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RESUMO 

 

A pesquisa analisa a inserção urbana dos empreendimentos, produzidos pelo 

Programa Minha Casa Minha Vida 1 e 2, período 2009 a 2015, no município de Salvador. 

O foco da pesquisa são os empreendimentos destinados à Faixa 1 (0 a 3 SM) – 

Modalidade Empresas. Nessa modalidade, cabe às construtoras a iniciativa da montagem 

do empreendimento, definindo terrenos e quantidade de unidades. A Faixa 1 conta com 

subsídio (90%) e tem como instrumento de centralização de recursos o Fundo de 

Arrendamento Residencial – FAR. Nesse caso, os moradores não têm o direito de 

escolha sobre a localização da nova moradia. Com o objetivo de realizar uma análise 

espacial urbana, foram mapeados todos os empreendimentos do período, não apenas os 

da Faixa 1, mas também os demais empreendimentos destinados às outras faixas de 

renda atendidas pelo Programa para efeito comparativo. A análise foi feita a partir de duas 

escalas: a municipal e a local. Com base em critérios de estudos similares, na escala 

municipal buscou-se detalhar a inserção urbana dos empreendimentos por meio dos 

seguintes fatores: perfil socioeconômico da população, acesso à infraestrutura urbana e 

aos equipamentos públicos, mobilidade urbana e legislação urbanística. Na escala local, 

escolheu-se um empreendimento como estudo de caso para analisar os seguintes 

aspectos: relações espaciais e características do projeto, a oferta de infraestrutura, 

equipamentos públicos, comércio e serviços. Além disso, foram aplicados questionários 

aos moradores do empreendimento, com o objetivo de analisar: a composição dos grupos 

domiciliares; escolaridade; localização, situação fundiária e urbanística da moradia 

anterior; forma de acesso ao programa; tempo e o custo de deslocamentos cotidianos; 

impactos da mudança no orçamento familiar; convivência com vizinhos; e as 

necessidades e principais problemas enfrentados pelos moradores. A pesquisa envolveu 

visitas de campo, levantamento de dados e informações em fontes primárias, com base 

nos contratos para Habitação de Interesse Social (0 a 3 SM) do MCMV 1, e secundárias, 

disponibilizados em sítios eletrônicos de órgãos públicos, observação de imagens de 

satélite, observação do entorno imediato dos empreendimentos, e realização de 

entrevistas. O trabalho está estruturado em um breve histórico da produção da habitação 

de interesse social no Brasil, na caracterização do processo de ocupação e das principais 

políticas habitacionais desenvolvidas no município de Salvador, em seguida é feita a 

análise da inserção urbana nas escalas municipal e local, e na sequencia, é apresentada 

a avaliação dos moradores a partir dos resultados obtidos com a aplicação dos 

questionários. Ao final verifica-se que apesar do município ter contratado mais de 19 mil 

unidades de Habitação de Interesse Social – Faixa 1, com investimento de R$ 

1.026.065.849,00 em subsídios públicos, o Programa MCMV não impacta a segregação 

urbana existente no município de Salvador, apenas a reforça,   aumentando a densidade 

populacional de zonas de periferia já existentes, ou produzindo novas manchas urbanas 

monofuncionais.  

Palavras Chave: Habitação de Interesse Social. Programa Minha Casa Minha Vida. 
Inserção Urbana. Impactos para os moradores. 
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ABSTRACT 

 

 

This research analyzes the insertion of buildings constructed by the Program 

Minha Casa Minha Vida 1 and 2 between 2009 and 2015 in Salvador city. It focuses the 

projects designed to Bracket 1 (0 to 3 minimum wages) – Company mode. In this modality, 

it is due to the construction companies the initiative of setting up the enterprise, defining 

lands and quantities of unities. It is available to Bracket 1 a subsidy of 90% and the 

Residential Leasing Fund (FAR) as an instrument for centralization of resources. In this 

case, the residents do not have the right to choose the location of the new dwelling. In 

order to make an urban spatial analysis, all the enterprises constructed in the period 

studied were mapped, not only the ones belonging to Bracket 1, but also the other 

buildings designed by the Program to the other income ranges for comparative effect. The 

analysis takes into account two scales: the municipal and the local ones. Based on criteria 

of similar studies, in the municipal scale we sought to detail the urban insertion of the 

enterprises through the following factors: socioeconomic profile of the population, access 

to the urban infrastructure and public facilities, urban mobility and urbanistic legislation. In 

the local scale, it was possible to develop a case study with the project of one of the 

enterprises for analyzing some aspects, such as: spatial relations and characteristic of the 

project, infrastructure supplying, public facilities, commerce, and services. In addition, the 

residents answered to questionnaires with the purpose of analyzing the composition of the 

domiciliary groups; schooling; localization, land and urbanistic situation of the prior house; 

ways to access the program; time and costs of everyday displacements; impacts of this 

moving in their familiar budget; coexistence with neighbors; and the necessities and the 

main problems faced by the residents. The research involved field visits, data collection 

and information in primary sources, based on the contracts for Housing of Social Interest 

(0 to 3 minimum wage) of MCMV 1, and also in secondary sources, available in electronic 

sites of public agencies, observation of Satellite images and of the immediate 

surroundings of the enterprises, and interviews. In what concerns to the structure, this 

work presents a brief history of the construction of habitation of social interest in Brazil, the 

characterization of the occupation process, and the main housing policies developed in 

Salvador. Then, there is an analysis of the urban insertion in the municipal and local 

scales and a presentation of the residents evaluation based on the results obtained with 

the application of questionnaires. At the end, it was possible to verify that although the city 

has contracted more than 19 thousand units of Housing of Social Interest – Bracket 1, with 

the investment of R$ 1.026.065.849,00 of public subsidies, the MCMV Program does not 

cause an impact in the urban segregation in Salvador city. Instead, there is a 

reinforcement of it with the increasing of population density in the existing peripheral 

areas, or with the production of new nonfunctional urban spots.  

 

Key words: Housing of Social Interest. Minha Casa Minha Vida Program. Urban insertion. 

Impact for the residents. 
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INTRODUÇÃO 

 

Cada vez mais, a questão da inserção urbana na produção dos conjuntos 

habitacionais é um dos temas centrais de discussão sobre políticas habitacionais e 

urbanas, principalmente em países que vivem ou já viveram experiências de produção em 

série de habitações populares por programas impulsionados pelos governos. Embora, em 

cada um dos contextos locais o tema ganhe contornos específicos, o elemento comum 

que caracteriza o debate se refere às consequências urbanísticas e sociais da 

implantação de habitações populares de forma massificada, localizadas 

predominantemente em áreas distantes e menos valorizadas das cidades, marcadas por 

alguma forma de precariedade em termos urbanísticos, por pouca ou nenhuma 

diversidade funcional, e pela extrema homogeneidade social de seus moradores. 

O Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257 de 2001, regulamentou os artigos 182 e 183 

da Constituição Federal, estabelecendo as diretrizes gerais, os instrumentos da política 

urbana e a gestão democrática das cidades. Foram retomadas as propostas e o ideário 

da reforma urbana, expressos nas suas diretrizes: a garantia do direito à cidade 

sustentável, a gestão democrática das cidades, a ordenação e controle do uso do solo, a 

regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda, a 

justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização, a oferta 

de equipamentos urbanos e comunitários, o transporte e serviços adequados aos 

interesses e necessidades da população, dentre outras. O Estatuto da Cidade trata, 

centralmente, da função social da propriedade, do controle da propriedade fundiária 

urbana e da gestão democrática urbana, de forma que todos tenham acesso ao direito à 

moradia digna e à cidade.  

No entanto, na segunda década do século XXI, a questão fundiária, a qualidade 

do projeto e a inserção urbana dos conjuntos habitacionais estão longe de serem 

resolvidas. ―As Políticas de solo voltadas para dar suporte a programas de promoção 

habitacional raramente escaparam do binômio desapropriação / localização periférica, 

muitas vezes através de operações de conversão de solo rural em urbano.‖ (Rolnik & 

Nakano, 2008). Nesse sentido, o solo urbano deveria ser um dos componentes essenciais 

das politicas de habitação, visto que um terreno mais bem inserido na cidade pode 

viabilizar melhores condições de vida, maiores possibilidades de trabalho, menor custo, 
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acesso aos equipamentos de educação, saúde, cultura e lazer existentes, aproveitando a 

infraestrutura e serviços urbanos instalados. 

 

A adequada inserção urbana de um empreendimento habitacional é garantida por 
boa localização na malha urbana, em regiões com infraestrutura instalada e 
providas de serviços e equipamentos urbanos. além disto, o conjunto habitacional 
bem inserido na cidade deve estar próximo a estabelecimentos de comércio e 
serviços e de equipamentos de educação, saúde, cultura e lazer. a acessibilidade 
em tempo adequado a centralidades regionais e locais e a integração à rede de 
transporte público também são necessárias. (FERREIRA, 2012). 

 

É preciso discutir a inserção urbana dos empreendimentos habitacionais e os 

impactos nas condições de vida dos moradores e no processo de transformação e 

qualificação do tecido urbano. A degradação dos recursos naturais, o caos na mobilidade 

dos centros urbanos e a mudança nas relações de vizinhança têm tornado cada vez mais 

necessária a avaliação dos impactos positivos e negativos à qualidade de vida da 

população urbana, resultantes da inserção desses empreendimentos. Além disso, a 

permanência de um elevado déficit habitacional concentrado na baixa renda evidencia a 

baixa capacidade de renda solvável, o fracasso dos programas habitacionais públicos e a 

incapacidade dos mecanismos de mercado para o enfrentamento do problema.  

O desenvolvimento do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) pelo Governo 

Federal, a partir de 2009, recolocou questões fundamentais ao estudo da moradia social, 

com destaque para seus efeitos no território e na vida das famílias atendidas. A produção 

de habitação de interesse social em grande escala pelo programa tem influenciado a 

forma de ocupação das cidades brasileiras e gerado consequências diretas nas condições 

de vida da população beneficiada.  O MCMV atualmente está em sua terceira fase, tendo 

contratado, até o momento, a construção de mais de 4 milhões de novas unidades 

habitacionais. Embora, inovador na previsão de grande volume de subsídios para a 

habitação de interesse social, várias avaliações apontam problemas de inserção urbana 

dos empreendimentos do MCMV, assim como inadequações das soluções arquitetônicas 

e construtivas (SANTO AMORE; SHIMBO; RUFINO, 2015). 

Em Salvador, nas duas primeiras versões do Programa lançadas pelo governo 

federal, foram contratadas, através da parceria com o Governo do Estado da Bahia e 

Prefeitura Municipal de Salvador, mais de 19 mil unidades habitacionais de interesse 

social, número bastante significativo para um período de cinco anos (2009 a 2015), 

correspondendo a 57,85% do total de contratações para todas as faixas de renda.   
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O foco dessa pesquisa é a produção habitacional do MCMV - Faixa 1,  no 

contexto da localização dos demais empreendimentos desse programa, destinados a 

outras faixas de renda. O objeto desta pesquisa é a produção habitacional realizada pelo 

Programa MCMV - Empresas, para a Faixa 1 (0 a 3 salários mínimos), período 2009 a 

2015, no Município de Salvador. A escolha da Faixa 1 como foco principal dentro do 

contexto das demais Faixas, se deve ao fato de que, nesse caso, as famílias não têm 

poder de escolha da localização da futura moradia, uma vez que nesse programa são 

indicadas por sorteio para os empreendimentos produzidos. 

 

O objetivo da pesquisa foi analisar os padrões de inserção urbana desses 

empreendimentos (Faixa 1) no município, assim como, os impactos da mudança sobre as 

condições de acesso à cidade por parte dos moradores de um empreendimento escolhido 

como estudo de caso, o Residencial Coração de Maria. 

A metodologia adotada, tem como referência, a mesma utilizada para a pesquisa 

―Ferramentas para avaliação da inserção urbana dos empreendimentos do Programa 

Minha Casa Minha Vida‖, desenvolvida pelo Laboratório Direito à Cidade e Espaço 

Público da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 

(LabCidade – FAU/USP) em conjunto com uma rede nacional formada por onze 

instituições de pesquisa1. É importante dizer que, do ponto de vista da avaliação nacional, 

a Faculdade de Arquitetura de Salvador da Universidade Federal da Bahia (UFBA) não 

entrou nessa rede de instituições de pesquisa devido a alguns entraves burocráticos. E, 

de certo modo, esse trabalho busca suprir a lacuna referente à análise da produção 

habitacional no âmbito do programa MCMV, no Município de Salvador. Sobretudo, a 

análise da inserção urbana dos empreendimentos, caracterizando o impacto urbano da 

produção habitacional, notadamente sobre os padrões de segregação sócio-espacial 

vigentes e sobre condições de acesso a oportunidades de desenvolvimento humano e 

econômico por parte dos moradores. 

A rede nacional de instituições desenvolveu uma metodologia comum para 

analisar os padrões de inserção urbana dos conjuntos do programa, estruturada a partir 

de três níveis de análise: escala metropolitana/regional, escala municipal e escala do 

                                                           
1
 Este projeto foi apresentado à Chamada Pública MCTI/CNPq/MCIDADES Nº 11/2012, integrando uma 

rede nacional de 11 equipes que também estão pesquisando o PMCMV. Fazem parte da rede as seguintes 

instituições de pesquisa: LabCidade - FAU/USP; Instituto Pólis; Peabiru; PUC/SP; IAU-São Carlos; 

IPUUR/UFRJ; FAU/UFRJ; UFMG; UFRN; UFC; UFPA.   
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empreendimento. Nesta pesquisa foram adotadas a escala municipal e a do 

empreendimento.  

Na escala municipal, abordou-se fundamentalmente o papel da política urbana e 

habitacional do município nos padrões de inserção dos empreendimentos do Programa 

MCMV. Nessa escala de análise, buscou-se identificar se - e em que medida - o município 

assumiu papel pró-ativo na implementação do programa em seu território, valendo-se de 

mecanismos de planejamento territorial e de regulação do uso e ocupação do solo para 

orientar a localização dos conjuntos, ou se limitando aos procedimentos de avaliação e 

aprovação de propostas de empreendimentos apresentadas por construtoras privadas. As 

atividades de pesquisa compreendidas nessa escala foram: análise do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano (PDDU), Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) 

e normas de zoneamento; a realização de entrevistas semi-estruturadas com gestores 

municipais e representantes da Caixa Econômica Federal (CAIXA); visitas de campo e 

observação do entorno de todos os empreendimentos Faixa 1- Modalidade Empresa, 

implantados no Município de Salvador (2009 a 2015). 

A primeira etapa do processo foi a identificação dos informantes significativos e a 

viabilização das entrevistas.  As entrevistas realizadas foram: 

 Entrevista com a coordenadora de habitação da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, Habitação e Defesa Civil (SINDEC) de Salvador; 

 Entrevista com a coordenadora do Programa Minha Casa Minha Vida – FAR, da 

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (SEDUR); 

 Entrevista com a Superintendente de Habitação – SH da Secretaria Estadual de 

Desenvolvimento Urbano (SEDUR); 

 Entrevista com a representante da União por Moradia Popular da Bahia (UMP-BA) 

 Entrevistas com técnicos da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da 

Bahia (CONDER) 

 Entrevistas com técnicos da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso 

do Solo do Município (SUCOM) 

 Entrevistas com técnicos da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. 

(EMBASA) 
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Na escala do empreendimento, escolheu-se como estudo de caso, o 

Residencial Coração de Maria. A justificativa pela escolha desse empreendimento está 

relacionada a alguns fatores específicos: o empreendimento é um dos maiores 

construídos pelo Programa MCMV no município de Salvador, com 1.800 unidades 

habitacionais; A localização do terreno, nos limites no extremo norte do município, é uma 

das piores no quesito acessibilidade e mobilidade urbana; Trata-se de um terreno privado 

adquirido pela construtora responsável pelo projeto e construção do empreendimento; A 

área da sua inserção concentra indicadores precários em infraestrutura, além dos piores 

resultados em saneamento básico e urbanização de Salvador (IBGE, 2010); Para sua 

viabilização foi necessário a ampliação de redes de infraestrutura básicas como água, 

esgoto e energia elétrica. A contratação se deu pela modalidade MCMV – Empresas 

destinada à Faixa 1, ou seja, a população de menor renda, que pelas próprias regras do 

Programa, não tem o direito da escolha da localização da nova moradia.  Para as 

análises, considerou-se o entorno imediato do conjunto estudado, identificando o modo 

como sua implantação se articula com a malha urbana existente, a disponibilidade de 

equipamentos públicos, comércio e serviços em seu entorno, as condições de 

acessibilidade e mobilidade urbana, a oferta de empregos e a disponibilidade de áreas de 

lazer. 

Conforme metodologia da rede nacional, nessa escala, a pesquisa envolveu 

observações de campo, levantamento de dados secundários disponibilizados em sítios 

eletrônicos de órgãos públicos, observação de imagens de satélite e realização de 

entrevistas com moradores e síndicos do Residencial Coração de Maria. Ao total, foram 

realizadas 236 entrevistas com moradores do empreendimento, selecionando-se uma 

amostra de domicílios que garantisse a relevância estatística da pesquisa2. A seleção dos 

domicílios entrevistados seguiu métodos (ver ANEXO A) que garantissem uma 

distribuição equilibrada da amostra entre os diferentes blocos, andares e posições das 

unidades habitacionais no conjunto pesquisado. O questionário (ANEXO B) utilizado foi 

adaptado a partir do questionário3 2 – PMCMV – Acesso via FAR, desenvolvido pelo 

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano Regional (IPPUR) da Rede Nacional de 

                                                           
2
 O plano amostral foi desenvolvido por Andrea Andrade Prudente, Mestre em Biometria e Estatística aplicada pela 

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), professora do Instituto de Matemática e Estatística da 

Universidade Federal da Bahia.  

3
 O referido questionário faz parte dos anexos do Relatório final de pesquisa referente à chamada pública 

MCTI/CNPq/MCIDADES n° 11/2012, Linha temática 1 - Aspectos de desenho, implementação e avaliação do Programa 

Minha Casa Minha Vida, sob a coordenação do Prof. Dr. Adauto Lúcio Cardoso e Prof.ª Dra. Luciana Correa do Lago. 
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pesquisa do PMCMV. As entrevistas abordaram aspectos como a satisfação dos 

moradores com a nova moradia, o local de origem, a situação fundiária e urbanística da 

moradia anterior, a forma de acesso ao programa, os impactos da mudança no orçamento 

familiar, o tempo e o custo de deslocamentos cotidianos em comparação com a moradia 

anterior, o acesso a serviços e equipamentos públicos, aspectos ligados à gestão 

condominial e convivência com vizinhos, entre outros. O conteúdo do questionário 

adaptado buscou dar conta da seguinte matriz de avaliação: 

 

Quadro 1 - Matriz de avaliação na escala do empreendimento 

Dimensões Indicadores 

I. Condições socioeconômica e inserção 

no mundo do trabalho 

1. Perfil socioeconômico da família 

2. Situação de trabalho 

II. Direito à cidade e Inserção urbana 

3. Mobilidade urbana 

4. Acesso à cidade e serviços 

III. Satisfação e necessidades do morador 
5. Avaliação dos moradores sobre necessidades, 

condições de moradia e relações sociais. 

Fonte: Elaboração própria. Adaptado a partir da matriz de avaliação proposta pelo IPPUR, 2015. 

 

 O trabalho está estruturado em quatro capítulos: 

No Capítulo 1, aborda-se um breve histórico da produção de Habitação de 

Interesse Social (HIS) no Brasil, com o objetivo de entender como as políticas 

desenvolvidas no país trataram da questão da moradia, quais as premissas básicas das 

intervenções e, sobretudo, como foi tratada a questão da inserção urbana.  

O Capítulo 2 trata do processo de ocupação e das principais políticas 

habitacionais desenvolvidas no município de Salvador, e também é apresentado o Plano 

Municipal de Habitação (2008-2025), desenvolvido no contexto da Política Nacional de 

Habitação (PNH).  

No Capítulo 3, trata-se da análise da inserção urbana dos empreendimentos na 

escala municipal. Foi mapeada a produção do MCMV por faixas de renda e feita a relação 

da implantação dos empreendimentos, Faixa 1 – FAR – Modalidade Empresas, com as 
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seguintes variáveis: Uso e ocupação do solo; acesso a infraestrutura urbana; 

equipamentos públicos; legislação municipal; e mobilidade urbana. 

