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Relatos de 1878, da captania dos portos, já apontavam a disputa daquela área por uma comunidade de pescadores. A 
dispusta virou resistência, até hoje a Gamboa de baixo luta por garantir seu direito à cidade. A gamboa é filha de 
negros escravos, índios e pescadores, e mesmo com as fortes transformações urbanas que acontecem ao seu redor,  
é marcante a influência desses povos tradicionais no cotidiano da comunidade. A pesca artesanal, foi passada geração 
a geração, e propicia forte identidade a comunidade. O peixe que é retirado das águas da Gamboa, está presente na 
mesa de seus moradores, como também nos mercados de peixe da região. Contudo, a relação com o mar vai além da 
pesca, faz parte também do lazer de seus moradores que cresceram as margens da baia de todos os santos.

A comunidade está situada as margens sudoeste da baía, dentro da poligonal do Centro antigo de Salvador (CAS). A 
inserção nessa zona de rico valor histórico, patrimonial e paisagístico para a capital baiana trouxe à comunidade, 
durante anos, sensação de insegurança quanto a sua permanência no local. O privilégio da sua localização acabou por 
trazer a área total interesse do capital imobiliário, no qual implantou diversos empreendimentos residenciais de luxo 
em seu entorno, tornando a zona um dos metros quadrados mais caros de Salvador. Processo qual valorizou 
bruscamente o território da Gamboa. Fazendo sobressair não o valor de uso que a terra tem, com seu potencial 
paisagístico, relações sociais e tradições culturais que esses moradores mantém vivos até hoje, e sim o valor de 
mercado da terra que a soberania dos interesses privados os trouxe.

A segregação urbana sempre foi uma realidade cotidiano dos moradores. O marco da separação do território veio em 
1952, com a construção da avenida Lafayete Coutinho -Contorno- . que consolidou, de vez, geograficamente esses 
limites. O viaduto invisibiliza a Gamboa e a comunidade do Unhão (que apesar de vizinhas, não estabelecem relações 
diretas), para quem passa pela avenida. Na tentativa não só de esconder, mas também de demarcar o ''lugar dos 
pobres'' entre tantos condominos de luxo que os cercam. 

Após surto de Cólera, a 
comunidade reivindica 
seus direitos urbanís-
ticos. Nascendo desta 
luta, a Associação dos 
Moradores Amigos de 
Gegê 

Após reivindicação 
Gamboa de Baixo é 
incluida no Habitar 
Brasil - Viver Melhor - 
e a comunidade recebe 
obras de infraestrutu-
ra urbana e de melho-
rias habitacionais. 

Cessão da área pela 
SPU para fins de 
Regularização Fundiária. 
Contudo a PMS perde o 
prazo  em 2012.

O plano diretor partici-
pativo, aprovado na 
câmara, delimita a 
gamboa uma Zona Es-
pecial de interesse 
social (ZEIS). 

Após mobilização da 
comunidade, o plano 
diretor é revisado,e a 
gamboa é reconhecida 
como ZEIS 5, destinadas 
a comunidades tradicio-
nais pesqueiras. 

Ministério Público Fede-
ral instaura ação soli-
citando restauração do 
Forte São Paulo da 
Gamboa - Nada ,até 
hoje, foi de fato con-
cretizado sobre o forte

A revitalização da Av. 
Contorno - Construção 
Parque das Esculturas 
- Retirada dos morado-
res da “Água Suja” au-
mentando a população 

Construção da Avenida 
Lafayaete Coutinho se 
torna o marco da se-
gregação, pois separa 
físicamente a comuni-
dade de seu entorno.

Gamboa de Baixo
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Com a perda de parte 
do território para a 
contrução do edifício 
morada dos cardeais, a 
ODEBRECHT reforma 
parte da orla da 
gamboa. 

SEMOB repavimentaEs-
cadarias da rua barbo-
sa leal é repavimenta-
da, e todas as escada-
rias da comunidade são 
posta corrimão.

Doação de projetos da 
1º turma da RAU+E, com 
a proposta de reas-
sentmento  das famí-
lias do forte S.P da 
Gamboa e de regulari-
zação fundiária

Oficina com moradores 
sobre uso e gestão do 
Forte, em parceria com 
a assossiação de 
moradores e esta 
edição da RAU+E. O 
documento está anexo 
ao processo.

Construção de novas 
unidades habitacionais 
através da CON-
DER/URBIS. E obras de 
pavimentação e sana-
mento básico por toda 
comunidade.

