integrado (Urbanização), Saneamento Integrado e Trabalho Social, com adoção de uma 

metodologia participativa, representando o fortalecimento do direito à cidade para essas 

comunidades. 
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Deve ser entendido que a comunidade está inserida no contexto da ZEIS 5 - “corresponde aos 

assentamentos ocupados por comunidades quilombolas e comunidades tradicionais, 

especialmente aquelas vinculadas à pesca e à mariscagem”, sendo assim a criação de 

diretrizes gerais deve fortalecer a permanência da comunidade nessa classificação de ZEIS.  

A proposta de um anteprojeto de um Plano de Urbanização para Gamboa de Baixo visa 

apresentar soluções que atendam às diversas demandas apresentadas durante as oficinas, 

quando foram criadas 05 diretrizes gerais, a serem seguidas na contratação da elaboração do 

Plano de Urbanização.  

 

Esse trabalho aponta 05 Diretrizes Gerais para o Plano de Urbanização: 

 

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; 
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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. 

Na proposta do anteprojeto, que visa à contratação do Plano de Urbanização para a Gamboa 

de Baixo, 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. Como podemos ver no mapa a 

seguir. 

Mapa 7. Proposta de anteprojeto para o Plano de Urbanização. Fonte: Elaborado pelo autor através do software AUTOCAD. 
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5. Viabilidade Institucional, econômica e financeira. 

5.1 Possibilidades de parcerias governamentais, institucionais e privadas. 

 

Por se tratar de um instrumento destinado à comunidade, ela pode reivindicar do poder público 

a sua viabilização ou através de parcerias buscar recursos para a elaboração do produto, já 

que apresentamos uma minuta de um Termo de Referência para contratação do Plano de 

Urbanização, no qual os custos foram levantados nos mesmos moldes em que são contratados 

tanto pelo poder público estadual ou municipal através de certame licitatório. 

Foram adotados preços da base Sinapi – Sistema de Registros de Preços da CAIXA – para 

elaboração dos custos de toda a equipe técnica dimensionada para o desenvolvimento do 

escopo do Termo de Referência. 

Há também a possibilidade de captação de recursos através de programas, assessoria técnica 

e cooperação técnica com universidades, organizações não governamentais ou organismos 

internacionais, no qual a própria comunidade será a responsável pela coordenação, já que a 

legislação vigente para Regularização Fundiária das ZEIS determina que o mesmo poderá ser 

elaborado por órgãos da administração direta ou indireta do Município ou do Estado da Bahia, 

com a participação da população moradora da ZEIS em todas as suas etapas e componentes, 

ou por iniciativa da própria comunidade, com assessoramento técnico qualificado, aprovado 

pelo órgão municipal de habitação. 
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5.2 Termo de Referência – Minuta  

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

CONSULTIVA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO E ESTUDOS 

COMPLEMENTARES PARA FINS DE REGULAMENTAÇÃO DA ZEIS GAMBOA DE 

BAIXO NA ÁREA DELIMITADA PELO PERÍMETRO DEFINIDO PELA LEI N.º 9.069/2016 

NO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE 

SALVADOR – BA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezembro/2018 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ocupação, que integra os núcleos da Gamboa de Baixo e Unhão, existe desde meados do 

século XX. A área pertence à União, na Baía de Todos os Santos, tendo se originado como um 

núcleo de pescadores, que aos poucos, pela sua localização central e privilegiada atraiu novos 

habitantes. A comunidade local possui uma forte organização comunitária, em 1998 a área é 

contemplada pelo processo de urbanização através de um programa do Governo do Estado da 

Bahia, com recursos federal e estadual, onde foi executado investimentos em infraestrutura 

urbana (saneamento, circulação, construção de novas moradias e melhorias habitacionais). 

Entretanto, a intervenção não contemplou a regularização fundiária por lotes ou frações ideais 

da área, o que tem sido objeto de reivindicação de toda a população residente que ocupa cerca 

de 300 imóveis na localidade da Gamboa. 

Com a criação da Lei 10.257/2001 – Estatuto da Cidade, considerada um grande avanço na 

politica urbana, tem-se a regulamentação federal de um dos seus principais instrumentos, as 

Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, com o propósito de consolidar os assentamentos 

urbanos no território, garantindo sua urbanização, infraestrutura adequada, produção 

habitacional e criação de parâmetros urbanísticos específicos para essas áreas.  

A utilização do instrumento das ZEIS deve garantir a igualdade e diferença às comunidades 

em assentamentos informais. Ela reconhece a igualdade nessas áreas garantindo direito à 

cidade, direito à moradia digna e direito à habitabilidade, e assim garante também a 

diferença, reconhecendo o processo histórico de produção social e cultural dessas 

comunidades, promovendo adequação da legislação urbanística como: usos, tipologias e 

padrões diferenciados, atendendo às necessidades desses locais, como também diferentes 

tipos de assentamentos urbanos. O entendimento sobre a regulamentação das ZEIS é o 

reconhecimento das diversidades desses assentamentos espalhados pela cidade, que 

podem ter o direito à cidade exercido por seus moradores e a garantia de moradia adequada. 