No capítulo 4, trata-se da análise da inserção urbana na escala do 

empreendimento por meio de um estudo de caso, o Residencial Coração de Maria. Nessa 

escala, são abordados: relações espaciais e características do projeto, a oferta de 

infraestrutura, equipamentos públicos, comércio e serviços. Além disso, é apresentada a 

avaliação dos moradores do Residencial Coração de Maria, a partir dos resultados 

obtidos com a aplicação dos questionários.  
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CAPÍTULO 1  

 

1.  POLÍTICAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL 

 

 

Nesse primeiro capítulo aborda-se um breve histórico da produção de Habitação 

de Interesse Social (HIS) no Brasil, com o objetivo de entender como as políticas 

desenvolvidas no país trataram da questão da moradia, quais as premissas básicas das 

intervenções e, sobretudo, como foi tratada a questão da inserção urbana.  

 

1.1. Breve histórico das Politicas de Habitação de Interesse Social no Brasil. 

 

 

1.1.1. Primeiro período: 1850-1930 – Habitação popular como problema 

sanitário 

 

 

O primeiro marco importante para entender como se deu o processo de 

urbanização e como se constituiu o problema da moradia no Brasil foi a Lei de Terras4, de 

1850, que instituiu o regime da propriedade privada do solo e estabeleceu as bases para 

o desenvolvimento do mercado de solo, tanto agrário quanto urbano. A Lei surge no 

mesmo ano em que é proibido o tráfico negreiro no país (1850), com o intuito de impedir o 

acesso à terra pelos negros, o que poderia ocorrer num futuro próximo em função das 

pressões externas, especialmente da Inglaterra, contra a escravidão. Assim, a única 

forma legal de acesso à terra passou a ser a compra devidamente registrada, ficando os 

pobres alijados da terra e da propriedade.  

Na República Velha, a política pública de habitação social era inexistente e o mercado 

era dominado por empresários da construção que, beneficiados pelo mercado da locação, 

tinham seus interesses voltados para construção de habitações precárias, com péssimas 

condições de higiene, obrigando o trabalhador a pagar um aluguel que muitas vezes não 

condizia com sua renda. O problema da habitação como questão social emerge no final 

                                                           
4
 A Lei de Terras, sancionada por D. Pedro II em setembro de 1850, foi uma lei que determinou parâmetros e normas 

sobre a posse, manutenção, uso e comercialização de terras no período do Segundo Reinado. 
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do século XIX, com o acentuado crescimento urbano nas cidades brasileiras. Um conjunto 

de acontecimentos influenciou decisivamente a ampliação e a formação dos espaços 

urbanos no país: o desenvolvimento da economia agroexportadora, o incremento das 

relações mercantis internacionais e o desenvolvimento da infraestrutura de transportes, 

particularmente, a partir do ciclo do café, foram fatores que provocaram o aumento da 

população nas cidades, fato que acarretou uma grande demanda por moradia.  

O crescimento acelerado das cidades no final do século XIX deu origem a uma 

questão de saúde pública: a forma como se dava a urbanização produzia um ambiente 

insalubre, propício às doenças, como a febre amarela. Até as primeiras duas décadas do 

século XX, a questão central era a insalubridade da moradia popular. A preocupação do 

poder público estava direcionada para garantir as condições sanitárias adequadas, com o 

objetivo de impedir a propagação de epidemias. Segundo Bonduki (1998), a habitação 

das classes populares se deu, até os anos 30, através da produção privada de vilas 

operárias ou de moradias de aluguel, que podiam ir de casas com alguma qualidade até 

moradias de baixo padrão e coletivas, de tal forma que nesses casos era difícil diferenciar 

moradias de aluguel e cortiços. A produção das vilas foi incentivada pelo poder público 

através de isenções fiscais, pois era considerada uma solução de disciplinamento e 

higienização das massas. Mas essas moradias de melhor qualidade, embora populares, 

só eram acessíveis para segmentos da baixa classe média, como operários qualificados, 

funcionários públicos e comerciantes, não sendo viáveis para a população mais pobre. 

 

 

1.1.2. Segundo Período: 1930-1954 - Habitação como política social 

 

 

No período de Vargas (1930-1954), o Estado brasileiro passa a intervir tanto no 

processo de produção como no mercado de aluguel. Entre as medidas mais importantes 

implementadas pelo governo, no que diz respeito à questão habitacional, estiveram: o 

Decreto-Lei nº 58, que regulamentou a venda de lotes urbanos a prestações; o decreto-lei 

do inquilinato, em 1942, que, congelando os aluguéis, passou a regulamentar as relações 

entre locadores e inquilinos; e a criação das carteiras prediais dos Institutos de 

Aposentadoria e Previdência (IAPs).  
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Foi nesse contexto político e social que Vargas, em 1942, propôs a Lei do 
Inquilinato, que obrigava o congelamento de todos os aluguéis, intervindo no 
mercado de locação com objetivo de conter os preços abusivos praticados pelos 
empresários, criticados por reportagens e debates na imprensa da época. A forma 
predominante de oferta de habitação de aluguel era o cortiço reconhecido como 
modelo precário de habitação popular. Com a crise do mercado rentista provocada 
pela Lei do Inquilinato, tornou-se urgente encontrar soluções para o problema da 
habitação social no Brasil. O projeto desenvolvimentista de Getúlio Vargas viu na 
expansão econômica provocada pela indústria e suas estratégias de 
desenvolvimento nacional uma oportunidade de dar visibilidade às questões 
ideológicas, utilizando a questão da habitação como uma bandeira política. 
(PECLY 2012, p.60) 

 

 

Da politica dos IAPs, o que ficou mais conhecido foram os conjuntos habitacionais 

(BONDUKI, 1988), construídos a partir de influência das experiências europeias, 

principalmente da Alemanha, e que previam, além da moradia, um conjunto de 

equipamentos e infraestrutura.  A oferta de habitação para os trabalhadores marcou a 

gestão do Governo Getúlio Vargas, que através dos Institutos de Aposentadoria e 

Pensões, que era vinculado ao Ministério do Trabalho, empreendeu um vasto programa 

de construção habitacional.  

 

A criação em março de 1946 da Fundação Casa Popular (FCP), primeiro órgão de 

nível nacional voltado exclusivamente para a provisão de moradias às famílias de menor 

poder aquisitivo, faz parte do esforço do estado para assumir a produção de habitação 

social, embora pela baixa quantidade produzida, esta instituição não deu conta das 

demandas da população de baixa renda no país. A solução popular predominante nestas 

décadas de intensa migração foi a moradia em favelas, cujo crescimento vertiginoso 

atestava a ausência de alternativas para a moradia popular.  

 

A grande contribuição que podemos destacar dos empreendimentos dos IAPs foi 

a inovação tanto no modo de morar, como nas propostas arquitetônicas e urbanísticas. 

Bonduki (1998, p.161) chama atenção que os IAPs, dotados de razoável volume de 

recursos, não eram um órgão habitacional e sua atuação era limitada, enquanto a FCP 

(Fundação da Casa Popular), que possuía a atribuição específica de enfrentar a questão 

habitacional, tinha seus recursos escassos e controlados pela burocracia do governo, com 

projetos conservadores na escolha das unidades unifamiliares isoladas, demonstrando 

um descompasso com a discussão da construção de habitação social em larga escala 
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que circulava nos congressos do CIAM5 (Congresso Internacional de Arquitetura 

Moderna) e nas vanguardas europeias. 

 Nos anos 1940 e 50, houve uma multiplicidade de propostas promovidas pelo 

poder público visando ao enfrentamento da questão urbana e habitacional. Além dos IAPs 

e a Fundação da casa Popular, outros dois órgãos estão entre os principais promotores 

do período: o Departamento de Habitação Popular da Prefeitura do Distrito Federal (DHP) 

e a liga social Contra os Mocambos (LSCM) em Pernambuco.   

Os conjuntos habitacionais de Pedregulho (1950) e da Gávea6 (1952) são 

conhecidos por sua produção estatal. O projeto do conjunto habitacional prefeito Mendes 

Moraes, mais conhecido como Pedregulho, incorpora os princípios da arquitetura e 

urbanismo modernos, unidades inseridas no contexto urbano, próximas ao trabalho, em 

conjuntos de grande dimensão, capazes de garantir a escala necessária para uma gama 

variável de equipamentos coletivos. Não foi uma obra isolada, surgiu junto a diversos 

outros projetos, elaborados entre 30 e 50, ―que abordavam o problema da habitação 

social de maneira criativa e inovadora‖ (BONDUKI, 2014, p.170). Embora haja um 

reconhecimento da qualidade dos conjuntos construídos nesse período, o volume 

produzido estava longe de atender às necessidades habitacionais da população, 

particularmente, em um período no qual iria ocorrer uma grande aceleração da 

urbanização, motivada pelo crescimento econômico via industrialização e pelas migrações 

campo-cidade.  

Os problemas habitacionais das grandes cidades no início da década de 1960, 

consequência da urbanização acelerada das duas décadas anteriores, instigaram entre os 

arquitetos o debate em torno das suas questões e do papel social dos mesmos. O 

Seminário de Habitação e Reforma Urbana: O Homem, sua Casa, sua Cidade, foi 

realizado pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil e lançou uma plataforma para as cidades 

e para a habitação que buscava enfrentar a questão fundiária. Tinha como proposta um 

programa nacional de planejamento e de política habitacional visando a universalização 

do acesso à moradia digna. A reivindicação dos arquitetos era que o problema nacional 

da moradia deixasse de ter uma conotação assistencial e quantitativa, e se tornasse uma 

atribuição do governo. Os problemas habitacionais, então, necessitavam de uma 

                                                           
5
 Os Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM), com sua primeira edição em 1928, tiveram grande 

importância na elaboração de diretrizes para tratar de questões ligadas à arquitetura e ao urbanismo moderno. 

6
 Ambos foram projetados pelo arquiteto Affonso Eduardo Reidy e se destacaram entre as obras realizadas pelos IAPs. 
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abordagem muito mais ampla do que a de um espaço encerrado de uma casa. E isso 

significaria contemplar o espaço em que estava inserida a habitação, o espaço urbano e 

toda a sua problemática.  

 

 

1.1.3. Terceiro período: O BNH - 1964-1986: 22 anos de política habitacional 

 

 

Embora, no período em que o Banco Nacional de Habitação (BNH) foi criado 

existissem diferentes estudos e propostas sobre a questão habitacional que articulavam a 

questão urbana com a habitacional, tais propostas não foram consideradas. A 

estruturação de um potente sistema financeiro da habitação e de uma rede de agentes 

financeiros e promotores possibilitou uma produção em massa que, não foi acompanhada 

da preocupação em construir conjuntos habitacionais bem localizados e com qualidade. 

Fundado em 1964, ano do início do governo militar no Brasil e momento de crise 

econômica no país, o BNH foi peça importante para alavancar a economia brasileira 

através da construção civil, ao mesmo tempo em que empregava uma crescente massa 

de trabalhadores pouco qualificada. A atuação do banco se dividia em três faixas: famílias 

com rendimento de um a 3 salários mínimos (SM) eram atendidas pelas COHABs 

(cooperativas habitacionais locais, municipais); famílias com rendimento de 4 a 7 SM 

eram atendidas por cooperativas formadas por categorias profissionais; e famílias com 

rendimento acima de 6 SM eram atendidas por agentes privados (Sociedades de Crédito 

Imobiliários, Associações de Poupanças e Empréstimos e Caixas Econômicas). 

 

 

Foi com o Banco Nacional da Habitação (BNH) integrado ao Sistema Financeiro 
de Habitação (SFH), criados pelo regime militar a partir de 1964, que as cidades 
brasileiras passaram a ocupar o centro de uma política destinada a mudar seu 
padrão de produção. A drenagem de recursos financeiros para o mercado 
habitacional, em escala nunca vista no país, ocasionou a mudança no perfil das 
grandes cidades, com a verticalização promovida pelos edifícios de apartamentos 
(MARICATO, 2001, p. 20). 

 

A escolha dos terrenos para os programas populares financiados pelo BNH foi 

marcada pela ausência de estratégias para a redução dos preços fundiários. Os terrenos 

das Cohabs tinham de se adequar ao produto casa própria e ao financiamento sem 

subsídio. Para atender as possibilidades de pagamento da população de baixa renda, 
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estes produtos deveriam ter o menor custo possível e, nessa mesma lógica, o terreno 

deveria ser o mais barato possível. 

 

 

No início, a questão da terra foi tratada pelo banco como um problema de 
identificação e repasse a preços compatíveis. No fim dos anos 70, consolidou-se a 
posição de tratá-la como instrumento de planejamento, sendo criado o 
Departamento de Terras (DETER) na Diretoria de Mobilização de Terras, que em 
1985 passou a denominar-se Diretoria de Desenvolvimento Urbano. No entanto, 
segundo os próprios técnicos do BNH, as iniciativas para implementar uma politica 
de terras mais adequada enfrentaram muitas dificuldades, tanto interna quanto 
externamente. Havia fortes pressões de políticos e proprietários para aquisição de 
terrenos inadequados. Havia também resistência de outras carteiras do BNH, que 
entendiam os pareceres do DETER como interferência no seu poder de decisão. 
Por outro lado, não havia instrumental jurídico para garantir a obtenção dos 
terrenos bem situados a preços razoáveis. (SERPA, 1988).  

 

 

 Em consequência, os terrenos financiados encontravam-se cada vez mais 

distantes dos centros urbanos, em áreas nem sempre prioritárias para o crescimento 

físico das cidades, e que exigiam investimentos adicionais por parte do poder público, 

para o desenvolvimento dos serviços necessários. Os projetos não levaram em 

consideração questões fundamentais como a proximidade da moradia com o local de 

trabalho, causando impacto no custo social e econômico para as comunidades e cidades, 

gerando o isolamento e segregação dos conjuntos populares. 

 

 

A avaliação qualitativa da inserção urbana dos terrenos realizada no âmbito do 
próprio BNH em 1985 revelou que menos de 10% dos terrenos adquiridos para a 
construção dos conjuntos habitacionais estavam situados dentro da malha urbana 
ou imediatamente contíguos a ela, dotados de acesso e transporte e servidos pelo 
menos por abastecimento de água e energia elétrica. (SERPA, 1988, p.99) 

 

 

O BNH realizou projetos uniformizados e padronizados em todo o país, e construiu em 

torno de 4,3 milhões de unidades habitacionais, sem considerar as diferenças regionais 

(geográficas e culturais), priorizando as camadas médias da população. Uma das 

consequências da política habitacional adotada pelo BNH foi o encarecimento das terras 

urbanas, distantes dos centros das cidades e não dotadas de infraestrutura urbana. 

Acompanhando os vetores de expansão urbana reforçados por estes empreendimentos 
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residenciais, favelas e loteamentos irregulares atenderam de forma significativa a 

demanda habitacional das camadas de renda mais baixa. 

Com a recessão dos anos 1980, a alta inflacionária e a crise econômica, o 

desemprego, os saques progressivos da poupança e do FGTS diminuíram os recursos 

para investimentos, o que levou à falência o Sistema Financeiro de Habitação, tanto do 

SFH, quanto do BNH. O governo Sarney extinguiu o BNH em 1986, e suas funções foram 

transferidas para a Caixa Econômica Federal (CEF).  

 

 

1.1.4. Quarto período: o pós-BNH (1986-2003) 

 

 

Nos anos seguintes, observou-se uma desestruturação da política habitacional, 

não sendo introduzidos novos mecanismos de financiamento para habitação popular, 

trazendo insegurança para o poder público e o mercado. Por um curto período, o Governo 

Sarney se utiliza da distribuição dos recursos do FGTS entre os Estados como 

instrumento para construir alianças políticas no Congresso, num quadro de baixa 

legitimidade do governo e de fragmentação política. Logo depois, no entanto, os 

ministérios que controlam a economia passam a buscar controlar também a utilização do 

FGTS, adotando medidas que restringem o acesso ao fundo por estados e municípios 

com o objetivo de reduzir o endividamento público. Acentua-se, assim, a crise das 

COHABs7, e o acesso aos financiamentos habitacionais passa a exigir maiores rendas. 

Um ponto que marca substancialmente o período é a Constituição de 1988, em 

que se discute formalmente o direito à moradia. O direito à moradia seria efetivamente 

incluído no rol dos direitos sociais somente em 1996, mas a Constituição já incluía em 

1988 o princípio da função social da propriedade urbana, reconhecendo explicitamente 

situações de posse e, portanto, dando legalidade às favelas e outras formas de 

assentamentos precários. 

                                                           
7
 Após a extinção do BNH, as Companhias Habitacionais Estaduais, anteriormente consideradas os agentes 

locais executores dos programas e projetos habitacionais, entraram em crise, herdando carteiras de 

financiamentos caracterizadas por alto grau de inadimplência. Muitas dessas Companhias ficaram em 

situação de insolvência financeira e foram extintas. 

 



36 
 

 

No Governo Collor (1990-1992), o mais importante programa habitacional lançado 

foi o Plano de Ação Imediata para a Habitação (PAIH), que propunha o financiamento de 

245 mil habitações em 180 dias, mas não cumpriu suas metas. O governo Itamar (1992 a 

1994) criou os Programas Habitar Brasil e Morar Município, que tinham como objetivo 

financiar a construção de moradias para população de baixa renda, a serem construídas 

em regime de ―ajuda mútua‖. Todavia, esses Programas tinham uma padronização 

excessiva e muitas exigências legais, o que impedia muitos municípios de captarem os 

recursos disponibilizados. Porém, nesse mesmo governo, temos dois avanços: o primeiro 

foi uma mudança conceitual, com incentivo à formação de conselhos e à criação de 

fundos para habitação; o segundo, em 1992, foi a constituição do Fórum Nacional de 

Habitação, composto por entidades da sociedade civil. 

Entre 1991 e 1995 houve uma paralisação total dos financiamentos com recursos 

do FGTS para Habitação de Interesse Social (HIS), ocasionada por suspeitas de 

corrupção e pelo ―rombo‖ gerado pela redução das prestações adotada pelo Regime 

Militar, no auge da crise de inadimplência do início dos anos 1980. Reforça-se que a falta 

de financiamento durante momentos de subsequentes crises econômicas agravou ainda 

mais o empobrecimento que marcou o Brasil nas décadas de 1980 e 1990. As crises 

também foram acompanhadas pela completa indefinição institucional na política urbana, 

ao menos até o fim de 1995, quando foi criada a Secretaria de Política Urbana da 

Presidência da República, que passou a ser gestora do setor habitacional. 

A partir de 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso, foram lançados os 

programas Pró-Moradia e Habitar Brasil, para atendimento de famílias até 3 SMs. Em 

1999, foi criado o Programa de Arrendamento Residencial (PAR), que priorizou o 

atendimento às famílias com renda mensal de até 6 SMs, sob a forma de arrendamento 

com opção de compra no final do contrato. Ao longo dos dois períodos de governo de 

FHC, cerca de ―78% do total dos recursos foram destinados a famílias com renda superior 

a cinco Salários- Mínimos, sendo que apenas 8,47% foram destinados para a baixíssima 

renda (até três Salários-Mínimos) onde se concentram 83,2% do déficit quantitativo‖ 

(BONDUKI, 2008, p. 77), ressaltando que as restrições impostas no âmbito das políticas 

macroeconômicas também não favoreceram a efetividade dos programas habitacionais 

criados. 

A aprovação do Estatuto da Cidade e a edição da Medida Provisória n. 2220, em 

2001, representaram avanços na ordem legal para a institucionalização de uma política 
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nacional de urbanização e regularização fundiária dos assentamentos da população de 

baixa renda. Sobre a questão da habitação, o Estatuto reforçou instrumentos para 

garantia da função social da propriedade e da regularização fundiária, tais como imposto 

sobre propriedade imobiliária urbana progressivo, desapropriação com títulos da dívida 

pública, usucapião urbano, concessão especial para fins de moradia, demarcação de 

zonas especiais de interesse social etc.    

Pode-se afirmar que o que ocorre de mais significativo nesse período (1986 a 

2003) deve-se à iniciativa dos governos locais, que, na ausência de programas e linhas 

de atuação claramente definidos em nível federal, desenvolveram ações alternativas, 

inovadoras. A preocupação com a qualidade do projeto e a inserção urbana voltou a 

ganhar prioridade, que impulsionaram uma renovação dos princípios orientadores da 

produção habitacional.  Destacam-se o programa de mutirões autogestionários do 

governo Erundina (1989-1993), em São Paulo; os programas de urbanização de favelas e 

de regularização de loteamentos do Governo Brizola, no Rio de Janeiro (1983-1987); a 

criação das Zonas Especiais de Interesse Social, em Belo Horizonte e Recife, em 1983; 

entre outros. 