A Lei Nº 10.257/2001, o atual Estatuto da Cidade, é considerada um marco na 
conquista do direito à cidade no Brasil, uma vez que ela trata da regulamenta-
ção dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal estabelecendo diretrizes 
gerais para política urbana brasileira. Um dos principais instrumentos do Esta-
tuto, as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), visam baratear e viabilizar 
a produção habitacional para famílias de média e baixa renda.

Com a criação da Lei Nº 11.888/2008, o Brasil deu um passo significativo em 
direção à inclusão na sociedade das famílias mais pobres e excluídas. A lei da 
assistência técnica é considerada uma importante ferramenta para ajudar a 
diminuir o deficit habitacional e o acesso das populações mais necessitadas às 
políticas públicas nas grandes cidades, uma vez que essa assistência pode ser 
oferecida não só às famílias, mas também a cooperativas, associações de mo-
radores ou grupos organizados que as representem.

Pensando nisso, o objeto desse trabalho será o desenvolvimento de projetos 
de assistência técnica com vistas a garantir a permanência dos moradores da 
Gamboa de Baixo nesse território, com o qual os habitantes possuem relações 
históricas. Uma vez que essa permanência vem sendo ameaçada pelas forças 
do capital, que se manifestam de diversas formas, seja pela construção de edi-
fícios de luxo em terrenos vizinhos, pela especulação em torno de um complexo 
cultural formado pelo MAM e o Forte São Paulo da Gamboa ou pela construção 
da Avenida Lafayete Coutinho.

Portanto, este trabalho narra a experiência da equipe formada por dois arqui-
tetos e urbanistas, e um engenheiro elétrico, enquanto assessoria técnica em 
parceria com a associação de moradores amigos do gegê, para os moradores 
da Gamboa de baixo. 

A comunidade foi incluída como ZEIS pelo atual Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de Sal-
vador e indica a Gamboa de Baixo / Unhão como Zona 
Especial de Interesse Social 5 – ZEIS 5 - corresponde 
aos assentamentos ocupados por comunidades qui-
lombolas 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..
A gamboa é uma ZEIS 5, portando deve ter seus direit-
os urbanisticos garantidos.

Para o defensor federal Átila Dias é de extrema importância que a DPU acompanhe e defenda o direito à moradia dos ocupantes da Gamboa de Baixo, con-
stitucionalmente garantido. “Além do direito à moradia, está em jogo o direito ao trabalho, uma vez que a comunidade é formada por população tradicional-
mente pesqueira que utiliza a área como objeto de sustento
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Inserção urbana e
topografia

da gamboa
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Planejar

Divulgar

Reunir

Habitação

Mobilidade

Diretrizes
territoriais

Agos.

Setorização da Gamboa 
por ruas, para facilitar 
o deslocamento dos 
moradores para as ofi-
cinas propostas

Bater de porta em 
porta, dias antes da 
oficina naquela rua, 
para convidar os mora-
dores para a atividade 
proposta.

Reunião com os mora-
dores no local e dia 
marcado para explicar 
as atividades, executar 
e  discutir os próximos 
passos.

Apresentação do plano 
de trabalho na RAU+E e 
início da experiência em 
campo

Início dos levantamen-
tos e conversas com os 
moradores, para o 
plantejamento do proje-
to de habitação no 
Forte São Paulo na 
Gamboa.

Apresentação, discus-
são e doação do proje-
to de uso misto do 
forte. Complementando 
o projeto De Fabricio 
Zanolli, de realocação 
das familías do forte.

Criação do material de 
divulgação e reunião 
com associação de mo-
radores sobre a atua-
ção da RAU+E

Mapeamento das ruas, 
e diagnósticos técnicos. 
Inicio da divulgação 
‘’porta a porta’’ e 1º 
oficina na rua hamilton 
sapucaia.

Divulgação nas ruas 
Barbosa leal e resis-
tência. E realização da 
segunda e terceira ofi-
cina.

Agosto, setembro e ou-
tubro foi desenvolvido 
os trabalhos individuais 
pelos eixos de atuação 
de cada residente.

Compilação dos dados 
gerados nas oficinas e 
produção das bases 
cartográficas georefe-
renciadas da Gamboa.