A regulamentação das ZEIS termina por criar objetivos específicos para esses 

assentamentos desde a inclusão dessas áreas invisíveis na cidade como a criação de 

legislação urbanística específica para cada uma, a inclusão de serviços de infraestrutura 

urbana, melhorias nas condições de habitabilidade, a participação direta dos moradores nos 

processos de definição de investimentos públicos e até mesmo o aumento na arrecadação do 

município, pois a partir da regularização dessas áreas, o executivo pode cobrar impostos e 

taxas, que deveriam ser devolvidos em serviços e obras para as comunidades. 

No Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do município de Salvador, estabelecido pela Lei 

n.º 9.069/2016, a Gamboa de Baixo é reconhecida e delimitada como Zona Especial de 

Interesse Social 5, onde corresponde  aos assentamentos ocupados por comunidades 
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quilombolas e comunidades tradicionais, especialmente aquelas vinculadas à pesca e 

mariscagem. 

Este Termo de Referência - TR tem por finalidade proporcionar subsídios referenciais para 

elaboração de Proposta Técnica e de Preço destinados ao cumprimento do objeto que trata o 

item 3 do presente documento. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Nome do projeto 

ELABORAÇÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO E ESTUDOS 

COMPLEMENTARES PARA FINS DE REGULAMENTAÇÃO 

DA ZEIS GAMBOA DE BAIXO NA ÁREA DELIMITADA PELO 

PERÍMETRO DEFINIDO PELA LEI N.º 9.069/2016 NO PLANO 

DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 

MUNICIPIO DE SALVADOR – BA. 

Entidade executora 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Objetivo estratégico 

A ELABORAÇÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DA 

GAMBOA DE BAIXO É UM INSTRUMENTO QUE IRA 

SOMAR COM OUTROS INSTRUMENTOS JÁ ELABORADO 

PELA RAU+E E DIVERSOS  ATORES PARA ATENDIMENTO 

DAS PREMISSAS INSTITUIDA PELO ATUAL PDDU DE 

SALVADOR PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DAS 

ZEIS. 

 

3. OBJETO A SER ELABORADO  

 

Constitui o objeto deste termo de referência a ELABORAÇÃO DO PLANO DE 

URBANIZAÇÃO E ESTUDOS COMPLEMENTARES PARA FINS DE REGULAMENTAÇÃO 

DA ZEIS GAMBOA DE BAIXO NA ÁREA DELIMITADA PELO PERÍMETRO DEFINIDO PELA 

LEI N.º 9.069/2016 NO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 

MUNICIPIO DE SALVADOR – BA, conforme definido nos elementos técnicos constantes do 

edital de contratação do objeto. 

Este Termo de Referência tem como finalidade definir os objetivos e as diretrizes a serem 

observadas e/ou seguidas na elaboração do Plano de Urbanização e Estudos Complementares 

para fins de Regulamentação da ZEIS Gamboa de Baixo. Os Serviços a serem contratados 

deverão ser desenvolvidos em conforme as etapas, a saber: 
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Etapa 1 – Plano de Trabalho e Metodologia de Participação Social e Caracterização da 

Área; 

Etapa 2 – Implementação do Trabalho Técnico Social e Levantamentos Cadastrais 

Técnicos e Topográficos na poligonal; 

Etapa 3 – Plano de Urbanização. 

 

A estratégia adotada para a presente licitação é a execução dos serviços em três etapas, 

conforme acima descrito.  

Todas as etapas deverão ser elaboradas e desenvolvidas em conformidade com as diretrizes e 

parâmetros estabelecidos, e em total discussão e participação dos moradores. Além disso, 

todos os estudos e produtos deverão atender as normas e legislações vigentes, as Normas 

Técnicas da ABNT, de outras pertinentes aos serviços, recomendações e determinações da 

Fiscalização e, em especial, nas determinações contidas neste Termo de Referência.  

 

4. ESCOPO DOS SERVIÇOS  

 

O escopo dos serviços deverá contemplar a ELABORAÇÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO 

E ESTUDOS COMPLEMENTARES PARA FINS DE REGULAMENTAÇÃO DA ZEIS 

GAMBOA DE BAIXO NA ÁREA DELIMITADA PELO PERÍMETRO DEFINIDO PELA LEI N.º 

9.069/2016 NO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE 

SALVADOR – BA.  