 

 

1.1.5. Ministério das Cidades e a Política Nacional de Habitação (PNH, 2003) 

 

A criação do Ministério das Cidades no Governo Lula em 2003 culmina uma longa 

batalha pela centralidade da política urbana na administração central, esta iniciativa 

atende as demandas do Fórum nacional de Reforma Urbana (FNRU) que desde a 

constituição de 1988 veio lutando pela implantação efetiva do direito à cidade. Neste 

contexto os princípios fundamentais são resumidos na criação do Sistema Nacional de 

Habitação, com definição de atribuições entre o Governo Federal, Estadual e Municipal e 

na gestão democrática da política habitacional e urbana. 

Após quase duas décadas de ausências e descontinuidades políticas no setor 

habitacional desde a extinção do Banco Nacional de Habitação (BNH), inicia-se a partir da 

Política Nacional de Habitação (PNH), um novo processo participativo e democrático, 

contando com a contribuição dos diversos setores da sociedade, representados no 

Conselho das Cidades (ConCidades), instituído em 2003. Com o Ministério foi instituído 

um novo marco político institucional para o setor habitacional: 
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Uma das primeiras iniciativas tomadas pelo governo Lula foi a criação do 
Ministério das Cidades. Esse órgão governamental foi especificamente 
encarregado de formular a política urbana em nível nacional e fornecer apoio 
técnico e financeiro a governos locais, integrando as arenas institucionais das 
políticas federais de habitação, saneamento e transportes, que, desde o início da 
Nova República, haviam transitado por catorze ministérios e secretarias distintos. 
(ROLNIK, 2015, pp. 294). 

 

 

Por meio da Secretaria Nacional de Habitação (SNH), o Ministério das Cidades 

passou a orientar suas atividades por duas linhas de atuação: uma voltada à 

reestruturação institucional e legal do setor, e a outra voltada à revisão dos programas 

existentes e ao incremento dos investimentos em habitação. 

 

Em 2005 foi criado o FNHIS , Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 

que além de estabelecer uma política de captação de recursos para esta área determina a 

participação dos níveis de governo na implementação da política habitacional. Por este 

instrumento os governos municipais assumem um papel central, criando um Fundo 

Municipal vinculado à um conselho com participação popular e Planos Locais de 

Habitação de Interesse Social (PLHIS).(CARDOSO, 2013, pg 31). A grande mudança 

trazida pelo Fundo disse respeito à possibilidade de que a política habitacional passasse 

a contar com subsídios diretos, viabilizando assim o atendimento à habitação de baixa 

renda. A criação do FNHIS marca um momento inovador na política habitacional, em que 

se manifesta a intenção do governo federal em subsidiar a produção de moradias para as 

camadas de mais baixa renda, atendendo assim a uma demanda que se manifestava já 

claramente a partir das críticas à atuação do BNH. 

 

A publicação do Plano Nacional de Habitação8 em 2008 consolida a orientação e 

estruturação da política habitacional. O PlanHab, foi debatido no Conselho das Cidades, 

onde foram formuladas estratégias para equacionar as necessidades habitacionais do 

país até 2023. O plano estabelece cenários de crescimento econômico, avalia o déficit 

habitacional, determina os mecanismos legais de recursos destinados à habitação 

estabelecendo um sistema de financiamento consistente e observa com cuidado todas as 

variáveis necessárias para o funcionamento da Política habitacional. O PlanHab resultou 

de um amplo processo participativo, que envolveu todos os segmentos da sociedade 

                                                           
8
 O PlanHab foi elaborado entre julho de 2007 e janeiro de 2009, sob a coordenação da Secretaria Nacional de 

Habitação do Ministério das Cidades, com a consultoria do Consórcio PlanHab, formado pelo Instituto Via Pública, 

FUPAM (Lab-Hab/FAU-USP) e Logos Engenharia. 
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durante dezoito meses. Suas propostas, estratégias de ação e metas consideraram a 

diversidade da questão habitacional, as variadas categorias de municípios, as 

especificidades regionais e os diferentes olhares de cada segmento social. 

 

Com a crise econômica de 2008 e a disposição do governo em dinamizar o setor 

da construção civil, ocorreu uma forte mudança de rumos operada pelo Programa sobre a 

forma como vinha sendo conduzida a politica habitacional desde a criação do Ministério 

das Cidades. Todo o arcabouço institucional montado a partir de 2003, e que seguia 

tendências já delineadas anteriormente, tinha o município como elemento central na 

política de habitação de interesse social. As propostas da Política Nacional de Habitação, 

divulgadas em 2004, e referendadas na Lei nº 11.124, de 2005, que criou o Sistema 

Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), já apontavam para essa tendência. O 

Plano Nacional de Habitação (PlanHab), elaborado no período anterior à crise econômica, 

mantinha e aprofundava essa visão. Com o lançamento do Programa MCMV, no entanto, 

o município deixa de ser o principal agente de promoção da política de habitação de 

interesse social local e passa a ator coadjuvante, basicamente como responsável pela 

elaboração dos cadastros de beneficiários e como ente (indiretamente) regulador, 

enquanto responsável pela legislação urbanística e, portanto, pela aprovação dos 

projetos. Já o setor privado passa a ser o elemento central, como agente promotor, 

definindo a localização e o projeto dos futuros empreendimentos.  

 

 

1.2.  O Programa Minha Casa Minha Vida – MCMV (2009) 

 

O Programa MCMV foi criado pela Medida Provisória 459, de 25 de março de 

2009, depois convertida na Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, com o objetivo de criar 

condições de ampliação do mercado habitacional para atendimento das famílias com 

renda de até 10 salários-mínimos. Estabelecendo um patamar de subsídio direto 

proporcional à renda das famílias, o Programa buscava claramente aquecer o mercado 

imobiliário de unidades novas e, assim, impactar a economia através dos efeitos 

multiplicadores gerados pela indústria da construção civil. O Programa se estruturou 

operacionalmente a partir das modalidades (Empresas, Entidades, Rural, Municípios com 

até 50.000 habitantes) de subprogramas ( Programa Nacional da Habitação Urbana -

PNHU e Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR) e pelas faixas de renda. O 
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MCMV – Empresas, modalidade escolhida para análise nessa pesquisa, apresenta 

condições especificas para diferentes faixas de renda9, com valores distintos no que diz 

respeito aos subsídios, aos mecanismos financeiros e comerciais, bem como o limite de 

valor das unidades. (ROLNIK, 2015, pp. 303).  

 

A Faixa 1, que conta com 90% de subsídio, tem como instrumento de 

centralização de recursos o Fundo de Arrendamento Residencial – FAR e a forma de 

acesso ao Programa pelos beneficiários potenciais se dá através da indicação das 

Prefeituras a partir de cadastros elaborados com base em critérios de elegibilidade e de 

priorização.  

 

Os moradores são obrigados a pagar são obrigados a pagar uma taxa mensal – 
que corresponde a 5% da renda familiar – para a Caixa, responsável por comprar 
as unidades da empresa encarregada da construção. A diferença entre o custo da 
unidade e a quantia total paga pelos moradores é coberta por recursos do Fundo 
de Arrendamento Residencial (FAR), um fundo público alimentado pelo orçamento 
federal. (ROLNIK, 2015, pp.303-304). 

 

 

Nesse caso, cabe às empresas a iniciativa da montagem do empreendimento, definindo 

terreno, quantidade de unidades, qual a modalidade a ser atendida e projeto, dentro das 

normas gerais do Programa que estabelecem as especificações básicas e os tetos de 

valores financiáveis.  A CAIXA define o acesso às unidades a partir de listas de demanda, 

elaboradas pelas prefeituras. Os municípios têm como incumbência cadastrar as famílias 

com rendimento de 0 a 3 salários mínimos, além da participação por meio da doação de 

terrenos, isenção tributária e desburocratização nos processos de aprovação e 

licenciamento.  

 

Outra modalidade, também destinada à Faixa 1, é dada pela concessão de 

subsídios aos movimentos, associações e cooperativas, cujos recursos são alocados ao 

                                                           
9
 Nas primeiras legislações, os cortes eram feitos em termos de salários-mínimos, mas nas legislações 

posteriores os valores em salários-mínimos foram transformados em valores fixados em reais (R$). Para 

cada faixa de renda, são estabelecidos níveis de subsídios diferenciados. Uma distinção mais importante 

ocorre entre a Faixa 1 (inicialmente de 0 a 3 salários-mínimos) e as Faixas 2 (inicialmente de 3 a 6 salários-

mínimos) e 3 (inicialmente de 6 a 10 salários-mínimos). 
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Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), e repassados às associações credenciadas, 

segundo normas do Programa. Conforme explica Rolnik, no início de 2009, os 

movimentos sociais apresentaram propostas a serem incluídas no ―pacote‖ habitacional. 

Na pauta estavam: 

 

 

A destinação de uma parcela das ―1 milhão de casas‖ para construção por 
autogestão, além de propostas de melhorias nas formas de financiamento, 
viabilização de terrenos, entre outras. Dessa negociação resultou o compromisso 
de que o programa incluiria uma modalidade – o Minha Casa Minha Vida 
Entidades – que receberia inicialmente 500 milhões de reais, do total de 34 bilhões 
de reais de subsídios, para serem destinados à produção de moradia por 
associações e cooperativas autogestionadas. (ROLNIK, 2015, pp.302) 

 

 

  Nessa modalidade, as ―entidades‖ são as responsáveis tanto pela iniciativa dos 

projetos – definição de terreno e de projeto – quanto pela seleção da demanda, a partir 

dos critérios gerais estabelecidos no Programa. A CAIXA efetua as análises e, após sua 

conclusão, envia ao Ministério das Cidades a relação de projetos para seleção. O 

Ministério das Cidades faz a seleção e reencaminha para a CAIXA que aguarda o envio, 

pela entidade selecionada, da lista de beneficiários a serem atendidos. A CAIXA efetua a 

análise de enquadramento dos beneficiários indicados, contrata a operação e acompanha 

a execução da obra. As normas para acesso aos recursos repetem o modelo do 

Programa Crédito Solidário, com algumas diferenças, a saber: (i) a destinação exclusiva 

para a faixa de até 3 salários-mínimos com subsídio integral e não mais através de 

financiamento; (ii) a inclusão da possibilidade da compra antecipada de terreno com 

recursos do Fundo, conquistada pelos movimentos através da Instrução Normativa nº 34, 

de 28 de setembro de 2011, embora já estivesse definido pela Resolução do Conselho 

Curador do FDS nº 143 de 26 de novembro de 2009.  

 

As Faixas 2 e 3, diferentemente da Faixa 1, contam com recursos do Fundo de 

Garantia de Tempo de Serviço – FGTS. Nessa situação, a forma de acesso se dá através 

do mercado: as empresas imobiliárias aprovam seus empreendimentos como Habitação 

de Interesse Social nas agências locais da Caixa Econômica a partir do seu 

enquadramento nos critérios mínimos (e máximos) estabelecidos na normativa do 

Programa. Os empreendimentos podem ter a sua construção financiada pela Caixa ou 

não, mas o enquadramento é necessário para que os adquirentes possam se beneficiar 
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dos subsídios. As empresas então vendem as unidades aos interessados, que são 

encaminhados à Caixa para a concessão do financiamento e do subsídio, se for o caso. 

 

 

A Legislação do MCMV e a inserção urbana dos empreendimentos 

 

 

A primeira norma geral do programa (a Medida Provisória n°. 459, de 25 de março 

de 2009) não estabeleceu nenhum requisito urbanístico para a produção de novas 

unidades. Apenas autorizou a União a conceder subvenção econômica ao Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a concessão de linhas 

de financiamento para infraestrutura em projetos de habitação popular. À época da 

conversão dessa medida provisória em lei (Lei n°. 11.977, de 7 de julho de 2009), foram 

introduzidos critérios de priorização para a contratação de operações em localidades que 

preenchessem algumas condições: a doação de terrenos localizados em área 

consolidada para a implantação de empreendimentos vinculados ao programa por 

estados ou municípios; a implementação de medidas de desoneração tributária para 

construções vinculadas a HIS por estados ou municípios; e a implementação de 

instrumentos do Estatuto da Cidade voltados ao controle da retenção de terras em 

ociosidade pelos municípios. 

As primeiras exigências referentes à localização dos empreendimentos e aos 

parâmetros de implantação foram estabelecidas apenas no segundo ano do programa, 

com a edição da Medida Provisória n°. 514, de 1 de dezembro de 2010.  Estabeleceu-se, 

então, que os empreendimentos deveriam ser implantados em terrenos localizados na 

malha urbana ou em áreas de expansão previstas nos planos diretores municipais; 

deveriam ter a adequação ambiental do projeto comprovada; deveriam dispor de 

infraestrutura básica, permitindo a ligação dos domicílios às redes de abastecimento de 

água e energia elétrica, soluções de esgotamento sanitário, vias de acesso e transporte 

público; por último, deveriam contar com a existência de equipamentos e serviços de 

educação, saúde e lazer, ou com o compromisso do poder público de instalá-los ou 

ampliá-los quando inexistentes ou insuficientes. Essa medida provisória foi convertida na 

Lei n°. 12.424, de 16 de junho de 2011, que apenas reiterou as mesmas exigências que já 

haviam sido previstas. No mesmo dia da aprovação dessa lei foi editado um decreto 

(Decreto n°. 7.499), que introduziu regulamentações pontuais relacionadas às exigências 

de inserção urbana nela estabelecidas. Foi previsto que os municípios deveriam firmar um 
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documento denominado ―Instrumento de Compromisso‖ para a execução de 

equipamentos e serviços a cada operação, responsabilizando-se pela adequação das 

condições do entorno à demanda gerada pelo empreendimento. Porém, se por um lado, 

essas normas estabeleceram parâmetros com alguma efetividade com relação à 

infraestrutura básica, pode-se dizer que as exigências referentes aos serviços 

permaneceram demasiadamente abertas, não se estabelecendo uma sistemática para a 

avaliação das condições existentes, parâmetros para averiguar sua adequação, nem 

mecanismos capazes de garantir a execução das obrigações assumidas pelo poder 

público local no Instrumento de Compromisso. 

Somente no final de 2011, a partir de algumas avaliações iniciais dos impactos 

dos empreendimentos e de adequação da oferta de equipamentos públicos em seu 

entorno, foram previstas fontes adicionais de recursos para a provisão de infraestrutura e 

equipamentos, com a edição da Portaria MCidades n°. 465, de 3 de outubro de 2011. Em 

relação às diretrizes de localização dos empreendimentos, a Portaria n°. 465 estabeleceu 

que eles só poderiam ser implantados em terrenos contíguos à malha urbana existente, e 

que deveria haver áreas destinadas a atividades comerciais em seu entorno. Em relação 

ao projeto, foram estabelecidas exigências referentes a áreas de uso comum, bem como 

a reserva de áreas para instalação de equipamentos públicos. Estabeleceu-se a 

obrigatoriedade de destinação de 1% do valor da operação nos empreendimentos acima 

de 60 unidades para a construção equipamentos de uso comum em seu interior, na 

seguinte ordem de prioridade: espaço coberto para uso comunitário, espaço descoberto 

para lazer e recreação infantil e quadra de esportes. Para os empreendimentos com mais 

de 1000 unidades, passou a ser obrigatória a destinação de área para implantação dos 

equipamentos públicos necessários ao atendimento da demanda gerada (após a edição 

da Portaria n°. 518, essa exigência passou a ser aplicada aos empreendimentos com 

mais de 500 unidades).  Em relação a infraestrutura e equipamentos, autorizou-se o FAR 

a doar redes de saneamento básico para o atendimento da demanda gerada pelos 

empreendimentos. Autorizou-se ainda, no caso de loteamentos, a inclusão no valor da 

operação dos custos referentes à implantação da infraestrutura externa na poligonal do 

empreendimento. 

A principal inovação trazida pela Portaria n°. 465 foi a exigência da elaboração de 

dois documentos subsidiários ao Instrumento de Compromisso no caso de 

empreendimentos com mais de 500 unidades habitacionais, o ―Relatório de Diagnóstico 

da Demanda por Equipamentos Públicos e Urbanos‖ e a ―Matriz de Responsabilidades‖. A 
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elaboração desse relatório deve ser feita pelo município por meio do Grupo de Análise de 

Empreendimentos, composto pelos representantes das áreas de habitação, assistência 

social, educação, saúde, planejamento e transporte. As demandas geradas pelo 

empreendimento devem ser quantificadas no relatório. As medidas necessárias para o 

seu atendimento devem ser especificadas na Matriz de Responsabilidades, que deve 

apresentar também o cronograma de implementação dos equipamentos necessários, os 

responsáveis por sua execução e os meios para o cumprimento das obrigações 

assumidas. Na elaboração do relatório, deve ser feito um mapa da área situada dentro de 

um raio de 2,5 km ao redor do empreendimento, identificando-se os equipamentos 

comunitários e serviços existentes ou previstos, bem como as respectivas capacidades de 

atendimento. Devem ser identificados os seguintes equipamentos e serviços: creches, 

escolas de ensino fundamental, unidades básicas de saúde (UBS), unidades de pronto 

atendimento (UPA), hospitais, centros de referência de assistência social (CRAS), centros 

de referência especializados de assistência social (CREAS), equipamentos de lazer, 

linhas regulares de transporte público e coletivo, comércio e serviços de caráter local. 

Também devem ser identificados nesse mapa os padrões de uso e ocupação do solo, 

fatores de risco e insalubridade, áreas de zoneamento industrial, lixões, aterros, lagoas de 

tratamento e fábricas poluentes, bem como a existência de outros empreendimentos de 

HIS. As exigências estabelecidas nessa portaria foram complementadas posteriormente 

pela Portaria MCidades n°. 168, de 12 de abril de 2013, e pela Portaria MCidades n°. 518, 

de 8 de novembro de 2013. 

Essas normativas representaram grande avanço enquanto regulamentação, na 

medida em que, passaram a reconhecer que um programa habitacional com a dimensão 

do PMCMV não poderia focar apenas na produção de unidades habitacionais. A casa 

passa a ser entendida como mais do que um teto e quatro paredes, dando lugar a uma 

compreensão da moradia como espaço de reprodução da vida cotidiana, que carece de 

uma série de condições para se realizar, ao passo que o poder público passa a assumir 

responsabilidade pela provisão destes serviços básicos. No entanto, na prática, as 

normativas não foram suficientes para equacionar o problema da habitação. A evolução 

das Portarias não apenas demorou a ser incorporada, como também não foi suficiente 

para garantir a adequada inserção urbana dos empreendimentos produzidos pelo 

Programa MCMV. Algumas análises realizadas permitiram identificar questões que, 

segundo alguns críticos (BONDUKI, 2009; FIX; ARANTES, 2009; ROLNIK; NAKANO, 

2009), estariam sendo mal equacionadas pelo Programa: 
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Podemos sintetizar essas críticas em oito pontos: (i) a falta de articulação do 

Programa com a política urbana; (ii) a ausência de instrumentos para enfrentar a 

questão fundiária; (iii) os problemas de localização dos novos empreendimentos; 

(iv) excessivo privilégio concedido ao setor privado; (v) a grande escala dos 

empreendimentos; (vi) a baixa qualidade arquitetônica e construtiva dos 

empreendimentos; (vii) a descontinuidade do programa em relação ao SNHIS, e 

(viii) a perda do controle social sobre a sua implementação. (CARDOSO, 2015, 

p.29-30) 

 

No bojo dessas críticas, e com os primeiros resultados marcando a paisagem das 

cidades, começa a ficar claro que os novos empreendimentos estavam situados em áreas 

periféricas, muitas vezes fora da mancha de urbanização ou nas suas margens, e em 

localizações que apresentavam deficiências na oferta de equipamentos e de serviços 

urbanos.  

Nesse contexto, a cidade de Salvador se apresenta como estudo de caso 

interessante e desafiador para um diagnóstico e análise, abordando a questão da 

habitação de interesse social como politica pública brasileira e seu desempenho 

municipal, frente às diretrizes constitucionais e do Estatuto da Cidade e ao grande 

desnível de renda entre os seus habitantes, além da amplitude dos déficits habitacionais 

quantitativos e qualitativos. 