Estratégia de AproximaçãoEstratégia de Aproximação

Eixos de atuaçãoEixos de atuação

Cronograma de atuação da equipe

Porte das edificações
Porte das edificações

Uso do soloUso do solo

Cheios e vaziosCheios e vazios

Térreo
Legenda:

1 pavimento
2 pavimentos
3 pavimentos

residencial
Legenda:

comércial
misto
institucional

residencial
Legenda:

Vazio (com
potencial
construtivo)

vazio (á. permeável)
‘’vazio’’ (ruas)

Ruas externas
Rua hamilton sapucaia
Rua Barbosa leal
Rua da Resistência

Edificações externas Forte S.P. da gamboa.
Bica, Lavanderia e Pier.Casas da Gamboa

áreas verdes
acessos

Legenda:

GRUPO DE ASSESSORIA TÉCNICA A GRUPO DE ASSESSORIA TÉCNICA À 

Gamboa de BaixoGamboa de Baixo
Cronograma de atuação da equipe

1º oficina1º oficina

2º oficina2º oficina

3º oficina3º oficina 3º oficina3º oficina

Objetivos: Conversar com os 
moradores sobre as etapas do 
escritório, cadastrar as famí-
lias interessadas e conhecer a 
percepção de quem mora na 
gamboa em relação a infraes-
trutura e mobilidade; Momen-
tos: 1º apresentação dos resi-
dentes; 2ºMapeamentos coleti-
vos; 3º Cadastro das famílias; 
4º Lanche. Resultados: Cadas-
tro de 27 famílias e mapea-
mentos dos percusos e lista-
gem das problemáticas.

Objetivos: Apresentação das temá-
ticas para os moradores, cadastrar 
as famílias interessadas no projeto 
de melhorias habitacionais e mapear 
os percursos cotidianos dos mora-
dores da Gamboa de Baixo ; Momen-
tos: 1º apresentação dos residen-
tes; 2º Cadastro das famílias; 3º 
Mapeamentos coletivos; 4º Lanche. 
Resultados: Cadastro de 20 famílias 
e mapeamentos dos percusos e 
acessos mais utilizado pelos mora-
dores na maquete topográfica.

Objetivos: Estabelecer contato 
inicial com os moradores da rua 
da resistência, explicando as 
etapas propostas pela equipe. 
Cadastrando as famílias inte-
ressadas no projeto de acesso-
ria e mapear os problemas de 
infraestrutura; Momentos: 1º 
apresentação dos residentes; 2º 
Mapeamentos coletivos; 3º Ca-
dastro das famílias; 4º Lanche. 
Resultados: Cadastro de 11 fa-
mílias e mapeamentos dos pro-
blemas estruturais.
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Diagnóstico técnico
participativo da Gamboa

A gamboa está inserida em uma região com boa infraestura de serviços. Equipamentos de saúde, educação, comércio, lazer 
e cultura podem ser acessados de pé pelos moradores. Contudo esta infraestrutura não se reflete para dentro do seu 
território. Conforme observado durante o periodo de assessoria, a Gamboa de Baixo apresenta estrutura consolidada de 
sua ocupação. E os problemas atravessam o cotidando de seus moradores a décadas, e são eles: Os acessos à comunida-
de; A qualidade da pavimentação das vias internas; O saneamento básico e coleta de lixo; O apoio e incentivo da pesca; 
E a qualidade físicas das edificações.  

O esquema abaixo mostra o levantamento feito pela equipe durante o período de assessoria: Os acessos a comunidade 
são feitos por quatros escadarias que além de está em pessímas condições de uso, são praticamente invisíveis. As habi-
tações autoconstruídas são de maioria de alvenaria com tijolo cerâmico, com 2 ou 3 pavimentos. Com incorporação de 
outros usos do lote para além da habitação, como o comércial, misto e institucional.

Outra questão central é a oferta de espaços livres. Falta algum espaço destinado ao convivio comunitário, e apesar de 
ainda ter uma área verde considerável, a mesma não pode ser utilizada pelos moradores devido a declividade do terreno 
e qualidade do solo. Portanto, as relações entre moradoes acontecem nos becos e nas vielas. No espaço de ‘’sobra’’ 
tecido que está em constante transformação.





Para usufruir plenamente do direito à cidade, os cidadãos precisam estar 
em movimento para acessar os diferentes serviços como saúde, lazer, 
estudo, trabalho, além das práticas e encontros sociais, promovendo a 
dinâmica socioeconômica da cidade. Portanto, o transporte pode ser 
entendido como uma questão transversal a várias outras pautas urbanas. 

Observa-se na Gamboa uma situação de isolamento da comunidade com 
o restante da cidade, seja pela geografia do local, como pela construção 
da Avenida Lafaiete Coutinho, que isolou e invisibilizou completamente a 
comunidade.

Os acessos da comunidade estão longe de obedecer normas técnicas. 
Nenhum deles possui qualquer placa de sinalização, corrimão, via 
alternativa para pessoas com mobilidade reduzida, ou outras estruturas 
que facilitem o acesso à comunidade.