Embora se constituam, para os fins desse Termo, o Plano de Urbanização de ZEIS e seus 

estudos complementares e sua elaboração deve evoluir integradamente. Uma base de dados 

comum subsidiará o desenvolvimento de todas as etapas até o produto final, o Plano de 

Urbanização.  

O Plano de Urbanização deve seguir as diretrizes já apontadas pelo trabalho desenvolvido pela 

Residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia, onde indica 05 diretrizes que abordam as 

demandas e prioridades da comunidade identificada nesse trabalho. As diretrizes gerais 

necessariamente pode ser ampliadas e reformuladas, mas não suprimidas no Plano de 

Urbanização, como também deve ser discutidas veemente com os moradores 

 

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A DESENVOLVER 

5.1 – Levantamentos Preliminares  

Nesta fase inicial do trabalho devem ser desenvolvidas atividades de obtenção e análise de 

dados, para ter-se a disponibilidade de todos os elementos relativos à via em estudo, 

necessários ou de valia para o adequado desenvolvimento das fases posteriores. Devem 
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ser pesquisados dados de interesse, isto é, sociais, econômicos, culturais is, dentre outros 

já existentes, de forma a incrementar os existentes.  

5.2 – Plano de Trabalho e Metodologia de Participação Social 

A metodologia proposta tem como princípio fundamental o incentivo e promoção da 

participação da comunidade local em todas as etapas do trabalho, através de suas 

lideranças e organizações representativas, criando meios de propiciar uma ampla 

comunicação acerca dos objetivos e metas do programa para o Plano de Urbanização a ser 

elaborado, facilitando a necessária divulgação e o respectivo envolvimento comunitário. 

Esse processo visa, assim, a integração do trabalho técnico com a comunidade envolvida e 

o desenvolvimento articulado dos produtos previstos, cabendo à Contratante exercer o 

papel de mediadora dos diversos interesses. 

A metodologia proposta para o trabalho técnico social compõe-se da seguinte sistemática, 

com diferentes atribuições: atividades iniciais de mobilização comunitária; reuniões 

participativas e oficinas temáticas e de trabalho;  

A implementação do Trabalho Técnico Social pela Contratada, a partir da metodologia 

definida aqui, compreendendo a realização das reuniões e oficinas temáticas e de trabalho, 

com programação a ser apresentada previamente. 

5.3 – Levantamentos Cadastrais Técnicos (socioeconômico, físico e imobiliário) e 

Serviços Topográficos. 

Esta etapa refere-se à execução dos cadastros socioeconômico e físico-imobiliário e 

serviços topográficos compreendendo o levantamento de dados sobre todos os moradores 

e imóveis incluídos na poligonal da respectiva área, com o armazenamento e 

disponibilização das informações em meio digital e impresso. 

A realização do cadastro físico-imobiliário deverá contemplar os seguintes elementos:  

 Todos os lotes, inclusive os lotes vazios e terrenos baldios (com indicação de muros, 

cercas e outros elementos de delimitação); 

 Todas as edificações (compreendendo as de uso residencial; comercial; misto; 

institucional; lazer; ruínas e outros tipos de uso). 

 Os dados físicos cadastrados em campo deverão ser mapeados e compatibilizados com 

o sistema SICAR, baseado no sistema de projeção UTM SIRGAS 2000. 
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Os dados socioeconômicos cadastrados em campo deverão ser tabulados e armazenados 

em meio digital, e geocodificados aos seus respectivos lotes mapeados a partir do cadastro 

físico. 

Além dos cadastros físico-imobiliário e socioeconômico a presente etapa deverá contemplar 

a coleta dos documentos de identificação pessoal de cada proprietário (cópia de carteira de 

identidade, CPF, comprovante de renda, comprovante de residência, IPTU e se possível o 

contrato de compra e venda do imóvel). 

Também deverão constar nesta etapa: 

 Deverá ser elaborada planta com poligonal, incluindo o levantamento planialtimétrico, 

(com cadastro físico das unidades) em escala compatível, onde estarão indicadas todas 

as casas com a respectiva tabela de áreas dos lotes. 

 Deverão ser elaborados os Cadastros Individuais de Propriedade, que deverão trazer 

relatório fotográfico e informações detalhadas de cada imóvel, descrevendo as 

benfeitorias existentes, áreas totais, materiais de construção e acabamento, 

documentos da propriedade e todas as demais informações que permitam a avaliação 

precisa da propriedade. 

 Todo o levantamento deverá ser apresentado em arquivo digital em formatos dwg, plt, 

pdf permitindo a elaboração do projeto por meios eletrônicos.  

6. PRODUTOS  

 

O produto principal a que se refere esse Termo de Referência é o Plano de Urbanização, onde 

deverá constar do Diagnostico para o Plano de Urbanização, Consolidação e Aprovação das 

Diretrizes e o Plano de Urbanização. 