 

 

 

Rever o passado para pensar no futuro da habitação 

 

Segundo Bonduki (2014), os primeiros conjuntos habitacionais produzidos pelo 

estado nas décadas de 40 e 50, tiveram um grande impacto, tanto pelo porte das 

edificações, como também pelos programas inovadores, pois havia o fornecimento da 

unidade habitacional com um conjunto de serviços e espaços coletivos. Os projetos 

desenvolvidos nesse período tinham como características relevantes: diversidade de 

produção, a valorização dos espaços públicos, a preocupação com uma adequada 

inserção urbana e a riqueza dos espaços de sociabilidade criados. 
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Nesse sentido, a rica experiência dos anos 1940 e 1950 traz ensinamentos 
valiosos, que são absolutamente contemporâneos. Os institutos de previdência, 
seguindo a orientação de Vargas, procuraram articular os meios de transporte e a 
produção habitacional. O DHP de Carmen Portinho

10
 propôs construir conjuntos 

habitacionais em todos os bairros, próximos aos locais de trabalho dos 
funcionários que se pretendia atender. O IAPB construiu edifícios verticais, com 
uma arquitetura ousada, em lotes situados nas áreas centrais, onde trabalham os 
bancários. E ainda, misturou nos seus empreendimentos unidades residenciais 
com comercio, serviços e equipamentos sociais, uma ideia que continua a ser uma 
alternativa preciosa  para as cidades funcionarem melhor. (Bonduki, 2014, p.371). 

 

 

 Apesar desses primeiros conjuntos, terem inovado tanto na tecnologia quanto 

nos conceitos propostos, infelizmente a questão fundiária, a qualidade dos projetos e a 

inserção urbana dos conjuntos habitacionais ainda estão distantes das preocupações dos 

atuais governos no enfrentamento do problema. Tratar de habitação não é construir 

unidades de moradia isoladas de um contexto urbano. Trata-se de desenvolver áreas nas 

quais seja possível acessar os recursos e as oportunidades que a cidade oferta, o que 

implica promover inserção e garantir integração física, econômica, social e cultural à 

estrutura da cidade. Nesse sentido, olhar para o passado das politicas públicas 

habitacionais e para os conjuntos habitacionais produzidos podem servir de base para 

reflexões atuais e futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Em 1926, Carmen Portinho foi a terceira mulher a se formar engenheira no país m 1926. No mesmo ano, 

ingressou na prefeitura do Distrito Federal, na diretoria de Obras e Viação. Foi uma das responsáveis pela 

introdução do conceito de habitação social no Brasil, propôs ao prefeito, a criação de um Departamento de 

Habitação Popular, sendo nomeada diretora. Construiu, na década de 50, o conjunto residencial 

Pedregulho, em São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro. Affonso Eduardo Reidy, seu companheiro, é o 

arquiteto autor do projeto. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. SALVADOR, CIDADE DESIGUAL. 

 

Nesse capítulo, além de um breve histórico do processo de ocupação e das 

principais políticas habitacionais desenvolvidas no município de Salvador, será 

apresentado o Plano Municipal de Habitação (2008-2025), desenvolvido no contexto da 

Política Nacional de Habitação (PNH). 

 

 

2.1. O crescimento urbano de Salvador e a segregação socioespacial. 

 

Próxima dos 3,0 milhões de habitantes, Salvador ingressou no século XXI, quatro 

vezes maior, tanto em população quanto em espaço ocupado. A cidade expandiu-se e 

descentralizou-se, incorporando novas áreas para habitação. Ao longo dos quatro séculos 

e meio de sua existência como cidade, Salvador alternou períodos de apogeu com outros 

de total estagnação, de acordo com os sucessivos ciclos econômicos por que passou o 

Recôncavo Baiano, sua região de influência imediata. Esses movimentos repercutiram 

fortemente nas funções desempenhadas por Salvador na rede de cidades brasileiras e na 

sua configuração urbana, definindo, ao longo do tempo, a face dual que hoje a 

caracteriza: ao mesmo tempo um centro moderno e um dos retratos mais contundentes 

da segregação espacial e da exclusão social no país. 

Mesmo tendo sua origem como cidade planejada nos primórdios da colonização 

portuguesa e os dois Planos Diretores realizados nas décadas de 1940 e 1970 – 

respectivamente o plano do EPUCS e o PLANDURB11 –, grande parte do assentamento 

urbano de Salvador caracteriza-se por formas espontâneas de apropriação e reprodução 

do espaço, onde não vigoram as normas urbanísticas e edilícias instituídas pela 

municipalidade. Especialmente nos últimos cinquenta anos a mancha urbana mais do que 

                                                           
11

 A primeira experiência de planejamento urbano em Salvador deu-se na década de 40, com o EPUCS – Escritório do 

Planejamento Urbanístico da Cidade do Salvador, cujo trabalho ficou conhecido como Plano Mário Leal Ferreira, em 

alusão a seu coordenador. Somente na segunda metade da década de 70 é que um novo esforço de planejamento da 

cidade, de magnitude comparável à do EPUCS, vem a ser desencadeado, com a elaboração do PLANDURB – Plano de 

Desenvolvimento Urbano da Cidade do Salvador. 
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duplicou, ao passo que foi se agravando o processo de expansão periférica que 

comprometeu extensivamente grandes parcelas do território municipal com padrões de 

uso e ocupação do solo de baixa qualidade urbana. 

No seu estudo clássico sobre o Centro de Salvador, Milton Santos traçou um 

quadro da evolução da Cidade desde a sua fundação até o final da década de cinquenta.  

Segundo Santos (1959), o processo de intensas transformações urbanas teve início ainda 

nos anos 1940, quando se acentuou o fluxo migratório para a capital de trabalhadores 

dispensados do campo pela decadência da cultura açucareira no Recôncavo e a 

estabilização da cultura do cacau no sul da Bahia, que atingira seu limite na oferta de 

postos de trabalho. A grande leva de trabalhadores recém-chegados não encontraria em 

Salvador uma economia capaz de oferecer o número de empregos necessários à 

absorção de tal contingente de mão-de-obra, passando a engrossar a economia informal 

como única forma de sobrevivência.  

Essa intensa migração fez com que a população soteropolitana crescesse entre 

1940 e 1950, de 290.443 para 417.235 habitantes, crescimento significativo num período 

de 10 anos (Ver quadro 2). Segundo Gordilho (2008, p.105), ―A mudança brusca 

populacional trouxe, de imediato, um desequilíbrio no ordenamento espacial vigente, o 

que levou o Estado a intervir mais diretamente na questão habitacional.‖. 

 
 

Quadro 2 – Evolução do crescimento da população de Salvador 1940-2016 
 

 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 2016 

Salvador 290.443 417.235 655.735 1.027.142 1.531.242 2.072.058 2.440.828 2.675.656 2.938.092 

Fonte: IBGE,2016. 
 

A crise que se anunciava tinha como agravante a rigidez do sistema fundiário 

local, caracterizado pela concentração da propriedade da terra em poder de poucos, e 

pelo comprometimento com institutos como a enfiteuse12, herança da tradição jurídica 

portuguesa introduzida com a colonização, que tornara perpétuos os direitos de posse 

                                                           
12

  Enfiteuse: o mesmo que aforamento, direito real alienável e transmissível aos herdeiros, e que confere a 
alguém o pleno gozo do imóvel mediante a obrigação de não deteriorá-lo e de pagar um foro anual, em 
numerário ou em frutos, ao proprietário. 
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sobre terrenos de propriedade do Município, limitando a ação do Poder Público na 

abertura de novas áreas para habitação popular.  

 

 

Assim, até os anos quarenta, a ocupação ―espontânea em terreno de outrem, para 
efeito de habitação popular, nessa cidade, era uma prática comum e legítima, 
como indicam os estudos consultados sobre a questão, e até mesmo incentivada 
por alguns proprietários de terras desocupadas na periferia urbana, que viam 
nessa prática, uma possibilidade de atrair infraestrutura e serviços coletivos que 
valorizariam as áreas adjacentes aos núcleos de ocupação. Essa prática 
constituía, portanto, uma ocupação consentida pelos proprietários e enfiteutas 
que, além da expectativa de valorização, arrecadavam, também, uma certa renda, 
cobrando dos ocupantes uma pequena taxa anual, bem como uma taxa sobre as 
transferências. (SOUZA-GORDILHO, 2008, p.105) 
 

  

O sistema de ocupação espontânea consentida logo viria a se esgotar, na medida 

em que, os proprietários e enfiteutas passariam a vislumbrar maiores possibilidades de 

renda no resguardo dos terrenos vazios melhor posicionados em relação às áreas 

urbanizadas ou com expectativa de valorização futura mediante implantação de 

infraestrutura pelo Estado, passando a resistir à ocupação primária de suas terras. Assim, 

a já pouca flexibilidade existente alcançaria o seu termo, resultando numa situação de 

conflito generalizado pela ruptura da estrutura fundiária e conquista de novos espaços 

para expansão urbana. 

 Nesse contexto, instaurou-se no final dos anos 1940 uma crise habitacional de 

grandes proporções que se estenderia pelas décadas seguintes com implicações diretas 

na valorização do solo urbano e no aumento do valor dos aluguéis, que se tornariam 

inacessíveis também para a parcela da população que tinha nessa alternativa a solução 

para o seu problema de moradia. Dessa forma, surgem as primeiras ocupações coletivas 

em Salvador. 

 

 

―As primeiras ocupações coletivas em Salvador, pelo fato de se instalarem em 
terrenos de propriedade alheia ou duvidosa, sem a devida autorização ou posse 
legal, passam a ser denominadas pela imprensa local, de invasões. Essa 
denominação acabou sendo absorvida popularmente pelos moradores da cidade 
em geral, apesar de sua forte conotação ideológica. Esse tipo de ocupação foi 
tornando gradativamente comum para uma grande parcela da população pobre 
que, impossibilitada de adotar outra alternativa, encontra uma solução de moradia, 
melhor dizendo, um espaço para se abrigar, através da ocupação coletiva de 
terrenos ociosos, de propriedade alheia, pública ou privada, ou em terras 
devolutas.‖ ( GORDILHO SOUZA, 2008, p.109). 
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Ainda na década de 1940, algumas intervenções na infraestrutura municipal iriam 

ter grande importância na expansão urbana de Salvador nas décadas seguintes. Uma das 

mais significativas foi a implantação, durante a II Grande Guerra (1939–1945), de um 

novo aeroporto, com maior capacidade, localizado no distrito de Ipitanga. A implantação 

do equipamento, concluído em 1944, teve como uma das primeiras consequências a 

expansão do povoado de São Cristóvão, existente desde o século XIX, que passou a 

funcionar como núcleo-dormitório dos trabalhadores do aeroporto (BAHIA, 1985). Porém, 

as maiores repercussões viriam em decorrência da implantação de duas importantes 

rodovias comunicando o equipamento à Cidade – a Estrada Velha do Aeroporto e a 

Avenida Amaralina-Itapuã. 

A Estrada Velha do Aeroporto foi responsável pelo primeiro retalhamento do 

Miolo, espaço até então caracterizado por uma ocupação eminentemente rural e por 

grandes latifúndios, em sua maioria de propriedade municipal e sob o regime de 

enfiteuse. A partir da sua implantação, ampliaram-se as possibilidades de acesso a partir 

da antiga Estrada das Boiadas – precursora da BR-324 –, tornando-se fator decisivo para 

o desenvolvimento da área, onde primeiramente se implantou a nucleação do Buraco do 

Tatu, no local onde mais tarde se implantariam o conjunto habitacional Sete de Abril e a 

ocupação de Pau da Lima (BAHIA, 1985). 

Os anos 1950 marcaram também importantes inflexões no que diz respeito às 

características das glebas loteadas, especialmente quanto à dimensão e à localização em 

relação à área urbana efetivamente ocupada. De modo geral passaram a predominar 

loteamentos em grandes glebas, com área superior a 20 hectares e localizados em 

regiões distantes da mancha urbana – como a Orla e os Subúrbios Ferroviários –, criando 

novas fronteiras de urbanização, ao contrário do que vinha acontecendo até então, uma 

vez que os loteamentos eram implantados preferencialmente em terrenos adjacentes à 

mancha urbana e em espaços vazios intersticiais. 

Ao contrário, do que se poderia esperar, a grande oferta de lotes não teve efeitos 

significativos na redução do custo do solo em Salvador, uma vez que o excedente de 

espaço não incorporado imediatamente ao assentamento urbano, ou seja, o solo 

urbanizado não edificado e sem qualquer uso, passou a se constituir, principalmente, em 

reserva de valor das classes mais abastadas, e do capital imobiliário em particular, sendo 

mantido fora do mercado e convertendo-se em objeto de especulação ao produzir uma 
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escassez artificial de espaço, ao tempo em que passava a beneficiar-se da alocação de 

infraestrutura e de serviços financiados pela sociedade.  

Do ponto de vista da expansão urbana, os loteamentos implantados na década de 

1950 e também os da década seguinte só viriam a participar mais intensamente da 

mancha urbana anos mais tarde, principalmente a partir da década de 1970, quando 

passariam a ser efetivamente ocupados. Nesse ínterim, alguns parcelamentos foram 

parcial ou totalmente invadidos, ou ocupados de forma irregular, sem obedecer à divisão 

original em lotes, mantendo-se, quando muito, a estrutura do arruamento implantado. 

A expansão viária iniciada no final da década de 1940 e ampliada nas décadas 

seguintes constituiu-se num dos fatores mais determinantes para o processo de expansão 

da Cidade a partir da década de 1960, tanto ao propiciar condições de acessibilidade para 

espaços até então segregados do desenvolvimento urbano, como pela expectativa gerada 

pela implantação das novas vias, que intensificou as disputas pela propriedade da terra 

em iminência de valorização em decorrência da implantação de infraestrutura.  

Em 1949 foi concluída a Av. Centenário, a primeira avenida de vale rigorosamente 

implantada de acordo com o modelo urbanístico preconizado pelo plano do EPUCS. 

Durante os anos 1960 e principalmente durante toda a década de 1970 implantaram-se as 

demais avenidas de vale e outras importantes vias que passaram a constituir o novo 

sistema viário estrutural da Cidade, transformando-se rapidamente em vetores de 

expansão urbana e mais tarde em corredores de concentração de usos diversificados.   

Entre 1971 e 1975 foram implantadas as duas pistas da Av. Luiz Viana Filho (Av. 

Paralela) e as ligações entre esta e a Orla, a duplicação da BR-324, a construção do 

Acesso Norte e das rodovias CIA–Aeroporto e Parafuso, melhorando as condições de 

acessibilidade e de circulação de mercadorias no espaço urbano e regional. Quase 

simultaneamente, o Governo do Estado implantaria o Centro Administrativo da Bahia 

(CAB), numa das margens da Av. Paralela, centralizando toda a burocracia estadual, e a 

nova Estação Rodoviária de Salvador, na confluência dos dois principais eixos rodoviários 

do Município – a Av. Paralela e a BR-324. 

Nesse processo também a iniciativa privada participaria com grandes 

empreendimentos, destacando-se o Shopping Iguatemi, o primeiro empreendimento do 

gênero no Norte e Nordeste do país, inaugurado em 1975; o Centro Empresarial Iguatemi, 

o primeiro complexo de escritórios localizado fora do Centro da Cidade do Salvador. 
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Ainda durante a segunda metade da década de 1970 e até o início dos anos 

1980, outras intervenções viriam complementar a estrutura viária, desta vez ligando o 

novo centro aos demais espaços da Cidade, destacando-se a Av. Antônio Carlos 

Magalhães (1975) e a Av. Juracy Magalhães (segunda pista finalizada em 1978). Em 

1984, como parte de um projeto de valorização da orla marítima de Salvador, a Av. Otávio 

Mangabeira seria duplicada em quase toda a sua extensão, desde a Pituba até Itapuã, 

melhorando as condições de acessibilidade aos bairros e praias da borda atlântica.   

Fora dos eixos mais valorizados, merece destaque a implantação da Av. Afrânio 

Peixoto (Suburbana), em 1969, atravessando a região dos Subúrbios Ferroviários, quase 

paralela à linha férrea existente, desde Lobato até Paripe. Esta via se constituiu numa 

importante alternativa rodoviária para os deslocamentos da população da região até as 

áreas centrais de Salvador, o que só era possível por meio do transporte ferroviário. A sua 

implantação teve grande impacto no crescimento populacional da região dos Subúrbios 

nos anos seguintes, que se tornaria, já no início dos anos 1980, uma das mais populosas 

do Município.  

A década de 1970 foi marcada pela abertura de novas fronteiras de urbanização, 

que ampliaram substancialmente a área urbana de Salvador, seja por meio de 

parcelamentos implantados em regiões distantes da Área Urbana Contínua, seja pela 

implantação de programas habitacionais em áreas periféricas do Município, ou ainda pelo 

processo de ocupações espontâneas pela população de menor renda.  O incremento 

populacional mais significativo ainda se concentrava nas regiões próximas ao Centro, 

mas, em decorrência da expansão da malha viária e da incorporação de novas áreas ao 

mercado imobiliário, novos vetores de expansão se consolidaram, principalmente na 

direção da Orla Atlântica, do Miolo e dos Subúrbios. 

Segundo Carvalho & Pereira (2008), o primeiro desses vetores constitui a ―a área 

nobre‖ da capital baiana, onde se concentram as moradias das camadas de maior renda, 

equipamentos e serviços urbanos, investimentos públicos, atrações turísticas, 

oportunidades de trabalho e renda e interesses do capital imobiliário. O segundo vetor, o 

Miolo de Salvador, é assim denominado desde os estudos do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano para a Cidade de Salvador (PLANDURB), da década de 1970. 

Este nome se deve ao fato da região situar-se, em termos geográficos, na parte central do 

município de Salvador, ou seja, no miolo da cidade. Começou a ser ocupado pela 

implantação de conjuntos residenciais para a ―classe média baixa‖ na fase áurea da 
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produção imobiliária através do Sistema Financeiro de Habitação, tendo a sua expansão 

continuada por loteamentos populares e sucessivas ocupações coletivas, com uma 

disponibilidade de equipamentos e serviços bastante restrita. Finalmente, o Subúrbio 

Ferroviário teve sua ocupação impulsionada inicialmente pela implantação da linha férrea, 

em 1860, constituindo, a partir da década de 1940, a localização de muitos loteamentos 

populares, que foram ocupados nas décadas seguintes sem o devido controle urbanístico, 

com suas áreas livres também ocupadas. Transformou-se em uma das áreas mais 

carentes e problemáticas da cidade, concentrando uma população extremamente pobre e 

sendo marcada pela precariedade habitacional, pelas deficiências de infra-estrutura e 

serviços básicos e, mais recentemente, por altos índices de violência. (Carvalho & 

Pereira, 2008, p.86). 

 

Os programas habitacionais implantados em grande número nas décadas de 1970 

e 1980 pelo Governo do Estado e por cooperativas habitacionais financiadas pelo extinto 

BNH – Banco Nacional da Habitação –, tiveram papel semelhante ao dos loteamentos nas 

décadas de 1950 e 1960, abrindo novas fronteiras de urbanização e impulsionando a 

expansão periférica ao levar infraestrutura para espaços distantes da Área Urbana 

Contínua, aumentando significativamente os vazios intersticiais entre esta e o limite 

urbano do Município, conforme descreve Gordilho (2008): 

 

 

Na década de 1980, a área do Miolo, que já começara a ser ocupada ao longo da 
BR-324, passa a constituir a principal área de expansão, principalmente em 
decorrência da implantação de inúmeros conjuntos habitacionais através da 
URBIS, viabilizados por financiamentos do BNH e pela abertura de algumas vias 
de penetração que ligam a Av. Paralela à BR-324. (GORDILHO, 2008, p.115) 
 

 

Nos anos 1990, observa-se o comprometimento de quase todo o território 

continental de Salvador com formas diversificadas e intensivas de uso e ocupação do 

solo.  Dentro da Área Urbana Legal permanecem como áreas de menor densidade 

apenas alguns trechos da região de Itapuã e os grandes espaços vazios localizados em 

torno da Av. Paralela, principalmente na bacia do rio Jaguaribe. Esta, entretanto, 

consolida -se cada vez mais como um corredor de usos diversificados e vetor de 

expansão urbana a partir do qual a ocupação do solo expande-se, longitudinalmente, no 

sentido Iguatemi–São Cristóvão, e, transversalmente, na direção tanto do Miolo quanto da 
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Orla. Intensifica-se, também, a conurbação de Salvador com Lauro de Freitas a partir do 

vetor formado pelo corredor Av. Paralela–Estrada do Coco.  

Segundo Carvalho & Pereira (2008), Salvador chegou ao século XXI com os 

territórios do pólo e do município vizinho de Lauro de Freitas (com o qual se conurba) já 

totalmente urbanizados e a metrópole se espraiando em direção ao Norte, com a 

ocupação dos últimos espaços da velha capital e seu transbordamento para as bordas e 

para os municípios de Lauro de Freitas e Simões Filho, mantendo basicamente os 

mesmos padrões de apropriação do território e de segregação. É importante ressaltar que 

a ocupação irregular do solo começa a se constituir em grave ameaça para a preservação 

dos principais mananciais hídricos localizados no Município e de suas respectivas áreas 

de proteção, caso da represa do Cobre e das represas do Ipitanga. 