As ruas internas da Gamboa de Baixo foram construídas pela CONDER 
em 1996, porém o estado das mesmas é precário, é comum a presença 
de buracos, irregularidades e poças d'água. Esse contexto resulta em uma 
dificuldade de acesso a serviços públicos básicos como limpeza urbana, 
coleta de resíduos, comunicação e abastecimento.

Portanto, se faz necessário uma investigação a respeito da 
microacessibilidade na comunidade da Gamboa de Baixo e no seu entorno 
imediato. Pensando na qualidade dos caminhos percorridos pelos 
moradores para acessar os serviços e espaços públicos.

● Aspectos essenciais para a mobilidade de pedestres, sobretudo aqueles 
com restrições motoras

● Facilidade de acesso aos destinos finais

● O fluxo realizado para acessar os espaços urbanos que se encontram nos 
ambientes públicos das cidades, em geral realizados a pé.

● O estudo dos deslocamentos realizados pelos pedestres para acessar 
serviços ou para acessar outros veículos.

● Estatuto da Cidade, Art. 2º: “A política urbana tem por objetivo ordenar 
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito 
à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura 
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, 
para as presentes e futuras gerações;”

● PDDU 2016: Capítulo V: Mobilidade Urbana: seção IV: “Do 
Deslocamento de Pedestres e de Pessoas com Mobilidade Reduzida”: 
artigo 207: “As diretrizes para o deslocamento de pedestres têm como 
premissas básicas a reconquista do logradouro público como espaço 
de integração social no ambiente urbano, adequando-o à circulação de 
pessoas e garantindo a acessibilidade universal, particularmente para 
aquelas com mobilidade reduzida, cujas necessidades devem ser 
contempladas adequadamente no planejamento, no projeto, 
implantação e manutenção de espaços viários e de equipamentos de 
uso público.”

● Plano de Mobilidade Sustentável de Salvador (PlanMob), relatório da 
Audiência Pública Final: diretrizes gerais: “redução das desigualdades 
sócio espaciais existentes na cidade.” Diretrizes específicas de 
transporte ativo: “promover a acessibilidade universal, estimular a 
requalificação das calçadas e garantir a microacessibilidade.”

● Estudo de microacessibilidade, identificando e diagnosticando fatores 
que impactam de forma direta no deslocamento não motorizado;

● Propor intervenções que tragam melhorias para a microacessibilidade e 
a logística urbana.

1º - RECONHECIMENTO DO TERRITÓRIO

2º - IDENTIFICAÇÃO DE DESTINOS

3º - IDENTIFICAÇÃO DE ACESSOS

4º - ESCOLHA DOS FATORES

5º - DIAGNÓSTICO

6º - PRIORIZAÇÃO DOS FATORES

7º - INTEGRAÇÃO DOS FATORES

8º - ANÁLISE

CONTEXTO

MICROACESSIBILIDADE

LEGISLAÇÃO

OBJETIVOS

MÉTODO

Destinos mais procurados

Gamboa de Baixo

Conexões

● Conversa sobre fatores que 
influenciam a microacessibilidade.

● Fatores selecionados:
● Qualidade
● Segurança
● Declividade

DESTINOS E CONEXÕES

SELEÇÃO DE FATORES

DIAGNÓSTICO - QUALIDADE

Legenda

A – Excelente 
B – Muito Bom
C – Bom 
D – Regular 
E – Ruim 
F – Péssimo 



● Melhorar qualidade das calçadas e vias para pedestres
● Melhorar iluminação em áreas críticas
● Diversificar uso do solo em áreas pouco movimentadas
● Implantação de sinalização

Estudar a implantação das seguintes soluções:

● Travessia de pedestres
● Infraestrutura de segurança para pedestres
● Transporte vertical com transporte de carga e de passageiros
● Portal de entrada da Gamboa de Baixo na área da pracinha
● Bicicletário

DIAGNÓSTICO – SEGURANÇA 
(ILUMINAÇÃO)

DIAGNÓSTICO – SEGURANÇA 
(ILUMINAÇÃO)

DIAGNÓSTICO – SEGURANÇA 
(ILUMINAÇÃO)

Legenda

A – Excelente 
B – Muito Bom
C – Bom 
D – Regular 
E – Ruim 
F – Péssimo 

Legenda

A – Excelente 
B – Muito Bom
C – Bom 
D – Regular 
E – Ruim 
F – Péssimo 

Legenda

A – Excelente 
B – Muito Bom
C – Bom 
D – Regular 
E – Ruim 
F – Péssimo 

DIAGNÓSTICO – DECLIVIDADE 

DIAGNÓSTICO – MAPA SÍNTESE

RECOMENDAÇÕES PARA 
TRABALHOS FUTUROS