6.1 – Diagnóstico do Plano de Urbanização da ZEIS 

A sistematização das informações, complementares àquelas apresentadas nas oficinas 

técnicas, caracterizando a etapa de diagnóstico e oferecendo subsídios específicos à 

elaboração do Plano de Urbanização das ZEIS. 

O diagnóstico conterá, no mínimo, as seguintes informações: 

A. delimitação da área abrangida pelo Plano de Urbanização; 

B. análise físico-ambiental; 
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C. análise fundiária, compreendendo identificação de áreas públicas e particulares, 

bem como situação quanto à regularização fundiária; 

D. análise urbanística compreendendo indicação das vias de acesso à área; análise do 

sistema de circulação de pedestres, da infraestrutura de drenagem, abastecimento 

de água, esgotos e iluminação; bem como a caracterização do uso do solo e dos 

equipamentos públicos e sociais existentes; 

E. caracterização socioeconômica da população residente ou a ser atendida; 

F. potencialidades para geração de renda e emprego; 

Produto: 

Relatórios contendo a sistematização das informações levantadas e análises realizadas, 

adequadas à fase de diagnóstico do Plano de Urbanização das ZEIS, explicitando o 

conteúdo mínimo acima discriminado através de textos, bem como por meio de 

mapeamentos, gráficos, tabelas e ilustrações, referentes aos aspectos físicos, ambientais, 

sócio-econômicos e populacionais analisados, permitindo a adequada compreensão das 

informações apresentadas, em conformidade às solicitações do Contratante. 

6.2 – Consolidação e Aprovação das Diretrizes para o Plano de Urbanização da ZEIS 

Esta atividade trata da concepção e definição dos aspectos essenciais para a intervenção 

nas ZEIS, desenvolvendo o programa de intervenções que orientará o desenvolvimento do 

Plano de Urbanização de ZEIS propondo soluções relacionadas ao escopo deste Termo de 

Referência, e inclui ainda: 

A. Caracterização do perfil sócio-econômico da população a ser atendida; 

B. Definição do número de unidades habitacionais por tipo de empreendimento; 

C. Caracterização da tipologia da unidade habitacional por perfil de morador; 

D. Caracterização dos espaços públicos e privados de uso coletivo, e definição de 

espaços e elementos referenciais; 

E. Caracterização dos equipamentos públicos necessários ao atendimento da 

população a ser instalada. 

Para os imóveis tombados pelo patrimônio, deverá ser considerada a respectiva legislação 

específica de preservação, entretanto, os estudos realizados poderão sugerir alterações 



47 

 

aos condicionantes e conteúdos desta legislação, uma vez que a intervenção se dará de 

forma conjunta no território. Caberá ao contratado, apresentar as alterações sugeridas aos 

órgãos de preservação, para avaliação destes quanto às adequações propostas. (Forte São 

Paulo da Gamboa). 

As Diretrizes para o Plano de Urbanização de ZEIS deverão ser aprovadas pela 

CONTRATADA junto ao Conselho Gestor da ZEIS e pelos moradores.  

Produto: 

Relatório especificando justificadamente: o programa preliminar de atividades e 

intervenções consideradas para o perímetro das ZEIS, com as respectivas distribuição e 

localização territorial; caracterização dos usos pretendidos e demais resultados. 

6.3 – Plano de Urbanização da ZEIS 

Plano de Urbanização da ZEIS 

Desenvolvimento dos elementos definidos nas diretrizes para o Plano de Urbanização de 

ZEIS, caracterizando o partido urbanístico adotado para as áreas de ZEIS. 

Conceituação da implantação geral para a área de ZEIS, em termos de massas edificadas 

verificando sua viabilidade e adequação em relação a aspectos econômicos, ambientais, da 

concepção urbanística e de atendimento das redes de infraestrutura, compatível com as 

propostas preliminares do Plano. 

Definição das possíveis soluções de implantação, tipologias construtivas e determinação 

dos parâmetros urbanísticos aplicáveis, além dos potenciais construtivos máximos e 

volumetria básica, para as áreas e imóveis. 

Indicação, localização e caracterização de empreendimentos específicos e equipamentos 

públicos em atendimento às demandas previstas, podendo ser fora da área de intervenção 

da ZEIS 

Definição dos parâmetros urbanísticos adotados, indicando potenciais construtivos 

máximos, volumetrias e tipologia das edificações (após pactuação com a comunidade). 

Identificação das intervenções necessárias na borda marítima e nas áreas da comunidade, 

atendendo as demandas e prioridades do comércio local, principalmente a atividade 

pesqueira. 