 

Figura 1 - Evolução da mancha urbana de Salvador (1940-2006) 

 

Fonte: SOARES, Antônio Mateus de C & ALMEIDA, Ricardo A. (2008) 
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2.2. A intervenção do estado e do município na questão habitacional 

 

 Salvador adentra o século XXI aproximando-se de 100% de taxa de urbanização, 

e, antes da segunda década do século, perfaz uma população de quase 3.000 mil 

habitantes, com um déficit habitacional superior a 106 mil unidades habitacionais. A 

paisagem urbana de Salvador é caracterizada pelas casas amontoadas nas encostas de 

maior declividade da cidade, abrigando uma população que tem como marca comum a 

ausência de urbanização e outras necessidades que possam ser traduzidas em dignidade 

da moradia.  

Nos anos 40, conforme comentado no capítulo 1, ocorreram as primeiras 

iniciativas estatais destinadas à produção de habitação para os trabalhadores, 

promovidas pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões criados pelo governo federal na 

era Vargas. O número de moradias produzidas foi reduzido, não atingindo nem mil 

unidades nos pioneiros conjuntos residenciais de Salvador (Bonduki, 1998). Os 

beneficiados com essas iniciativas foram poucos, e pertencentes a uma camada 

privilegiada dos trabalhadores, que tinha vínculo empregatício formal. ―A experiência, 

embora represente o início da ação governamental na área de habitação, não foi capaz 

de atenuar a crise habitacional, nem fomentou iniciativas locais que pudessem criar uma 

tradição no enfrentamento do problema habitacional‖. (SEHAB, 2008, p.20). 

No período de 1964 a 1986, com a criação do Sistema Financeiro da Habitação 

(SFH), foram se estruturando órgãos regionais com grande capacidade de promoção 

habitacional.  A estratégia do Estado da Bahia se concentrou na criação de uma empresa 

de economia mista, a Habitação e Urbanização da Bahia S.A (URBIS) e o Instituto de 

Orientação às Cooperativas (INOCOOP).  

A URBIS promoveu a construção de aproximadamente 46 mil unidades 

habitacionais em Salvador. Mas, na prática, voltou-se predominantemente para a faixa de 

renda entre três e cinco salários mínimos, na qual havia capacidade de retorno dos 

financiamentos. Na medida em que a política habitacional formulada pelo regime militar 

não trabalhava com a noção de subsidio, as faixas de renda mais baixas ficaram 

praticamente excluídas do atendimento. Iniciativas voltadas para superar esta restrição, 

determinadas pelo Plano Nacional de Habitação Popular (1974-1979), como o Programa 

de Financiamento de Lotes Urbanizados (Profilurb) e o Promorar, que procuravam 

atender a população de renda inferior a três salários mínimos e erradicar a subhabitação, 
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tiveram desempenho muito aquém das metas estabelecida, alcançando cerca de dez mil 

atendimentos em todo o estado. (Espírito Santo, 2001). 

Além disto, em Salvador, o Inocoop e a CEF promoveram ou financiaram a 

produção de quase 43 mil unidades, entre casas e apartamentos, dirigidas para uma 

população de renda média (acima de cinco salários mínimos). A prefeitura, por sua vez, 

produziu basicamente lotes urbanizados, em número variando entre 10 e 20 mil unidades, 

a depender das fontes consultadas (PDDU, 2004). 

A maior parte dos conjuntos construídos pelo Estado em Salvador, nessa época, 

localizava-se no centro do município, na área conhecida como Miolo da cidade, 

desabitada até a década de 1960. Na região do Miolo, concentrou-se 66% da produção 

dos órgãos URBIS e INOCOOP. O município concentrou suas atividades implantando 

lotes e loteamentos populares no Subúrbio (53%) e, em segundo lugar, no ―Miolo‖ (41,3%) 

(PMS, 2004). 

 Em 1986, com a extinção do Banco Nacional de Habitação, percebe-se o inicio 

de um processo de descentralização de iniciativas para a esfera municipal, associado a 

um menor fluxo de recursos federais destinados à habitação. No período de 1989 a 1996 

ocorre o surgimento de programas e projetos de iniciativa municipal, no entanto, 

efetivamente pouco abrangentes diante da ampla problemática habitacional, bem como 

das limitações de recursos da arrecadação municipal. 

O governo do Estado, a partir de 1995, apoiado em programas federais, consegue 

retomar os investimentos no setor habitacional, promovendo conjuntos habitacionais, ou 

requalificando e urbanizando assentamentos irregulares em áreas degradadas e 

ambientalmente frágeis, através da URBIS. No caso de Salvador, fica evidente que houve 

um pico de intervenção pública a partir de 1996, com a implantação do programa Viver 

Melhor com investimentos federais através da CEF, utilizando-se das modalidades de 

financiamento Pró-moradia e Habitar Brasil, tendo como responsável pelo empréstimo o 

próprio Governo do Estado da Bahia. A URBIS é extinta em 1998, mas suas atribuições 

são assumidas por uma nova empresa, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do 

Estado da Bahia (CONDER), que manteve uma capacidade institucional sólida para 

promover empreendimentos habitacionais. 

Em 2001, foi criada a Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB), que, no 

período de 2001 a 2004, desenvolveu ações voltadas à regularização fundiária e ao 
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planejamento e desenvolvimento institucional, formulando a 1ª fase do Plano Estratégico 

Municipal de assentamentos Subnormais (Pemas), que representou um avanço 

importante para iniciar o entendimento da situação habitacional da população 

soteropolitana, estabelecer diretrizes de intervenção e subsidiar com informações a 

estruturação da administração municipal responsável pelo setor habitacional. (SEHAB, 

2008). 

Quanto a novas habitações para famílias com renda entre 1 a 3 SM, no período 

de 1999 a 2002, poucas unidades foram construídas. segundo Gordilho (2008), além dos 

vários pequenos empreendimentos promovidos pelo PAR, que alcançam cerca de 6 mil 

unidades construídas entre 1999 a 2002, a maioria localizada na área do Miolo da cidade, 

distingue-se também, a ampliação do conjunto Lagoa da Paixão em Valéria, promovido 

pela SECOMP e CONDER, com cerca de mais 750 unidades, repassados com subsídios 

para famílias de até 1SM. 

No período 2003 a 2006, foram elaborados pelo município vários projetos para 

produção habitacional, através de programas federais como PatProsanear, PAC, Crédito 

Solidário, que viabilizaram acima de mil novas unidades habitacionais e intervenções de 

urbanização. Pelo Estado, o governo nesse período deu continuidade às ações do Viver 

Melhor e impulsionou o programa habitacional para servidores, através do PAR, com a 

construção de 2.092 apartamentos. Ainda na esfera estadual, em 2003, foi criada a 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR), com a finalidade de formular e executar 

a política estadual de desenvolvimento urbano, de habitação, de saneamento básico e de 

assistência técnica aos municípios. Pelo Programa Viver Melhor, entre 2004 e 2006, 

foram concluídas em Salvador, um total de 1.377 novas habitações para relocação de 

moradores em áreas de risco, 654 unidades sanitárias e 4.400 domicílios foram infra-

estruturados. 

A partir de 2005, com a mudança de gestão no governo municipal, as 

intervenções habitacionais promovidas pelo governo do estado passam a ocorrer em 

Salvador de forma independente, em paralelo à retomada pela prefeitura do seu papel de 

planejamento no setor e no fomento à captação de recursos federais, visando a uma 

atuação mais efetiva em habitação de interesse social. Inicia-se, de forma pioneira, a 

definição de uma Politica Municipal de Habitação de Interesse Social e do Plano Municipal 

de Habitação.  
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2.3. O Plano Municipal da Habitação (2008-2025) 

 

O governo municipal de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Habitação, 

tendo como principal perspectiva a adesão do município ao novo Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social, realizou entre os anos 2005 e 2008, várias ações de 

desenvolvimento institucional na tentativa de implementação de uma nova prática de 

gestão pública, com vistas ao enfrentamento da situação habitacional da população de 

baixa renda. Como já foi visto no capítulo 1, no contexto do Plano Nacional de Habitação, 

os estados e municípios para aderir ao Sistema Nacional de Habitação, deveriam se 

comprometer com a criação de um fundo de habitação, a ser gerido por um conselho com 

participação popular, além da elaboração de um Plano Local de Habitação de Interesse 

Social (PLHIS) que deveria estabelecer as diretrizes e prioridades da política em nível 

local.  

Salvador foi uma das primeiras cidades no Brasil a concluir o Plano Municipal de 

Habitação, atendendo às diretrizes do sistema nacional, e habilitar o município a ter 

acesso aos recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS). O 

Plano Municipal de Habitação de Salvador13 foi elaborado de forma participativa, por 

intermédio de debates em plenária, viabilizado no âmbito do Programa Habitar Brasil/BID 

do Ministério das Cidades, pela Caixa Econômica Federal. No seu escopo, traz um amplo 

diagnóstico das condições de habitação no município, aborda o déficit habitacional e 

programas habitacionais para Salvador, além de definir metas e estratégias de 

implementação do Plano, com a projeção da situação a ser enfrentada até o ano de 2025. 

(SALVADOR, 2008). Os planos de habitação dos municípios de Salvador (BA), Santo 

André e São Vicente (SP) foram tomados como estudos de caso no curso à distância14 

oferecido pelo Ministério das Cidades, justamente porque foram os primeiros a serem 

elaborados e disponibilizados para a Biblioteca do Ministério das Cidades. (MCidades, 

2009). 

                                                           
13

 O Plano Municipal de Habitação de Salvador foi elaborado pela Prof.  Dr.  Angela Maria Gordilho Souza 
(FAUFBA) durante o ano de 2007, com recursos do Sub-Programa de Desenvolvimento Institucional do 
Programa Habitar Brasil/BID do Ministério das Cidades/CAIXA, que viabilizou a consultoria do Instituto Via 
Pública, com a coordenação técnica de Nabil Bonduki e Rossella Rossetto. Foi aprovado pelo Conselho 
Gestor do Fundo Municipal de Habitação, em Janeiro de 2008. 

14
 Este curso teve por objetivo principal ampliar a capacidade técnica dos municípios e estados brasileiros, 

de formularem e implementarem os Planos Locais de Habitação de Interesse Social – PLHIS de maneira 
alinhada aos princípios, objetivos e diretrizes da Política Nacional de Habitação (PNH), aprovada em 2004 e 
ao Plano Nacional de Habitação – PLANHAB. 
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O Plano Municipal de Habitação de Salvador está estruturado em seis capítulos: 

O primeiro faz uma contextualização institucional, abordando a nova Política Nacional de 

Habitação (PNH); O segundo capítulo traz o diagnóstico habitacional de Salvador; O 

terceiro aborda a Política de Habitação de Interesse Social e os programas habitacionais 

para Salvador; O quarto capítulo descreve o cenário e tendências do Plano Municipal de 

Habitação de Salvador; O quinto capítulo apresenta metas e estratégias de 

implementação do plano; E, por fim, o último capítulo prevê como será a avaliação e 

monitoramento do plano.  

O Plano Municipal de Salvador, adotando a metodologia elaborada pela 

Fundação João Pinheiro (FJP), considera a abrangência do déficit habitacional além da 

necessidade de novas unidades para responder à demanda acumulada, considerando 

também as deficiências urbanísticas, além das necessidades geradas pela substituição de 

moradias obsoletas e em ruínas, e pela urbanização de assentamentos precários e 

remoção da população em áreas de risco. A estas se soma a necessidade de novas 

unidades gerada pelo crescimento demográfico e migração, que se não for respondida na 

quantidade e velocidade requeridas, tanto pelo poder público quanto pelo mercado 

habitacional, continuará a incrementar o déficit. 

A metodologia definida pela FJP distingue o déficit quantitativo (falta de moradias) 

do déficit qualitativo (inadequação de moradias existentes em relação à deficiência de 

infra-estrutura ou adensamento excessivo), utilizando como base o Censo e a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad). As necessidades habitacionais assim 

decompostas permitem uma associação direta entre problemas e soluções habitacionais. 

No caso, são apontadas duas grandes linhas de ação: produção de novas unidades para 

sanar o déficit quantitativo e urbanização/melhorias no ambiente construído para as áreas 

de inadequação. (SEHAB, 2008). 

Para dimensionar as necessidades habitacionais do município, também foi 

utilizado o estudo elaborado pelo Centro de Estudos da Metrópole (CEM/Cebrap), que 

dimensionou os assentamentos precários extrapolando os dados do Censo de 2000, e a 

quantificação realizada na pesquisa coordenada pela professora Angela Gordilho Souza, 

da UFBA (2000 e 2008), que observa de maneira mais apurada e qualitativa o contexto 

urbano da cidade de Salvador. No déficit foram contabilizados os domicílios rústicos 

(entendidos como aqueles construídos com materiais inadequados, madeira, lona, etc.), 

os domicílios improvisados (que englobam todos os locais destinados a fins não 
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residenciais que sirvam de moradia); e as unidades habitacionais identificadas como 

coabitação (famílias conviventes secundárias que vivem junto à outra família em um 

mesmo domicílio, ou em cômodos cedidos ou alugados). 

Nesse sentido, como a coabitação familiar foi identificada como a componente de 

maior peso no déficit habitacional básico do município de Salvador, o Plano faz uma 

ressalva para essa componente, pois nem sempre é uma situação indesejada. Ao 

contrário, por vezes a coabitação é uma opção na estratégia de sobrevivência da 

população de baixa renda, sobretudo nos casos de pais idosos com filhos provedores e, 

por outro lado, de pais e mães adolescentes com pais provedores. 

No caso da análise da inadequação habitacional em Salvador, o Plano utilizou 

três referências: duas análises advindas dos dados do IBGE, realizadas pela FJP e pelo 

Centro de Estudos da Metrópole (CEM), e uma terceira baseada na pesquisa da 

professora Ângela Gordilho, atualizada para 2006 (Gordilho-Souza, 2008). A comparação 

dessas análises permitiu construir um quadro mais próximo da realidade da cidade do 

Salvador. Segundo o trabalho (Gordilho-Souza, 2001), diferentes processos sociais e 

espaciais, acumulados historicamente na capital baiana, conferiram uma justaposição de 

padrões diferenciados de ocupação e de produção do espaço construído. A partir da 

classificação dos assentamentos por padrões de habitabilidade – bom, regular, precário e 

insuficiente – que conformam toda a área ocupada por habitação em Salvador, partiu-se 

para a estimativa do número de domicílios enquadrados em cada padrão, estimados a 

partir do cálculo da densidade média de algumas localidades características, por padrão 

de habitabilidade.  

A partir dessas análises foram identificadas as necessidades habitacionais para o 

município de Salvador: necessidade de responder ao déficit habitacional acumulado, à 

demanda demográfica futura e à relocação de famílias removidas por obras de 

urbanização; necessidade de intervir na precariedade do ambiente construído; 

intervenções em imóveis ocupados por cortiços; além disso, quantificação das 

necessidades habitacionais apresentada neste plano identifica cerca de 450 mil unidades 

localizadas em áreas irregulares do ponto de vista fundiário. 

Nesse contexto, os programas habitacionais da cidade de Salvador foram 

concebidos levando-se em conta as especificidades locais, de modo a dialogarem com as 

diretrizes e objetivos da Política Nacional de Habitação e com suas linhas de ação. Nesta 

perspectiva, são estes os programas habitacionais adotados pelo PHIS-Salvador: 
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Programa de produção de unidades habitacionais novas; Programa de urbanização de 

assentamentos precários; Regularização fundiária das áreas ocupadas; Requalificação de 

edificações de cortiços e moradias coletivas; Melhoria das condições de habitabilidade de 

moradias. 

  Quanto à produção de unidades habitacionais novas, a lei do PDDU estabelece 

a responsabilidade do poder público municipal, devendo atuar tanto na construção direta 

de HIS quanto no estímulo às entidades que a ele devem estar conveniadas para cumprir 

essa função. Por extensão, cabe ao município captar recursos existentes em outros níveis 

de governo, coordenando sua aplicação em âmbito local, de maneira a enfrentar o desafio 

com meios mais adequados. Trata-se, portanto, de uma ação a ser cumprida por diversos 

agentes – públicos e privados – e não só pelo poder público municipal. 

Já a necessidade de intervir na precariedade do ambiente construído, identificado 

pelos domicílios que compõe a inadequação das moradias e carências de infra-estrutura, 

também chamado de déficit qualitativo, aponta para programas específicos voltados 

principalmente às obras de urbanização. Embora cada área a ser urbanizada requeira 

estudos específicos, em geral este tipo de intervenção envolve a abertura e adequação do 

sistema viário, complementação da infra-estrutura e de equipamentos urbanos, 

redefinições do parcelamento, criação e recuperação de áreas públicas, inserção de 

áreas verdes e de arborização, entre outras medidas. 

A questão da segurança jurídica da terra é um dos problemas comuns a todos 

esses domicílios e, dada a sua dimensão em Salvador, não é uma ação que deva fica 

restrita e associada apenas ao programa de urbanização de assentamentos precários. 

Exige do poder público municipal um empenho específico, para fortalecer o programa 

dedicado à questão. 

Sobre o programa de intervenção em imóveis ocupados por cortiços, no caso de 

Salvador, está associado à questão da requalificação das áreas centrais sujeitas às 

diretrizes de patrimônio histórico arquitetônico cultural. A complexidade inerente a essas 

ações indica a necessidade de um trabalho conjunto, entre estado e município, com a 

participação da União, tanto no que se refere ao financiamento para fins habitacionais 

quanto para a intervenção em imóveis protegidos. O programa pode estabelecer, ainda, 

ações sobre a viabilidade da utilização dos imóveis vagos existentes em áreas centrais, 

ampliando a oferta de unidades habitacionais. 
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Como se pode perceber, no caso de Salvador, havia uma estrutura planejada e 

estabelecida para a provisão habitacional, assim como uma diversidade de ações 

previstas no Plano Municipal de Habitação (2008-20025), que sofreram impactos 

consideráveis após a criação do programa Minha Casa Minha Vida. A partir de 2009, 

constatou-se como uma tendência a adoção do Programa MCMV como forma 

preponderante de provisão de moradia popular ao longo dos últimos anos, o que 

desencadeou a retração da diversidade das iniciativas previamente existentes no campo 

da política habitacional local. O Programa acabou por induzir a adesão do município a 

uma lógica pragmática, levando à desarticulação de ações que implicassem maiores 

dificuldades de gestão e que proporcionassem resultados menos expressivos do ponto de 

vista quantitativo. Na medida em que a produção de novas unidades habitacionais em 

forma de propriedade privada condominial passa a ser, de fato, a única ação 

governamental com recursos relevantes no setor de habitação de interesse social, as 

possibilidades de outras ações apontadas pelo Plano Municipal de Habitação foram 

completamente esvaziadas. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. ANÁLISE DA INSERÇÃO URBANA DOS EMPREENDIMENTOS MCMV NA ESCALA 

MUNICIPAL: O Programa Minha Casa Minha Vida (2009-2015) no contexto urbano 

de Salvador. 

 

Na escala municipal foi mapeada a produção do MCMV por faixas de renda e feita 

a relação da implantação dos empreendimentos, Faixa 1 – FAR – Modalidade Empresas, 

com as seguintes variáveis: Uso e ocupação do solo; acesso a infraestrutura urbana; 

equipamentos públicos; legislação municipal; e mobilidade urbana. 

 

3.1. A produção do MCMV no município de Salvador (2009 a 2015). 

 

Nas duas primeiras versões do Programa lançadas pelo governo federal, 

Salvador contratou, através da parceria com o Governo do Estado da Bahia e Prefeitura 

Municipal de Salvador, mais de 19 mil unidades habitacionais de interesse social, número 

bastante significativo para um período de cinco anos (2009 a 2015), correspondendo a 

57,85% do total de contratações para todas as faixas de renda.  Esse número se compara 

a capitais brasileiras de grande porte como Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo a 

Superintendência de Habitação da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano 

(SH/SEDUR), Salvador está entre as cinco cidades com o maior número de contratação 

de unidades para a faixa 1 (ANEXO C) do programa.  

 

Quadro 3 – Contratações PMCMV (todos os agentes) para o município de Salvador. 