Produto: 
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A. planta de implantação da proposta, representando as intervenções prevista para 

o perímetro das ZEIS; 

B. planta com setorização dos usos não residenciais previstos para as áreas de 

ZEIS; 

C. planta com identificação das áreas destinados à implantação de áreas verdes e 

espaços públicos; 

D. planta com identificação das áreas destinadas as intervenções para melhoria da 

mobilidade e acessibilidade e à implantação de equipamentos públicos; 

E. planta da proposta no nível do solo, mostrando as articulações entre os espaços 

públicos e privados; 

F. cortes, desenhos em planta e vistas de situações tipo da articulação entre 

empreendimentos propostos e imóveis existentes; 

G. cortes, desenhos em planta e vistas de situações tipo das soluções relacionadas 

a intervenções na borda marítima e dos equipamentos de apoio a atividade 

pesqueira; 

H. maquete volumétrica física da proposta, para o conjunto da área abrangida pelo 

projeto; 

I. maquete eletrônica de todo o conjunto, representando o plano de massa; 

 

6.4 – Revisão Final de Contéudos e Consolidação dos Ajustes Recomendados ao 

Plano de Urbanização da ZEIS 

Compatibilização final do produto, Plano de Urbanização da ZEIS e seus estudos 

complementares, de modo a eliminar-se eventuais contradições e imperfeições na sinergia 

dos produtos, obtendo-se, desta forma, a final conformação do Plano de Urbanização para 

Gamboa de Baixo 

Produto: 

Final compatibilização do produto do Plano de Urbanização das ZEIS com registro do 

material produzido, incluindo atas de reunião, coletânea de informações que ainda reunirá: 

 Descrição dos produtos definidos no Escopo deste TR, a saber: Plano de 
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Urbanização da ZEIS e da situação fundiária da área.  

 Explicitação do projeto, justificando a regulamentação de uso e ocupação do solo 

proposta, contendo uma síntese das investigações históricas, das análises da 

paisagem urbana e dos estudos socioeconômicos da região. 

 Apresentação dos aspectos relevantes de uso do solo, de sua morfologia, de suas 

escalas e de suas regras de organização e composição, que referenciam o 

desenvolvimento do projeto. 

 Identificação dos diversos atores que se expressam nessa porção do território e os 

eventuais conflitos dessa convivência, indicando alternativas para superá-los. 

 Indicação do quadro legal que regulará a área e a implantação do Projeto. 

6.5 – Orçamento, Planilha de Quantidades, Serviços e Cronograma  

O orçamento geral da intervenção proposta será elaborado com base nos preços unitários 

do Referencial de Preços SINAPI conforme licitado, que serão utilizados inclusive para 

compor preços para os serviços que não constarem individualmente das respectivas 

tabelas. 

7. Apresentação dos Produtos 

O primeiro documento de projeto a ser apresentado pela contratada é o Plano Geral de 

Trabalho e sem a aprovação completa deste documento não será permitida a medição de 

nenhum produto. 

Todos os produtos, intermediários e finais, deverão ser gerados em ambiente de trabalho e 

softwares compatíveis com os disponíveis do CONTRATANTE. 

 Os produtos de projetos serão apresentados em pranchas obtidas através de plotagem, 

em papel sulfite opaco, elaborados em software AutoCAD (Autodesk); 

 Os relatórios e diagnósticos e os demais, planilhas e demais textos serão digitados nos 

softwares Word e Excel no Office (Microsoft) sendo impressos em papel tamanho A4 e 

fornecidas cópia em meio digital; 

 O produto final que compreende o Plano de Urbanização, pranchas e textos serão 

entregues em volumes, encadernados em tamanho A4 e/ou A3, acompanhados em 

meio digital (formato aberto), contendo o mesmo material, nas escalas especificadas e 

normatizadas 
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 Deverão ser entregues ainda duas cópias em meio digital contendo desenhos em 

*.dwg, *.plt, *pdf e documentos em *.doc, *.xls, *.pdf. 

 

A contratada receberá da xxxxxx, em meio digital os formatos padronizados de carimbo, 

configurações de penas, layers que, sob nenhuma hipótese, poderão ser alterados. 

 

Toda configuração de pena que for acrescentada à existente deverá constar em quadro 

complementar, onde deverão ser descritos a cor da pena, a cor da plotagem e a espessura; 

O nome do arquivo deverá constar no rodapé de todo e qualquer documento entregue em via 

impressa e respeitar as regras constantes no anexo correspondente. 

 

Número de vias – os documentos serão apresentados com as seguintes quantidades: 

 

 Plano de Urbanização em 02 (duas) vias impressas encadernadas e em meio digital 

(nas extensões .dwg, .pdf, .doc). 

 

O projeto deverá ser distribuído em 04 (quatro) volumes contendo: 

 Volume 1 – Relatório Geral  

 Volume 2 – Projetos  

 Volume 3 – Orçamento para as Intervenções Necessárias e Especificação 

 

Índice Geral – o índice geral deverá trazer cada volume e título referente a cada estudo. 