MUNICÍPIO/UF FAIXA CONTRATADAS VALOR 

SALVADOR/BA 

Faixa 1 19.575 1.026.065.849 

Faixa 2 5.434 458.982.027 

Faixa 3 8.826 720.827.220 

TOTAL SALVADOR/BA 33.835 2.205.875.095 

      Fonte: Caixa Econômica Federal, 2016. 
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Conforme visto no capítulo 2, na trajetória das intervenções do estado e do 

município na questão habitacional, houve um pico de intervenção pública a partir de 1996. 

Para uma análise geral da produção de habitação de baixa renda no período entre 1989 e 

1998, GORDILHO (2008, p. 329), sistematizou resultados por período das gestões 

municipais de Salvador, informando numero de intervenções e unidades habitacionais 

novas por ano e por período. Para o período de 1989/92 ocorreram 29 intervenções 

totalizando uma produção de 3.296 unidades habitacionais novas; para o período de 

1993/96 ocorreram 19 intervenções com a produção de 1.244 unidades; e no período de 

1997/98 ocorreram 65 intervenções e a produção de 8.226 unidades habitacionais. 

Portanto, num período de 10 anos, o número total de unidades novas foi de 12.766. 

(GORDILHO, 2008, p.330). Comparando-se com os dados disponibilizados pela Caixa 

Econômica Federal, verifica-se que o montante de unidades produzidas no período de 

2009 a 2015 é de 19.575, total bastante significativo para um período de cinco anos, 

comparado aos períodos anteriores. Segundo o MCidades e a Caixa Econômica Federal, 

principal agente para implementação do MCMV, no período 2009 a 2015, foram 

contratados 38 empreendimentos no município de Salvador pela modalidade ―empresas‖, 

que atende famílias com renda mensal de 0 a 3 salários mínimos, por meio da 

transferência de recursos ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR . Na modalidade 

―entidade‖, geridos por associações de moradores, com recursos provenientes do Fundo 

de Desenvolvimento Social – FDS, foram contratados apenas 2 (dois) empreendimentos, 

num total previsto de 572 unidades.  

 

 

3.2. Adesão do Município ao Programa MCMV 

 

Em Salvador, no ano do lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida, o 

governo municipal havia sido assumido pelo Prefeito João Henrique, que em 14 de 

Setembro de 2009, promulgou a Lei nº 7719, que ―Autoriza o poder executivo a adotar 

medidas visando a participação do município de Salvador no Programa Minha Casa 

Minha Vida, instituído pela Lei Federal nº 11.977/2009 e dá outras providências ‖. Essa 

Lei estabelece condições que visam à contratação de empreendimentos destinados ao 

Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, objetivando diminuir o déficit habitacional 

da população de baixa renda do município. A Lei diz que será concedida isenção do 

pagamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU à unidade 
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imobiliária destinada ao PMCMV e do Imposto Sobre os Serviços de Qualquer Natureza – 

ISS, incidente sobre os serviços vinculados ao programa previsto nesta Lei, a título de 

incentivo ao Programa Minha Casa Minha Vida, durante o período de construção da 

unidade habitacional. 

Da mesma forma, a Lei concede a isenção do Imposto Sobre a Transmissão Inter 

Vivos de Bens Imóveis – ITIV incidente na aquisição do imóvel que será destinado à 

construção dos empreendimentos vinculados ao MCMV e na transmissão de propriedade 

definitiva do imóvel ao beneficiário do programa. No Art. 5° da mesma Lei, se estabelece 

que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Habitação e Meio Ambiente – 

SEDHAM e a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo, ficam 

autorizadas a reconhecer e aprovar projetos de construção residencial unifamiliar e 

multifamiliar do MCMV a serem implantados no Município de Salvador, na forma e 

condições a seguir detalhadas: 

I. As unidades habitacionais serão compostas de sala, cozinha, 2 (dois) dormitórios e 

sanitário, com pé direito a partir de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros) 

para apartamentos, e 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) para casas 

térreas, podendo o pé direito do sanitário e da cozinha dos apartamentos e casas 

térreas ser reduzido para 2,20m (dois metros e vinte centímetros); 

II. Em condomínios fechados, disponibilizar Área Coberta com área construída de 

100,00m² (cem metros quadrados) a Área de Lazer Descoberta na proporção de 

2,0m²/unidade imobiliária, independente do número de unidades; 

III. As opções com cinco pavimentos, com altura superior a 11,00m (onze metros), 

contados a partir do pavimento térreo até o último pavimento, deverá dispor de 

elevador; 

IV. As escadas deverão ter corrimão contínuo, largura 1,20m (um metro de vinte 

centímetros); largura mínima do patamar de 0,27m (vinte e sete centímetros) e 

altura máxima do espelho de 0,18m (dezoito centímetros); 

V. Os empreendimentos deverão prever vagas de estacionamento na proporção de 

1(uma) vaga para cada duas unidades imobiliárias; 
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VI. A largura das vias internas deverá ser de 5,0m (cinco metros) e os passeios, 0,80m 

(oitenta centímetros), podendo ser reduzido para 0,50m (cinquenta centímetros) no 

entorno do imóvel; 

VII. Nos apartamentos e unidades térreas, tipo casas do PMCMV deverão a cozinha e 

o banheiro ter seus pisos revestidos com cerâmica, e as partes hidráulicas e o box 

revestidos com azulejo até 1,50 metros de altura, cobertura telha de cerâmica, 

instalações hidráulicas e elétricas conforme projeto da Caixa Econômica Federal – 

CEF. 

Ainda define que, a Secretaria Municipal da fazenda procederá ao Cadastro de 

todos os benefícios concedidos no âmbito do Programa, o qual será publicado no Diário 

Oficial do Município. Segundo a Lei n°7719, será prioridade o atendimento às famílias de 

baixa renda e em condições de riscos nos termos da Lei n°11.977/2009. 

Em 17 de Junho de 2010, o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação 

(CFMH), na Resolução n° 10, aprova os critérios locais de hierarquização e seleção da 

demanda dos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida no âmbito do Município 

de Salvador. São eles: 

 Famílias vinculadas a movimentos de luta pelo direito à moradia com assento no 

Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação ou no Conselho Municipal de 

Salvador e atuação comprovada na Bahia há mais de 2 (dois) anos. 

 Famílias que vivem em ocupação ou situação de conflito fundiário há mais de 2 

(anos). 

 Famílias em Aluguel Social ou situação de remanejamento em razão de obras 

públicas ou Servidor Público. 

Em 8 de Julho de 2011, o Prefeito de Salvador, João Henrique, ―cria grupo de 

trabalho para implementação e acompanhamento de ações municipais visando dar 

sustentabilidade aos empreendimentos no âmbito do Programa Minha casa Minha Vida, 

destinados à população de baixa renda e dá outras providências‖. O grupo recebeu as 

seguintes atribuições: realização de atividades necessárias à efetivação do objeto 

proposto; realização de reuniões periódicas; elaboração de planejamento das ações de 

forma setorial e/ou global, conforme a necessidade, identificando o seu impacto para o 

atendimento da população objeto; elaboração de relatórios de acompanhamento das 
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ações visando o seu monitoramento; a efetivação dos encaminhamentos necessários, às 

autoridades municipais, das demandas para a realização dos objetivos propostos. 

Em 2014, na gestão do Prefeito Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto, é 

promulgada a Lei n° 8674/2014 que ―autoriza o poder executivo a doar áreas de terra do 

domínio municipal, que indica, ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, destinadas 

à implantação de unidades de Habitação de Interesse Social, e dá outras providências‖. 

Fica então declarada a doação de 3 (três) áreas de terra de propriedade do Município, 

cuja localização é: Área 1, na Rua Artêmio Valente de castro, Canabrava, subdistrito de 

Pau da Lima, medindo 252.636,90 m², a ser desmembrada de uma porção maior; Área 2, 

na estrada da Muriçoca, denominada de Vila Maria, medindo 42.037,07 m²; e a Área 3, na 

Areia Branca do quadrado, sentido CEASA – Barro Duro, subdistrito de São Cristovão, 

medindo 97.000,00 m². 

Além da desoneração dos tributos pela Lei municipal n°7.719/2009, da definição 

dos critérios adicionais de priorização, a participação do município se deu através da 

inscrição das famílias interessadas, no atendimento e indicação dos candidatos a 

beneficiários, no cadastramento dos beneficiários e na elaboração e execução do 

Trabalho Técnico Social nos empreendimentos construídos no âmbito do Programa Minha 

Casa Minha Vida. A seleção da demanda nas etapas iniciais do Programa era feita pelo 

Município, somente a partir da Portaria nº 163, de 06/05/2016, do Ministério das Cidades - 

MCidades, a seleção de beneficiários passou a ser efetivada pelo ente federal a partir do 

cadastro fornecido pelo Munícipio ou Estado, conforme o caso, mediante a aplicação dos 

critérios nacionais e adicionais, para o caso dos candidatos a beneficiários que se 

encontram inscritos no MCMV junto ao poder público. Já a participação do Estado, 

através da SEDUR, se deu principalmente nas articulações institucionais e com aportes 

de contrapartida financeira para viabilizar alguns empreendimentos. De acordo com dados 

fornecidos15 pela Superintendência de Habitação, da Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano (SEDUR), 18 (dezoito) empreendimentos foram construídos em terrenos do 

Estado e 20 (vinte), em terrenos privados.  

 

 

                                                           
15

 Dados fornecidos em entrevista realizada (Novembro de 2016) com a coordenadora do Programa Minha Casa 

Minha Vida – FAR, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (SEDUR). 
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3.3. Inserção urbana dos empreendimentos do Programa MCMV em Salvador. 

 

No caso de Salvador, constatou-se que existem variações na inserção urbana dos 

empreendimentos produzidos pelo MCMV em função da faixa de renda dos beneficiários. 

Os empreendimentos voltados à Faixa 1 tendem a ser implantados em periferias 

consolidadas ou em áreas de expansão. Percebe-se que esses empreendimentos se 

encontram relativamente mais longe da área central do que os empreendimentos das 

Faixas 2 e 3. Essas diferenças de localização por faixa de renda indicam que duas 

dinâmicas diferentes estão atravessando a implantação do Programa. A primeira delas diz 

respeito aos empreendimentos da Faixa 1. Nesse caso, as incorporadoras parecem ter 

uma maior facilidade em criar novas frentes de expansão, independentemente dos 

padrões de urbanização existentes ou mesmo da oferta de infraestrutura ou serviços 

públicos, algo que não deve ser dissociado da atuação limitada da administração 

municipal na definição de parâmetros para regular a implantação dos empreendimentos 

contratados. No desenho institucional do Programa, o empreendimento é construído e 

vendido integralmente para a Caixa Econômica Federal que o repassa aos beneficiários 

selecionados a partir de critérios definidos pelas administrações municipais. Desta forma, 

a incorporadora produz com garantia da demanda, não precisando arcar com custos de 

comercialização e divulgação, além de geralmente se beneficiar com a doação de 

terrenos, flexibilização das leis urbanísticas ou redução na tributação oferecida pelas 

administrações municipais. Essas facilidades podem ser uma explicação possível para a 

migração de grandes empreiteiras para o PMCMV.  É o caso da construtora Sertenge, 

detentora do maior número de unidades contratadas para o programa no município de 

Salvador (ANEXO D).  

A implantação dos empreendimentos voltados para a Faixa 2 e a Faixa 3 apresentam 

uma dinâmica diferentes, estão inseridos em áreas de urbanização mais consolidada, 

algo que também pode ser relacionado com a forma de distribuição das unidades 

habitacionais produzidas para essas faixas. Nesse caso, as incorporadoras produzem os 

empreendimentos e precisam vendê-los no mercado imobiliário local para possíveis 

interessados que os adquirem através de financiamentos via FGTS e ainda podem 

receber subsídios parciais que variam de acordo com a renda da família. Isso torna a 

produção para a Faixa 2 e Faixa 3 relativamente mais dependente da demanda do que a 

produção para a Faixa 1, levando as incorporadoras a investir em melhores localizações 

dentro da cidade. 
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3.4. Análise da inserção urbana dos empreendimentos Faixa 1-FAR - Modalidade 

Empresas, no município de Salvador (2009- 2015). 

 

A análise da inserção urbana dos empreendimentos Faixa 1 com recursos do 

FAR no município de Salvador revelou dois padrões distintos de localização: (1) 

empreendimentos de grande porte, produzidos em grandes terrenos localizados em 

frentes de expansão nos limites da mancha urbana (área de conurbação entre Salvador e 

Lauro de Freitas e Salvador e Simões Filho); (2) empreendimentos de pequeno e médio 

porte, produzidos em terrenos (na sua maioria públicos) menores e remanescentes em 

periferias consolidadas (região do miolo e subúrbio ferroviário).  

A inserção de empreendimentos do MCMV em frentes de expansão se assemelha 

ao padrão de produção de HIS em Salvador entre os anos 1970 e 1980, conforme visto 

no capítulo 2, quando imensos aglomerados de conjuntos habitacionais foram construídos 

fora da malha urbana, em áreas sem infraestrutura adequada, sem espaços comerciais 

ou equipamentos públicos, precariamente conectados ao tecido urbano e com condições 

inadequadas de transporte público e mobilidade. A intensa produção de moradia sem 

cidade naquele período acabou por gerar ampla segregação e uma série de problemas 

sociais. 

Esse vetor de expansão nos limites da cidade, além de distante, concentra 

indicadores precários em infraestrutura, além dos piores resultados em saneamento 

básico e urbanização de Salvador, comparando-se com outras áreas da cidade. (IBGE, 

2010). Isso se deve ao fato de que somente a partir do PDDU 2008 (SALVADOR, 2008) 

essa região passou a ser considerada como zona urbana, atraindo os interesses do setor 

imobiliário para abrir uma nova frente de expansão. A existência de poucas áreas livres 

para ocupação habitacional no município de Salvador se contrapõe de forma conflitante à 

existência de grandes extensões de reservas ambientais, onde agentes do capital tem 

buscado terrenos, a preços mais baixos, para novos investimentos. A abertura destas 

frentes de expansão urbana sobre solo rural tem sido um dos grandes indexadores do 

mercado de terra, encarecendo-a na medida em que é no processo de transformação 

rural em urbano que reside um dos processos mais agudos de valorização imobiliária. 
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Figura 2 - Exemplo de inserção “frente de expansão”, descontínua à malha urbana -  

Residencial Ceasa I,II,III, IV e V. 

 

Fonte: Imagem do Google Earth. Elaboração própria, 2017. 

Figura 3 - Exemplo de inserção “frente de expansão”, descontínua à malha urbana -  

Residencial Quinta da Glória. 

 

Fonte: Imagem do Google Earth. Elaboração própria, 2017. 

No mapa a seguir podemos observar a distribuição dos empreendimentos nas quatro 

grandes regiões da cidade: a AUC – Área Urbana Consolidada, o Subúrbio Ferroviário, o 

―Miolo‖ de Salvador e a Orla Atlântica. 
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 No segundo padrão observado, a inserção de empreendimentos MCMV se dá em 

periferias consolidadas no ―Miolo da cidade‖ e subúrbio ferroviário.  O Miolo de Salvador é 

assim denominado desde os estudos do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano para a 

Cidade de Salvador (PLANDURB), da década de 1970. Este nome se deve ao fato da 

região situar-se, em termos geográficos, na parte central do município de Salvador, ou 

seja, no miolo da cidade. Grande parte dos empreendimentos do MCMV – Faixa 1 - FAR 

foram inseridos predominantemente nas reservas de terras remanescentes dos conjuntos 

produzidos em décadas anteriores. Conforme apresentado no capítulo 2, registra-se, o 

surgimento de conjuntos habitacionais no Miolo da cidade, já no final dos anos setenta. 

No decorrer de toda a década de 1980, novos conjuntos são implantados no extremo 

norte do Miolo, formando verdadeiras cidades-dormitórios (Cajazeiras e Fazenda 

Grande). Os terrenos utilizados nesse padrão de inserção são glebas menores, sobras 

dos conjuntos habitacionais mencionados. Se antes estas áreas estavam fora da malha 

urbana, hoje estes terrenos estão situados numa periferia consolidada, servida por 

equipamentos sociais e inserida num tecido que se consolidou a partir de um padrão de 

urbanização bastante precário e fragmentado. Embora atualmente essas áreas já 

possuam uma dinâmica urbana própria, dispondo de sub-centralidades e possuindo 

alguma diversidade de comércios e serviços, a renda domiciliar e a densidade de 

empregos mostram que essas localidades ainda são bastante homogêneas e precárias. 

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (SEDUR) teve um papel 

significativo na disponibilização desses terrenos16, que foram vendidos ao FAR por preço 

simbólico, o que foi fundamental para que o valor das unidades produzidas não 

ultrapassasse o teto estabelecido nas normativas do Programa MCMV. O mapa 4 mostra 

que, 18 dos empreendimentos Faixa 1 localizados em periferias já consolidadas, foram 

construídos em terrenos doados pelo governo do Estado, são eles: Residencial Assis 

Valente, Jardim Cajazeiras, Recanto dos Cajueiros, Vila Moema, Fazenda Grande 15B, 

8B, 15A, 15M, 15O, 15L, 15H, Lagoa da Paixão I, II e Lagoa da Paixão Setor I e Setor IV, 

Rainha da Paz, Recanto do Luar e Colina Solar. 

 

 

                                                           
16

 Conforme informações fornecidas em entrevista realizada em Novembro de 2016,  com a superintendente de 

habitação da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (SEDUR) 
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Figura 4 - Exemplo de inserção “periferia consolidada” - Residencial Fazenda 

Grande 15 A. 

 

Fonte: Imagem do Google Earth. Elaboração própria, 2017. 

 

Figura 5 - Exemplo de inserção em periferia consolidada. Residencial Colina Solar 

localizado em Cajazeira. 

 

Fonte: Imagem do Google Earth. Elaboração própria, 2017. 
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Ao analisar a localização dos terrenos doados pelo estado e a dos terrenos 

privados, percebe-se que a grande maioria dos terrenos que foram inseridos em frente de 

expansão, nos limites da mancha urbana - área de conurbação entre Salvador e Lauro de 

Freitas e Salvador e Simões Filho, são terrenos privados adquiridos pelas construtoras. 

Sabe-se que o custo do terreno participa da composição dos preços de venda do imóvel e 

interfere nos resultados financeiros do agente promotor. O mercado tende a adquirir áreas 

mais baratas para a construção dos empreendimentos, sob o argumento de ser a única 

maneira de oferecer imóveis a preços acessíveis às faixas de menor renda e obter retorno 

financeiro adequado às expectativas. Porém, os terrenos mais baratos são justamente os 

mais distantes do centro, na periferia ou franjas urbanas, e sua utilização implica alto 

custo social, em função da necessidade de ampliação das redes de infraestrutura e 

serviços urbanos, e do aumento do custo de vida das famílias, em decorrência da 

dificuldade de acesso ao transporte coletivo e das grandes distâncias a se percorrer entre 

a moradia e locais de trabalho. 

Nesse contexto, os empreendimentos localizados em terras públicas  estão 

melhor inseridos do que, os que foram construídos em terrenos comprados pelas 

construtoras. Essas terras disponibilizadas pelo Estado, na sua maioria, são glebas 

menores, remanescentes das implantações de antigos conjuntos, e que, de certa forma, 

estão melhor servidas de infraestrutura e equipamentos urbanos do que as terras 

adquiridas na frente de expansão. Além disso, comparando-se a quantidade de unidades 

habitacionais produzidas nos empreendimentos localizados em terrenos públicos e 

privados, percebe-se que, a  maioria dos empreendimentos construídos em terrenos 

privados apresenta uma quantidade muito maior de unidades habitacionais, do que 

aqueles que foram realizados em terras públicas, conforme mostra o quadro 4. Isso indica 

o interesse das construtoras por terrenos maiores e mais baratos, que possibilitem a elas 

produzir grandes quantidades de unidades no intuito de obtenção de maior lucro. A 

produção em larga escala vem sendo adotada como forma de diluição dos preços do 

terreno e de construção de número maior de unidades habitacionais, o que reforça a 

tendência de espraiamento territorial, na medida em que em Salvador, os terrenos 

maiores disponíveis se encontram fora dos centros urbanos mais consolidados. Nesse 

sentido a concentração em quantidade e não na qualidade construtiva e urbana da 

produção habitacional voltada à faixa de mais baixa renda, torna-se uma lógica perversa 

na medida em que, essa população é totalmente tolhida da escolha da localização de sua 

moradia. 
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Quadro 4 – Classificação dos terrenos públicos e privados - MCMV – Faixa 1-FAR, 
no Município de Salvador (2009-2015). 

 

Nome Terreno Localização UHs 

Colina Solar 

P
ú

b
li
c

o
 

  

Cajazeiras 600 UH 

Jardim Cajazeiras Jardim Cajazeiras 200 UH 

Rainha da Paz Cidade Nova 116 UH 

Vila Moema Valéria 288 UH 

Assis Valente Fazenda Grande IV 380 UH 

Recanto do Cajueiro Mata Escura 400 UH 

Recanto do Luar Cajazeiras 440 UH 

Faz. Grande 8B Fazenda Grande 560 UH 

Faz. Grande 15B Fazenda Grande 188 UH 

Faz. Grande 15A Fazenda Grande 292 UH 

Faz. Grande 15M Fazenda Grande 252 UH 

Faz. Grande 15O Fazenda Grande 100 UH 

Faz. Grande 15L Fazenda Grande 84 UH 

Faz. Grande 15H Fazenda Grande 48 UH 

Lagoa da Paixão Valéria 2.500 UH 

TOTAL 6.448 UH 

Bromélias 

P
ri

v
a

d
o

 
 

Estrada CIA aeroporto 

BA 526  
2.400 UH 

Ceasa CEASA 1.887 UH 

Coração de Maria Cassange 1.800 UH 

Rec. das Margaridas São Cristovão 380 UH 

Maria de Lourdes Pirajá 276 UH 

Morada do Atlântico Trobogy 284 UH 

Residencial Pirajá Pirajá 340 UH 

Quinta da Glória Jardim das Margaridas 1.320 UH 

Res das Margaridas Jardim das Margaridas 1.880 UH 

Sítio Isabel Cajazeiras XI 348 UH 

Vivenda do Mar São Tomé de Paripe 500 UH 

TOTAL 11.415 UH 

Fonte: SEDUR, 2016. Elaboração própria. 
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Ao analisar o mapa 3, verifica-se que, apenas um empreendimento MCMV Faixa 

1 – FAR, encontra-se inserido na Macroarea com urbanização consolidada.Trata-se do 

Residencial Rainha da Paz, localizado no bairro de Cidade Nova, num terreno doado pelo 

Estado. É possível que a boa localização desse empreendimento se deva ao fato das 

suas unidades habitacionais terem sido destinadas à população remanejada de suas 

residências para a realização da obra da Via Expressa, pelo governo do Estado. A Via 

Expressa de Salvador possui uma extensão de 4,3 quilômetros ligando a rodovia BR 324 

ao bairro do Comércio, e para o andamento dos trabalhos, moradores e comerciantes do 

entorno receberam indenizações e tiveram remanejados os seus imóveis. No total, foram 

desapropriadas 650 unidades, entre casas e pontos comerciais. Algumas pessoas 

receberam indenização para adquirir propriedades em outra localidade, e outras foram 

beneficiadas com unidades no Residencial Rainha da Paz.  O empreendimento apresenta 

uma adequada inserção urbana, pois tem uma boa localização na malha urbana, numa 

região com infraestrutura instalada e provida de serviços e equipamentos urbanos. O 

empreendimento está próximo a estabelecimentos de comércio e serviços (restaurantes, 

farmácias, etc), de equipamentos de educação (Escola Parque, Colégio Estadual Carneiro 

Ribeiro Filho, Colégio estadual Hamilton de Jesus Lopes, Colégio Resgate, dentre outros) 

e de equipamentos de saúde (Hospital Ana Nery, Hospital Octávio Mangabeira, Hospital 

Especializado Mário Leal). Além disso, o Residencial Rainha da Paz possui integração à 

rede de transporte público, com boa oferta de linhas de ônibus. 

Figura 6 – Localização do empreendimento Residencial Rainha da Paz 

 

Fonte: Imagem do Google Earth. Elaboração própria, 2017. 



80 
 

 

Embora não seja o foco principal desse trabalho, além da modalidade ―empresas‖, 

o Programa MCMV oferece também a modalidade ―Entidade‖, também destinada à Faixa 

1. Nesse caso, o Programa concede financiamento diretamente aos beneficiários (pessoa 

física) ou à Entidade Organizadora (pessoa jurídica), que reúne os beneficiários, 

utilizando recursos provenientes do Orçamento Geral da União - OGU, depositados ao 

Fundo de Desenvolvimento Social - FDS17. No caso de Salvador, foram geridos por 

associações de moradores, com recursos provenientes do Fundo de Desenvolvimento 

Social – FDS, apenas 2 empreendimentos, num total previsto de 572 unidades. São eles, 

o Residencial Vitória da União e o Condomínio das Mangueiras. Essa modalidade procura 

se diferenciar da produção empresarial apoiando-se na tradição da produção habitacional 

autogestionária empreendida, particularmente no fim dos anos de 1980 e ao longo dos 90, 

por organizações comunitárias e movimentos populares em alguns lugares do país, e que 

preconiza a participação dos futuros moradores em todo o processo de conquista e 

construção da moradia.  

Figura 7 – Localização do Empreendimento Condomínio das Mangueiras Faixa 1 – 

Modalidade Entidades. 

 

Fonte: Imagem Google Earth. Elaboração própria, 2017. 

 

                                                           
17

 Conforme Decreto no 103, de 22 de abril de 1991, o Fundo de Desenvolvimento Social é  destinado ao 

financiamento de projetos de investimentos de relevante interesse social nas  áreas de habitação popular, 

saneamento básico, infra-estrutura urbana e equipamentos  comunitários. 
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Figura 8 – Localização do Residencial Vitória da União, Faixa 1 – Modalidade 

Entidades. 

 

 

Fonte: Imagem Google Earth. Elaboração própria, 2017. 

 

No caso de Salvador, em ambos os empreendimentos contratados nessa 

modalidade, o financiamento foi concedido a União por Moradia Popular da Bahia (UMP-

BA).  A entidade organizadora tem como objetivo a busca por alternativas para a 

implantação de políticas habitacionais para os interesses da população de baixa renda. A 

UMP-BA é apoiada pelo Centro Cooperativo Sueco e pelo CREA-BA e é assessorada e 

pelo CAAP, THABA e Reitoria de Pró-Extensão Comunitária da UCSal. A UMP se articula 

com a FABS, o MSTS, o Fórum de Cooperativas Populares-BA e o Núcleo Baiano de 

Planos Diretores Participativo. Em nível nacional, são filiados à União Nacional por 

Moradia Popular (UNMP), ao Fórum Nacional da Reforma Urbana e à Central dos 

Movimentos Populares. 

 

Segundo Marli Carrara, coordenadora da UMP-BA, a Fazenda Bom Conselho, 

situada no km 10 da Estrada Velha do Aeroporto, em Salvador, foi o local escolhido por 

312 famílias, para a construção do empreendimento Condomínio das Mangueiras. O 

projeto inicial é de 2005, porém a sua contratação só aconteceu em Janeiro de 2009 por 

conta de um longo período de conflito fundiário, mediado pela coordenadoria Estadual de 

Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos (SUHAB/SEDUR-BA), para efetivação da 
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compra do terreno. O terreno possui 61.231,00 m², e após as mediações ocorridas teve o 

custo de 2 (dois) milhões. O financiamento concedido inicialmente foi através do 

Programa Crédito Solidário com o custo de  cada moradia no valor de R$ 24.000,00 (vinte 

e quatro mil reais) totalizando financiamento de R$ 7.488.000,00 ( sete milhões, 

quatrocentos e oitenta e oito mil reais), a ser pago em 20 anos, sem juros, apenas com  a 

correção anual  pela inflação.  O Governo da Bahia, através do Fundo Estadual de 

Combate à Pobreza, gerido pela SEDUR-Secretaria de Desenvolvimento Urbano, aportou 

o valor de mais R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por família, a fundo perdido, num total de R$ 

1.560.000,00 (hum milhão, quinhentos e sessenta mil reais). Logo após a assinatura do 

contrato, surge o Programa Minha Casa Minha Vida, em Março de 2009, com o valor de 

R$42.000,00 por unidade habitacional na época, o que levou a entidade a buscar a 

migração para o Programa, com o objetivo de obter melhores recursos. Segundo Marli, 

esse processo demorou e só foi autorizado em Abril de 2013, e a obra só começou de 

fato em Junho de 2014.  As famílias se reúnem há doze anos, e através de suas 

Comissões Gestora e Fiscal, são responsáveis por toda a gestão da obra, desde a 

escolha do terreno, a contratação da equipe técnica, das empresas de serviços 

especializados,  pelos orçamentos, compras e pagamento dos materiais. 

 

Foto 1: Reunião dos futuros moradores Foto 2: Unidades habitacionais do 
Condomínio das Mangueiras                         do Condomínio das Mangueiras 
 

  

Fonte: acervo próprio, 2016. 
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3.5. Relações espaciais, urbanas e habitacionais. 

3.5.1. Macrozoneamento 

Segundo o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU, 2016) do Município 

de Salvador, o macrozoneamento tem por finalidades: constituir a base espacial dos 

demais instrumentos do plano diretor e dos objetivos a se alcançar; conjugar as 

demandas sociais e econômicas de espaço com as necessidades de conservação do 

ambiente, de valorização da paisagem urbana e de melhoria dos padrões urbanos; 

racionalizar o uso e ocupação do território, em especial dos espaços dotados de melhores 

condições de infraestrutura ou com previsão para alocação de infraestrutura e serviços no 

horizonte temporal do Plano, promovendo economias de aglomeração; fornecer bases 

para o dimensionamento e expansão das redes de infraestrutura, e para a implantação de 

equipamentos e serviços públicos; estabelecer os objetivos e diretrizes para o uso e 

ocupação do solo; prever a aplicação dos instrumentos jurídico-urbanísticos estabelecidos 

nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal, regulamentados pelo Estatuto da Cidade e 

pela Medida Provisória nº 2.220/2001. 

O território do Município fica dividido em duas macrozonas: Macrozona de 

Ocupação Urbana e Macrozona de Conservação Ambiental. A Macrozona de Ocupação 

Urbana compreende os espaços urbanizados do Município em seus diversos estágios de 

estruturação, qualificação e consolidação, destinando-se à moradia, ao exercício de 

atividades econômicas e sociais predominantemente urbanas, comportando níveis 

diferenciados de densidade populacional e de ocupação do solo. A Macrozona de 

Conservação Ambiental é integrada por ecossistemas de interesse ambiental e por áreas 

destinadas à proteção, preservação, recuperação ambiental e ao desenvolvimento de 

usos e atividades sustentáveis. Compreende as ilhas na Baía de Todos os Santos, as 

áreas de proteção rigorosa das APA, os parques urbanos, as áreas indicadas para 

Unidades de Conservação ambiental e pequenos ecossistemas de espécies endêmicas 

remanescentes no território municipal. 

O mapa 5 mostra a localização dos empreendimentos MCMV Faixa 1 – FAR nas 

respectivas Macrozonas. Verifica-se que quatro empreendimentos estão próximos, ou 

inseridos na Macrozona de Conservação Ambiental. São eles: os residenciais Ceasa e 

Coração de Maria, inseridos na Área de Proteção Ambiental (APA) Joanes Ipitanga; Os 

residenciais Vila Moema e Lagoa da Paixão, inseridos na APA da bacia do Cobre. 
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Mapa 5 – Localização dos empreendimentos MCMV – Faixa 1 – FAR nas 

Macrozonas demarcadas no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Salvador 

(PDDU, 2016). 

 

Elaboração própria utilizando como base o mapa 01 do Anexo 03 da Lei N°9.069/2016. Fonte: PDDU, 2016. 
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Esse padrão de ocupação do território impacta fortemente as áreas de 

mananciais próximas às áreas urbanas, nas quais a ocupação intensiva traz 

consequências muitas vezes irreversíveis para a área de influência das bacias e a 

vegetação de sustentação hidráulica das represas. Caso nenhuma iniciativa seja tomada 

no sentido de um planejamento metropolitano adequado para a expansão da ocupação 

urbana nesse vetor, restará ao Ipitanga o mesmo "destino" já observado nas represas de 

Mata Escura e, em boa parte, do Cobre, a ocupação desordenada e a consequente 

degradação da área. 

Em relação à Macrozona de ocupação urbana, de acordo com o estágio de 

adensamento, a disponibilidade de espaço, a oferta de infraestrutura e serviços, e a 

capacidade de suporte do meio ambiente, subdivide-se nas seguintes macroáreas: 

Macroárea de Integração Metropolitana; Macroárea Urbanização Consolidada; Macroárea 

de Estruturação Urbana; Macroárea de Reestruturação da Borda da Baía de Todos os 

Santos; Macroárea de Requalificação da Borda Atlântica. 

Ao analisar o mapa 6, verifica-se-se que, apenas um empreendimento MCMV 

Faixa 1 – FAR, encontra-se inserido na Macroarea com urbanização consolidada. Trata-

se do Residencial Rainha da Paz, conforme já mencionado. Nessa Macroárea, 

predominam bairros com condições satisfatórias de infraestrutura, dotados de 

equipamentos e serviços urbanos, nos quais se concentram atividades diversificadas, 

com significativa oferta de postos de trabalho. (PDDU, 2016). Os padrões de uso e 

ocupação do solo nessa área são bastante heterogêneos, coexistindo estruturas 

remanescentes de ocupação antiga, espaços regularmente planejados e urbanizados, 

cujas edificações atendem às normas impostas pela municipalidade, e ocupações 

espontâneas de população de baixa renda. (PDDU, 2016).  

Ainda analisando o mapa 6, observa-se que na Macroarea de reestruturação da 

borda BTS, também ocorre a inserção de apenas um empreendimento, o Residencial 

Vivendas do Mar.  Esta Macroárea compreende o chamado Subúrbio Ferroviário, desde o 

Lobato até São Tomé de Paripe, e bairros ao sul, localizados na parte alta da Falha 

Geológica, na região de São Caetano e Pirajá, configurando-se como área 

predominantemente residencial de padrão horizontal, ainda apresentando vazios 

intersticiais e abrigando população de baixa e média renda. 
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Mapa 6 – Localização dos empreendimentos MCMV – Faixa 1 – FAR nas 

Macrozonas de ocupação urbanas demarcadas no Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano de Salvador (PDDU, 2016). 

 

Elaboração própria utilizando como base o mapa 01A do Anexo 03 da Lei N°9.069/2016. Fonte: PDDU, 

2016. 
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Figura 9 – Localização do empreendimento Vivenda do Mar. 

 

Fonte: Imagem Google Earth. Elaboração própria, 2017. 

 

O Residencial Vivenda do Mar encontra-se no bairro de São Tomé de Paripe, 

onde estão as bases militares e residências oficiais da Marinha. O seu acesso rodoviário 

se dá através da Estrada da Base Naval de Aratu (BA-528) ou pela Avenida Afrânio 

Peixoto, mais conhecida como Suburbana. Possui 500 unidades habitacionais com 

implantação em duas cotas de nível diferentes. Apesar de estar inserido próximo a alguns 

equipamentos e serviços, o empreendimento não está integrado ao tecido urbano local 

por conta da condição topográfica da área onde foi implantado.  

Fotos 3 e 4: implantação do Residencial Vivenda do Mar 

    

Fonte: acervo próprio, 2015. 
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Comparando-se o mapa 6 com o mapa 4, observa-se que a maioria dos 

empreendimentos localizados em terrenos doados pelo Estado, estão inseridos na 

Macroárea de Estruturação Urbana. Essa Macroarea corresponde ao centro geográfico de 

Salvador, o chamado Miolo da cidade, que compreende as regiões do Cabula, Tancredo 

Neves, Pau da Lima e Cajazeiras. É habitada predominantemente por população de baixa 

e média renda e tem a ocupação do seu território caracterizada por assentamentos 

precários em diferentes estágios de consolidação, grandes conjuntos habitacionais, 

atividades comerciais, industriais e serviços diversificados de atendimento local, e por 

parcela ainda significativa de terrenos vazios, constituindo uma urbanização fragmentada 

e incompleta, com baixa conectividade da rede viária e apresentando condições 

insatisfatórias de acessibilidade, de infraestrutura, de equipamentos e serviços urbanos. 

Nessa Macroárea, estão inseridos os seguintes empreendimentos: Recanto do Luar, 

Colina Solar, Recanto do Cajueiro, Residencial Morada do Atlântico, Residencial Sítio 

Isabel, Residencial Maria de Lourdes, Residencial Assis Valente, Residencial Jardim 

Cajazeira, e os Residenciais Fazenda Grande 15 A, 15 B, 15 H, 15 L, 15 M, 15 O e 8 B.  

Quanto aos empreendimentos inseridos na Macroárea de Integração 

Metropolitana, a maioria foi implantada em terrenos privados, adquiridos pelas 

construtoras. O PDDU do município de Salvador define essa Macroarea como território 

estratégico para o desenvolvimento urbano da Cidade de Salvador por abranger os 

principais espaços de articulação da metrópole com o seu entorno regional. (PDDU, 

2016). Esta macroárea compreende as faixas contíguas ao sistema viário estrutural 

formado pela Av. Luís Viana (Paralela), pela Rodovia BR-324 e pela Rodovia BA-526 

(Estrada CIA-Aeroporto), que integram o Município de Salvador aos municípios da Região 

Metropolitana e à rede de cidades do País. Os empreendimentos MCMV Faixa 1 – FAR 

localizados nessa Macroarea são: Bosque das Bromélias, Ceasa, Coração de Maria, 

Residencial Quinta da Glória, Residencial das Margaridas, Residencial Pirajá e o 

Residencial Recanto das Margaridas.  

Nenhum empreendimento MCMV foi inserido na Macroárea de Requalificação da 

Borda Atlântica. Esta Macroárea compreende a faixa litorânea que se estende desde o 

bairro do Costa Azul, na embocadura do rio Camaragibe, até o limite de Salvador com o 

Município de Lauro de Freitas, configurando uma extensa zona residencial que também 

desempenha funções de lazer para toda a cidade, oferecendo serviços relacionados ao 

mar e à faixa de praia e usos vinculados ao turismo, à cultura, ao entretenimento, ao 

esporte e à gastronomia.(PDDU, 2016). 
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3.5.2. Centralidades 

 

As cidades sofrem alterações, de acordo com as novas dinâmicas urbanas, em 

função das transformações econômicas, sociais, ambientais e políticas. Nesse contexto, o 

centro urbano aparece como um local onde há concentração de atividades, atraindo as 

pessoas em busca daquelas que lhes são necessárias, como comércio e serviços. Com 

as mudanças na configuração espacial das cidades e nos padrões de urbanização, novas 

áreas de concentração de atividades e fluxos aparecem com importante papel na 

articulação e coordenação de atividades (Cavalcante e Penna, 2010).  

Ao avaliar o histórico do planejamento urbano da cidade do Salvador e das suas 

centralidades, observa-se que desde o EPUCS da década de 1930 havia um modelo 

radial concêntrico para Salvador, quando o único centro era o Centro Tradicional, que 

representava o centro político-administrativo da cidade e do Estado. Porém, este centro 

foi deslocado para a região do Centro Administrativo da Bahia – CAB com a abertura da 

Avenida Paralela na década de 1970, articulado à implantação de equipamentos como a 

Rodoviária e o Shopping Center Iguatemi, e aliado à abertura de vias de vale, como a 

Avenida Bonocô — Avenida Mário Leal Ferreira (Sampaio, 1999; Salvador, 2010). Esta 

nova configuração alterou significativamente a estrutura urbana da cidade e direcionou a 

ocupação urbana e as atividades para outro vetor, sentido Norte, com abertura de via, 

favorecendo o surgimento do novo Centro do Camaragibe (Iguatemi) e posteriormente, da 

proposta de um novo Centro do Retiro. 

Ao analisar a localização dos empreendimentos MCMV em relação ao mapa de 

centralidades do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Salvador, percebe-se que 

a questão da proximidade dos empreendimentos às diversas centralidades urbanas é um 

dos problemas centrais da produção do programa MCMV, sobretudo na Faixa 1. O 

alcance às oportunidades e a democratização de acesso ao território está diretamente 

relacionada à conectividade às centralidades. Se o empreendimento habitacional 

encontra-se distante das áreas providas de equipamentos e serviços, e a malha viária não 

possibilita uma boa conectividade com o tecido urbano, isso contribui fortemente para a 

desigualdade socioespacial. 
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Mapa 7 – Localização dos empreendimentos MCMV – Faixa 1 – FAR em realação às 

centralidades municipais e metropolitanas definidas no Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano de Salvador (PDDU, 2016). 

 

Elaboração própria utilizando como base o mapa 02 do Anexo 03 da Lei N°9.069/2016. Fonte: PDDU, 2016. 
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Em Salvador, os empreendimentos inseridos próximos aos limites no extremo 

norte do Município, como os Ceasa, Coração de Maria, Bosque das Bromélias, 

Residencial das Margaridas e o Residencial Quinta da Glória, encontram-se em porções 

do território extremamente carentes de equipamentos urbanos, serviços e atividades 

comerciais diversificadas. Além disso, estão em áreas com difícil acessibilidade por vias 

estruturais e por transporte coletivo de passageiro. 