 

Sumário – o sumário deverá conter as principais divisões, seções ou partes dos volumes, na 

mesma ordem em que a matéria é apresentada. 

 

Apresentação (NBR 6029) – a apresentação deverá conter esclarecimentos, justificativas ou 

comentários, o número do contrato, o número da ordem de serviço e deverá ser feita breve 

explicação a respeito do conteúdo de cada volume que compõe o estudo. 

 

Formato de Papel (NBR 5339) – os desenhos e plantas dos trabalhos deverão ser produzidos 

em Formato A1. O memorial descritivo, especificações, memória de cálculo, estudos e textos 

deverão ser impressos em Formato A4. 

 

Paginação e numeração – a numeração das páginas deverá ser feita a partir da primeira 

página impressa, excluída a capa. 
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Normas de desenho técnico – Para a apresentação do produto deverá ser observado às 

recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, principalmente as NBR 

8196 – Emprego de Escalas, NBR 8404 – Aplicação de Linhas, Tipos e Larguras, NBR 10068 – 

Folha de Desenho, NBR 7191 – desenho para obras de concreto simples ou armado. 

 

8. Aprovação dos Documentos 

 

A contratada deverá encaminhar duas cópias impressas e o arquivo digital do documento a 

aprovar. 

 

O documento será analisado pelo CONTRATANTE que poderá aprová-lo, aprová-lo com 

ressalvas ou não aprová-lo. 

Documento aprovado com ressalvas é aquele documento cujo comentário não impede a 

execução do serviço desde que evidentemente o comentário seja considerado. 

Quando um documento é aprovado sem ressalvas o CONTRATANTE encaminha uma das vias 

à contratada. A contratada encaminhará então o documento aprovado o CONTRATANTE com 

2 (duas) cópias e os arquivos digitais. Caso o CONTRATANTE prefira, o documento original 

poderá ser emitido após a conclusão do projeto. Os desenhos originais serão impressos em 

papel no formato A1 e os documentos em formato A4, ambos em papel sulfite.  

Quando um documento é aprovado com ressalvas ou não aprovado a contratada deverá 

revisá-lo, avançar revisão indicando o motivo da revisão e reemitir novamente duas cópias e o 

arquivo digital para nova análise do CONTRATANTE. Este procedimento deverá ser seguido 

até a aprovação completa do documento. Uma vez aprovado deverá ser seguido o 

procedimento do item anterior.  

O CONTRATANTE não receberá nenhum produto para análise sem que o mesmo venha 

acompanhado da devida memória de cálculo, memoriais descritivos e respectivos arquivos 

digitais (nos formatos .dwg, .pdf e .doc).  

O CONTRATANTE só medirá os produtos e documentos que tenham sido aprovados sem 

ressalvas.  

Os produtos aprovados sem ressalva só serão incluídos na medição do período se 

apresentados pelo menos dez dias antes da data limite para apresentação da medição. 
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9. Prazo de Execução 

O prazo para a elaboração dos serviços será de 360 dias, contados a partir da emissão da 

primeira ordem de serviço e seguirá a composição das etapas explicitas no item 3, deste 

Termo de referência. 

10.  Regime de Execução dos Serviços 

Os serviços objeto desta Licitação serão executados no Regime de Empreitada por Preço 

Global, sendo que as medições dos produtos têm como referência o disposto no item 9 - 

Formas de Medição. 

11. Qualificação Técnica 

Deverá ser apresentado comprovante de Registro e quitação de Pessoa Jurídica, expedida 

pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou CAU – Conselho Regional 

de Arquitetura e Urbanismo, da sede da licitante, no prazo de sua validade. 
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6. Cronograma previsto  

 

6.1 Previsão de prazos por atividades, produtos ou etapas subsequentes para 

desenvolvimento e implantação do projeto especifico. 

Estima-se que os prazos para elaboração dos trabalhos seja de 12 (doze) meses, conforme 

cronograma abaixo:  

 

PRODUTOS/ETAPAS 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ETAPA 1              

1-Plano de Trabalho e 

Metodologia de Participação 

Social 

Prazo em 

dias 

 

 

 

 

 

 

           

ETAPA 2              

2-Levantamentos cadastrais 

técnicos e topografico de toda a 

área e edificações 

Prazo em 

dias 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

         

3-Oficinas Temáticas e Trabalhos 

técnicos 

Prazo em 

dias 

 

            

ETAPA 3              

4-Legislação Urbanística 

Específica e discursão e 

pactuação com a comunidade 

local das normas edilicias 

aplicáveis 

Prazo em 

dias 

 

  
 

         

5-Consultorias Especializadas e 

Complementares  

 

Prazo em 

dias 

 

 
 

          

6-Elaboração e desenvolvimento 

do Plano de Urbanização 

 

Prazo em 

dias 

 

            

7-Apresentação do Plano de 

Urbanização a comunidade 

Prazo em 

dias 

 

            

8-Revisão e ajustes do Plano de 

Urbanização  

Prazo em 

dias 

 

            

9-Finalização e entrega dos 

produtos 

Prazo em 

dias 

 

            

 



54 

 

7. Equipe Técnica e Orçamento previsto  

 

7.1 Composição da equipe técnica, recursos humanos, formação profissional e por 

hora/serviços.   

Formação/ 

Função 

 

Nível Experiência Exigida 

Tempo 

Mínimo de 

Formação 

Qtd. 

Tempo 

Trabalho 

(horas) 

Arquiteto e 

Urbanista 

Coordenador 

Sênior P-0 Coordenação de estudos e projetos 

multidisciplinares, englobando 

especialmente as disciplinas descritas 

nas atividades objeto do contrato – a 

exemplo de elaboração de planos 

diretores, projetos urbanísticos, planos e 

projetos relacionados à habitação de 

interesse social. 

>10 (dez) 

anos 

01 240 

Arquiteto e 

Urbanista 

 

Pleno P-2 Elaboração de estudos e planos 

urbanísticos, conservação ambiental e 

de desenvolvimento urbano – a exemplo 

de elaboração de planos diretores, 

projetos urbanísticos, planos e projetos 

relacionados à habitação de interesse 

social.  

> 5 (cinco) 

anos. 

02 180 

Arquiteto com 

experiência em 

legislação  

Sênior P-1 Elaboração de legislação urbanística e 

edilícias.  

> 10 (dez) 

anos. 

01 180 

Assistente 

Social 

 

Pleno P- 2 Participação de planos ou projetos 

urbanísticos envolvendo mobilização e 

participação comunitária  

> 5 (cinco) 

anos. 

01 180 

Bacharel em 

Direito  

Pleno P- 2 Participação em trabalhos que envolvam 

ações de regularização fundiária e 

conhecimento em direito urbanístico e/ou 

especialização em direito urbanístico  

> 5 (cinco) 

anos. 

01 180 

Engenheiro Civil 

ou Arquiteto 

Sênior P-1 Elaboração de orçamentos e estudos de 

viabilidade-técnico e ambiental em 

projetos de infra-estrutura urbana, 

reassentamentos e regularização 

fundiária e ZEIS.. 

 

> 10 (dez) 

anos. 

01 180 

Engenheiro 

Ambiental ou 

Civil  

Sênior P-1 Elaboração de projetos de infra-estrutura 

urbana. 

 

> 10 (dez) 

anos. 

01 180 

Bacharel em Junior P-3 Elaboração de mapas temáticos em > 3 (cinco) 01 180 
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Os requisitos da equipe chave deverão ser comprovados mediante a apresentação dos documentos de 

comprovação profissional (Certidão de Acervo Técnico – CAT e Registros em RRT e ART e CTPS e 

contratos profissionais) e de acordo com Termo de Referencia e os Critérios de Avaliação. 

O valor/hora/mês de trabalho segue a tabela SINAPI, Data Base:outubro/2018. 

Os preços propostos devem incluir todas as despesas diretas e indiretas necessárias á completa 

prestação dos serviços, a exemplo de deslocamento, materiais, força de trabalho, equipamentos, 

instrumentos, taxas, impostos, seguros e contribuições sociais, trabalhistas e previdenciárias, etc. 

Os serviços complementares e consultorias especializadas já estão incorporados nos cálculos 

estimados, como também os gastos com transporte, aluguel de equipamentos, publicações, capacitação 

etc. 

A previsão de custos para o desenvolvimento deste trabalho é de R$ 721.382,05, conforme valores 

detalhado nas planilhas a seguir. 

Geografia ou 

Engenheiro 

Cartografo 

software GIS e utilização de diversas 

ferramentas em software GIS.   

anos. 

Equipe técnica 

de Engenharia 

para trabalho de 

campo 

Pleno P-2 Realização de levantamentos de campo, 

levantamento topográficos, cadastros 

técnicos e vistoria cautelar 

> 5 (cinco) 

anos. 

01 180 

Nível Técnico - 

Cadista  

Júnior T-0 Elaboração e digitalização de cadastros 

técnicos e projetos arquitetônicos e 

urbanísticos. 

> 3 (cinco) 

anos. 

01 360 

Técnico de 

Nível Médio 

Adm A - 1 Elaboração e desenvolvimentos de 

atividades administrativas e relatórios 

técnicos. 

> 3 (cinco) 

anos. 

01 360 
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Empresa: Data Base: Out/2018 Sinapi

Conc. Nº

K= 0,00

Principal Total

A - EQUIPE TÉCNICA 204.385,40

A.1 - Pessoal de Nível Superior 175.036,40

A.1.1 - Consultores 10.520,00

A.1.2 - Pessoal Contratado 164.516,40

A.2 - Pessoal Auxiliar 15.039,00

A.3 - Pessoal Administrativo 14.310,00

B - ENCARGOS SOCIAIS 165.028,48

Taxa de 84,04% dos Itens A.1.2, A.2 e A.3 162.924,48

Taxa de 20% sobre os Itens A.1.1 2.104,00

C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 61.315,62

Taxa de 30,00% do Item "A" 61.315,62

D - OUTRAS DESPESAS 121.569,52

D1 - Despesas Gerais 98.958,60

D2 - Viagens e Diárias 0,00

D3 - Serviços Gráficos 8.464,00

D4 - Serviços Geotécnicos 14.146,92

SUBTOTAL I (A+B+C+D) 552.299,02

E - REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO 66.275,88

Taxa de 12,00% Sobre Subtotal I 66.275,88

F - DESPESAS FISCAIS 102.807,15

Taxa de 16,62% Sobre Soma do Subtotal I + Item E 102.807,15

SUBTOTAL II (E+F) 169.083,03

721.382,05PREÇO TOTAL 

OBJETO: ELABORAÇÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO E ESTUDOS COMPLEMENTARES PARA FINS DE

REGULAMENTAÇÃO DA ZEIS GAMBOA DE BAIXO NA ÁREA DELIMITADA PELO PERÍMETRO DEFINIDO PELA LEI

N.º 9.069/2016 NO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SALVADOR – BA

QUADRO I - RESUMO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO ORÇADO

DISCRIMINAÇÃO

VALOR (R$)
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Empresa: Data Base: Out/2018 Sinapi

Conc. nº

Hora Total

C Consultor 1 100 105,20             10.520,00         

1 100 -                 10.520,00         

P-0 Coordenador Geral 1 240 110,61             26.546,40         

P-1 Profissional Sênior 4 180 98,50               70.920,00         

P-2 Profissional Pleno 5 180 74,50               67.050,00         

P-3 Profissional Junior 1 180 52,44               9.439,20           

10 600 -                 164.516,40       

T0 Cadista 2 180 25,50               9.180,00           

T1 Técnico Sênior 1 180 18,30               3.294,00           

T2 Técnico Médio 1 180 14,25               2.565,00           

4 540 -                 15.039,00         

A-1 Secretária 2 180 14,15               5.094,00           

A-2 Digitador 1 180 14,15               2.547,00           

A-2 Motorista Classe "B" 2 180 12,35               4.446,00           

A-4 Auxiliar de Escritório 1 180 12,35               2.223,00           

6 720 -                 14.310,00         

204.385,40TOTAL GERAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

QUADRO II - SALÁRIO DA EQUIPE

Nível 

Funcional
Especificações Qtd

Total de Horas 

Trabalhadas 

PREÇOS (em R$)
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Empresa:

Conc. nº

0 0,00

Unitário Total

1.1

Veículo (Aluguel + 

Combustível + Seguro + 

Menutenção)

mês 24 2.963,90 71.133,60

1.2 Escritório mês 12 1.663,75 19.965,00

1.3 Aluguel pc mês 12 120,00 1.440,00

1.4 Gravação via Vant/Drone minuto 120 46,50 5.580,00

1.5
Edição simples 

(computação grafica 2D)
minuto 120 7,00 840,00

1.6 Aluguel imp mês 0 80,00 0,00

1.7 Movéis de Escritório mês 0 715,59 0,00

1.8 Telefonia mês 0 510,00 0,00

98.958,60TOTAL

QUADRO III - DESPESAS GERAIS

Data:

Item ESPECIFICAÇÕES Unid. Quant.
PREÇOS (em R$)

Empresa:

Conc. nº

0 0,00

Unitário Total

1 Relatórios Gerenciais

1.1 Impressão 8 100 0,60               480,00

1.2 Encadernação 4 12 6,00               288,00

768,00

2 Relatórios Técnicos

2.1 Impressão 18 400 0,60               4.320,00

2.2 Plotagem de Plantas 2 120 12,00             2.880,00

2.3 Encadernação 2 8 6,00               96,00

2.4 Cópia em meio digital 2 8 25,00             400,00

7.696,00

8.464,00

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

TOTAL GERAL

QUADRO IV - SERVIÇOS GRÁFICOS

Data:

Item ESPECIFICAÇÕES Nº de Vias Quant.
PREÇOS (em R$)
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PLANILHA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA
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SUB-TOTAL

QUADRO V - SERVIÇOS DE CAMPO

Item ESPECIFICAÇÕES Und. Quant.
PREÇOS (em R$)
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9. Apêndices  

9.1 Os pôsteres apresentados (cópia A3 em pdf) e parecer da banca (cópia em pdf). 

 

   

 

 

 