O Residencial Vivenda do Mar encontra-se bem próximo à centralidade municipal 

de Paripe, mas apesar de estar próximo à uma centralidade, o empreendimento não está 

bem integrado ao tecido urbano local por conta da condição topográfica da área onde foi 

implantado. Os residenciais Vila Moema e Lagoa da Paixão encontram-se próximos à 

centralidade municipal de Nova Constituinte. Já os residenciais Recanto do Cajueiro e 

Morada do Atlântico estão próximos à centralidade de Pau da Lima. O bairro de Pau da 

Lima faz parte do ―Miolo‖, apresenta-se como um subcentro em crescimento potencial, 

principalmente pela ocupação acelerada, porém, está em uma localização carente de 

infraestrutura básica, onde se evidencia que o sistema de transporte público não atende 

as demandas. 

Os residenciais Recanto do Luar, Colina Solar e Fazenda Grande, estão próximos 

à centralidade municipal de Cajazeiras.  Apesar da dinamização dessas periferias onde 

foram inseridos, a presença de equipamentos públicos e de usos não residenciais nessas 

áreas não significou o alcance de sua autossuficiência em termos de oferta de emprego e 

de disponibilidade de todos os tipos de serviços e equipamentos urbanos, demandados 

por seus moradores. Suas condições de urbanidade refletem diretamente na necessidade 

de deslocamentos regulares - muitas vezes extensos - para outros bairros, e na forte 

dependência da rede de transporte público para a realização de atividades cotidianas. 

Observa-se que a população que se encontra concentrada nos bairros localizados no 

subúrbio está segregada socioespacialmente diante da ausência de mobilidade urbana 

para atingir os serviços que, na sua grande maioria, estão localizados nas áreas do centro 

e da orla da cidade. 

O Residencial Rainha da Paz, como já mencionado anteriormente, apresenta a 

melhor inserção urbana no Município. É o empreendimento que se encontra mais próximo 

das seguintes centralidades municipais: Cosme de Farias, Cabula, Calçada/Liberdade, 

Barra, Garibaldi e Pituba. Além disso, também é o que está mais próximo às centralidades 

metropolitanas. 
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3.5.3. Zonas Especiais de Interesse Social 

 

As ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social) são instrumentos urbanísticos que 

definem regras para o uso e a ocupação do solo nas cidades e estabelecem áreas da 

cidade destinadas para construção de moradia popular. As ZEIS são uma categoria de 

zoneamento que permite o estabelecimento de um padrão urbanístico próprio e 

diferenciado para determinadas áreas da cidade. Existem dois tipos de ZEIS: as ZEIS 

Ocupadas, onde já há assentamento de população de baixa renda que precisa ser 

urbanizado e regularizado, e as ZEIS de Vazios, áreas vazias ou mal aproveitadas que 

podem ser destinadas à construção de Habitações de Interesse Social (HIS). 

Em 2008, foi instituído o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, através da Lei 

nº 7.400, de 20 de fevereiro de 2008. Nesse instrumento, o tratamento das ZEIS está 

nitidamente articulado com a Política Municipal de Habitação de Interesse Social, sendo 

previstos os seguintes objetivos para essas zonas: promover a regularização fundiária 

sustentável, assegurar condições de habitabilidade e integrar os assentamentos informais 

ao conjunto da cidade, incentivar a utilização de imóveis não utilizados e subutilizados 

para programas habitacionais de interesse social, permitir a participação e controle na 

gestão desses espaços urbanos, promover o respeito às áreas de proteção cultural e 

ambiental, proteger os assentamentos ocupados pela população de baixa renda da 

pressão do mercado imobiliário. 

Nesse Plano Diretor, é proposta a classificação das ZEIS em cinco categorias que 

guardam correspondência com as múltiplas formas de uso e ocupação do solo, 

historicamente construídas nos territórios informais. Elas podem ser diferenciadas não 

apenas pelas tipologias reveladas, mas, sobretudo, pelos processos de parcelamento, 

uso e ocupação do solo e modo de viver dos seus habitantes, bem como pelas condições 

ambientais, a localização e valorização imobiliária e o potencial para produção de 

habitação de interesse social. A adoção dessas cinco categorias teve como estratégia o 

estabelecimento de diretrizes especificas para cada uma delas, levando em consideração 

a predominância das características nos territórios enquadrados como ZEIS. 

Ao fazer a análise da localização dos empreendimentos MCMV – Faixa 1 – FAR 

em relação às ZEIS definidas no PDDU (2016) do Município no mapa 8, percebe-se que 

apenas 2 empreendimentos - os Residenciais Jardim Cajazeira e Morada do Atlântico, 
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estão localizados na ZEIS 1, que corresponde aos assentamentos precários – favelas, 

loteamentos irregulares e conjuntos habitacionais irregulares – habitados 

predominantemente por população de baixa renda e situados em terrenos de propriedade 

pública ou privada. 

Alguns empreendimentos (Ceasa, Sítio Isabel e Vivendas do Mar) foram 

implantados bem próximos à ZEIS 4, mas não estão inseridos nas respectivas Zonas 

Especiais de Interesse Social. Os demais empreendimentos do MCMV – Faixa 1 -FAR 

implantados no município de Salvador encontram-se fora das ZEIS estabelecidas no 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Nenhum empreendimento foi inserido em ZEIS 

3 – terrenos não edificados, subutilizados ou não utilizados. Em relação à ZEIS 2,  

também não foi considerado o programa de intervenção em imóveis ocupados por 

cortiços, que integra o conjunto de ações previstas no Plano Municipal de Habitação. O 

programa poderia estabelecer, ainda, ações sobre a viabilidade da utilização dos imóveis 

vagos existentes em áreas centrais, ampliando a oferta de unidades habitacionais. 

Dessa forma, a localização dos empreendimentos MCMV - Faixa 1 no município 

de Salvador demonstra que o instrumento das Zonas Especiais de Interesse Social não 

tem sido utilizado para o planejamento do território, com o objetivo de fazer política 

fundiária no intuito de obter uma boa inserção urbana para a produção de habitação de 

interesse social. Ainda são muitas ZEIS sem utilização e, mesmo diante da existência de 

subsídios do Programa Minha Casa Minha vida, a inexistência de uma política proativa no 

sentido de viabilizar a produção e a não mobilização de instrumentos adicionais, como a 

Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsório – PEUC sobre as áreas vazias, tem 

ainda retardado e inviabilizado sua ocupação. 

No caso de Salvador, a utilização das ZEIS poderia ter funcionado como 

instrumento de reversão da expansão urbana horizontal, ampliando a oferta de terras para 

HIS em locais com infraestrutura existente. Isso contribuiria com a politica ambiental, no 

sentido da expansão urbana não avançar sobre áreas ambientalmente preservadas e 

frágeis.  
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Mapa 8 – Localização dos empreendimentos MCMV – Faixa 1 – FAR em relação às 

Zonas Especiais de Interesse Social definidas no Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano de Salvador (PDDU, 2016). 

 

Elaboração própria utilizando como base o mapa 03 do Anexo 03 da Lei N°9.069/2016. Fonte: PDDU, 2016. 
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3.5.4. Sistema Viário e Transporte Público 

 

A infraestrutura viária do Município de Salvador orienta-se pela definição de uma 

rede hierarquizada de vias, abrangendo todo o território municipal. Conforme mencionado 

no Cap.2, a expansão urbana do Município de Salvador deu-se, entre outros fatores, pela 

implantação dos quatro eixos viários estruturantes da cidade: Av. Afrânio Peixoto (Av. 

Suburbana), BR-324, Av. Luis Viana Filho (Av. Paralela) e Av. Otávio Mangabeira (na Orla 

Atlântica).  

Figura 10 – Principais corredores de acesso a Salvador 

 

          Fonte: SEMOB, 2017. 
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Esses quatro grandes eixos estruturantes interligam-se através de um conjunto de 

vias formadoras do sistema viário principal (SVP) da cidade de Salvador. Interligando o 

eixo da Av. Paralela ao eixo da Orla Atlântica (Av. Otávio Mangabeira) atualmente tem-se: 

Av. Magalhães Neto; Av. Jorge Amado; Av. Pinto de Aguiar; Av. Orlando Gomes; Av. 

Dorival Caymmi. Interligando o eixo da Av. Paralela ao eixo da BR-324 tem-se: R. 

Thomaz Gonzaga / R. dos Rodoviários; Av. Luis Eduardo Magalhães; Av. Gal Costa / R. 

do Porto Rico / R. da Indonésia; Av. São Rafael / Via Regional. Interligando o eixo da BR-

324 ao eixo da Av. Afrânio Peixoto tem-se: Av. San Martin; BA-528. 

Com o advento do parque automobilístico brasileiro, a partir da década de 1960, 

importantes ligações rodoviárias foram implementadas interligando a capital da Bahia com 

o interior do estado e com o restante do país. E após essa década, com a interligação 

viária proporcionada pelo Acesso Norte (entre a BR-324 e Av. Paralela), ficou consolidada 

a macroestrutura característica da cidade, conforme pode ser visualizada no mapa 

abaixo: 

Mapa 09 – Localização dos empreendimentos MCMV Faixa 1 – FAR em relação às 

vias Macroestruturadoras 

 

Fonte: SEMOB, 2017. 
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Mapa10 – Localização dos empreendimentos MCMV – Faixa 1 – FAR em relação ao 

sistema viário demarcado no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Salvador 

(PDDU, 2016). 

 

Elaboração própria utilizando como base o mapa 04 do Anexo 03 da Lei N°9.069/2016. Fonte: PDDU, 2016. 
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Ao analisar o mapa do sistema viário do Município de Salvador, observa-se que 

vários empreendimentos MCMV Faixa 1 – FAR foram implantados às margens de 

rodovias. Os residenciais Bosque das Bromélias, Recanto das Margaridas, Residencial 

das Margaridas, Quinta da Glória e Ceasa estão localizados bem próximos à BA-526, 

rodovia estadual, que inicia na Vila Naval da Barragem na BA-528 e termina no 

entroncamento com a BA-099, sendo uma importante via de acesso ao Aeroporto 

Internacional de Salvador, possuindo aproximadamente 23,5 km de extensão. 

Os residenciais Pirajá, Jardim Cajazeiras e Recanto do Cajueiro encontram-se 

próximos a BR-324, rodovia federal que no estado da Bahia desempenha uma importante 

função que é interligar o entroncamento rodoviário em Feira de Santana a Salvador, 

tornando-a uma das principais rodovias no estado. O Residencial Vila Moema está às 

margens da BA-528, também conhecida como Estrada do Derba, Estrada da Base 

Naval e Estrada Paripe-Base Naval. Trata-se de uma rodovia estadual localizada 

na Região Metropolitana de Salvador que interliga a BR-324 à Base Naval de Aratu, 

passando pelos bairros de Valéria, Fazenda Coutos, Paripe e São Tomé de Paripe, nesse 

ponto, dando acesso também ao Residencial Vivenda do Mar. O Residencial Rainha da 

Paz encontra-se ao lado da Via expressa Baía de Todos os Santos, possivelmente por ter 

provocado o remanejamento de parte da população para a realização dessa obra, 

conforme mencionado anteriormente. Já o Residencial Coração de Maria encontra-se à 

Estrada das Pedreiras, via coletora que encontra com a BA-526.  

Em relação ao transporte, as categorias de transporte com oferta na cidade de 

Salvador atualmente são ônibus: Sistema Coletivo por Ônibus (STCO), Subsistema de 

Transporte Especial Complementar (STEC), Metropolitano; Ferrovia: Trem Subúrbio e 

metrô; Hidroviário: Ferry Boat e lanchas; Ascensores: Elevador Lacerda e Planos 

inclinados. O principal sistema de transporte por ônibus de Salvador é o Sistema de 

Transporte Coletivo por Ônibus (STCO) que transporta em torno de 1,3 milhões de 

passageiros por dia, com uma rede de 535 linhas e uma frota de 2,3 mil veículos. O 

Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC) transporta em torno de 72 mil 

passageiros por dia, com uma rede de 59 linhas e uma frota de 257 veículos. O Sistema 

Metropolitano de ônibus transporta em torno de 215 mil passageiros por dia, com uma 

rede de 99 linhas e uma frota de 640 veículos. O metrô de Salvador opera atualmente 

duas linhas atendendo uma demanda diária de 118 mil passageiros com a Linha 2 do 

Metrô operando até a Estação Pituaçu. O trem de subúrbio transporta em torno de 10 mil 

passageiros por dia. (SALVADOR, 2017). 
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A qualidade do serviço de transportes está diretamente relacionada à quantidade 

de linhas de transporte disponíveis nas proximidades do empreendimento e com 

itinerários diversificados que permitam ao morador chegar a diferentes localidades da 

cidade. Quanto maior for a variedade de lugares diferentes que podem ser acessados 

pelas linhas de transporte disponíveis, maior a qualidade da inserção urbana do 

empreendimento, mesmo que este não esteja próximo a alguma centralidade. É uma 

condição de urbanidade fundamental para os moradores do empreendimento que o local 

de sua implantação esteja conectado a diversas áreas da cidade e que esta articulação se 

dê através do sistema público de transporte coletivo.  

Mapa 11 – Localização dos empreendimentos MCMV – Faixa – FAR em relação à 

Rede de linhas de ônibus municipais – STCO operando no município de Salvador. 

 
 
Elaboração própria com base no mapa de rede de linhas de ônibus municipais – STCO. Fonte: Plano de 
Mobilidade Urbana de Salvador (PlanMob), 2017. 

 

Ao observar o mapa das linhas de ônibus municipais de Salvador, é possível 

avaliar o modo como os empreendimentos MCMV se relacionam com a rede de 

transporte público da cidade. Percebe-se que, nos conjuntos localizados próximos aos 

limites do município como exemplo de condições mais precárias de inserção urbana (em 
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especial o empreendimento Coração de Maria, escolhido como estudo de caso), a 

variável do transporte representa um aspecto crítico. Nesse caso, o empreendimento 

possui somente uma linha de ônibus conectando-o ao sistema público de transporte, 

enquanto que no caso do Residencial Rainha da Paz (como exemplo de melhor inserção), 

identificaram-se mais de 10 diferentes linhas acessíveis em suas imediações, permitindo 

o acesso a um conjunto de destinos muito mais abrangente com maior facilidade. Além 

disso, as linhas de transporte que servem a área dos empreendimentos devem ter 

frequência regular e tempos de espera aceitáveis. A frequência refere-se ao intervalo de 

tempo entre um veículo e outro (ou entre uma composição e outra) da mesma linha de 

transporte observando-se seus horários de saída do ponto inicial. O mapa a seguir ilustra 

a frequência de passagens de ônibus (ônibus/hora) durante a hora pico manhã (07:00 às 

08:00 horas) nas principais vias do município. Percebe-se mais uma vez que os 

empreendimentos que estão próximos aos limites do município, assim como os que se 

encontram no Miolo da cidade, são os que apresentam menores frequências. 

Mapa 12 – Localização dos empreendimentos MCMV – Faixa – FAR em relação ao 
mapa com a frequência das linhas do sistema STCO (Ônibus/hora)  no município de 
Salvador. 

 

Elaboração própria com base no mapa com a frequência das linhas do sistema STCO. Fonte: Plano de 

Mobilidade Urbana de Salvador (PlanMob), 2017. 
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A análise da inserção dos empreendimentos MCMV em Salvador revela dois 

padrões de inserção. O primeiro se refere a implantação de empreendimentos em 

espaços residuais de periferias existentes e já consolidadas, localizadas na parte central 

do Município, o Miolo da cidade. Apesar de, na realidade atual, essas periferias serem 

territórios muito mais dinâmicos e mais bem equipados, como se procurou discutir no 

capítulo anterior, esses espaços ainda carecem de atividades econômicas e, 

principalmente, de empregos, pois permanecem sendo caracterizados pelo predomínio do 

uso habitacional. Nesse padrão, a maioria dos terrenos foi doada pelo Estado, conforme  

mencionado. O segundo padrão identificado foi a implantação de empreendimentos 

próximos aos limites do Município, no extremo norte, em área de conurbação entre 

Salvador e Lauro de Freitas (BA-526; CIA-Aeroporto); Salvador e Simões Filho (BR-324). 

Nesse padrão de inserção, os empreendimentos do PMCMV passam a ter papel de 

expansão das periferias em territórios marcados por fragilidades ambientais. Esse vetor 

de expansão concentra indicadores precários em infraestrutura, além dos piores 

resultados em saneamento básico e urbanização de Salvador.  

Mesmo com uma diversidade de ações previstas no Plano Municipal de Habitação 

(2008-2025) e com um Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU, 2016)), que no 

seu Art. 1º declara ter como base os fundamentos expressos na Constituição Federal e na 

Lei Federal nº 10.257 de 2001 (Estatuto da Cidade), a análise da inserção urbana dos 

empreendimentos MCMV em Salvador revela que, não foram utilizados os avanços no 

campo jurídico para promover e garantir o acesso à terra bem localizada. Apesar, do 

PDDU ter uma série de ZEIS demarcadas, apenas 2 dos empreendimentos foram 

implantados nessas zonas, mesmo assim, em zonas de assentamentos precários.  Não 

foram utilizados instrumentos de política fundiária como o parcelamento ou edificação 

compulsória, o IPTU progressivo e a desapropriação com pagamento em títulos da dívida, 

estabelecidos pelo Estatuto das Cidades. 

Embora o PMCMV estabeleça parâmetros pouco flexíveis no tocante ao custo das 

unidades habitacionais, às ações financiáveis e à forma de acesso à moradia, em tese, o 

município poderia se aproveitar do programa para complementar um conjunto mais 

diversificado de ações. Claro que a complexidade inerente a essas ações indica a 

necessidade de um trabalho conjunto, entre estado e município, com a participação da 

União, tanto no que se refere ao financiamento para fins habitacionais quanto para a 

intervenção em imóveis protegidos. Nesse sentido, a administração municipal demonstrou 
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pouca capacidade de intervir sobre o uso, ocupação e na rentabilidade das terras 

urbanas, como também de fazer valer a função social da cidade e da propriedade.  

Embora em Salvador tenha ocorrido a doação de terrenos públicos, tais doações 

só potencializaram uma produção significativa do ponto de vista quantitativo, direcionando 

todos os recursos obtidos por meio do Programa para a construção das unidades 

habitacionais, retirando do custo o valor do terreno, mas mantendo uma lógica de 

confinamento da população pobre em áreas com baixo padrão de urbanidade.  
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CAPÍTULO 4 

 

4.  ANÁLISE DA INSERÇÃO URBANA DOS EMPREENDIMENTOS NA ESCALA 

LOCAL. Estudo de caso: O Residencial Coração de Maria 

 

A justificativa pela escolha do Residencial Coração de Maria como estudo de caso 

está relacionada a alguns fatores relevantes: o empreendimento é um dos maiores 

construídos pelo MCMV no município de Salvador, com 1.800 unidades habitacionais; A 

localização do terreno, próximo ao limite extremo norte do município, é uma das piores no 

quesito acessibilidade e mobilidade urbana; Trata-se de um terreno privado adquirido pela 

construtora responsável pelo projeto e construção do empreendimento, cuja contratação 

se deu pela modalidade Empresa com recursos do FAR; A área da sua inserção 

concentra indicadores precários em infraestrutura, além dos piores resultados em 

saneamento básico e urbanização de Salvador (IBGE, 2010); Para sua viabilização foi 

necessário toda uma articulação institucional, municipal e estadual, para viabilizar a 

ampliação de redes de infraestrutura básicas como água, esgoto e energia elétrica;  Além 

disso, o Coração de Maria está entre os mais precários empreendimentos do MCMV em 

Salvador em relação a existência de equipamentos públicos e serviços.  

O foco da pesquisa nessa escala foi compreender a inserção urbana do 

empreendimento, considerando os seguintes aspectos: relações espaciais; características 

do projeto e obra; a oferta de infraestrutura; equipamentos e áreas comuns no 

condomínio; acesso ao transporte; equipamentos públicos; comércio e serviços. Além da 

análise documental e do mapeamento georreferenciado, recorreu-se ao levantamento de 

campo no empreendimento estudado procurando observar esses aspectos. As análises 

foram complementadas por informações coletadas em entrevistas com beneficiários por 

meio de um questionário18 (ANEXO B). As perguntas que compõe o questionário 

contemplam as seguintes informações: Dados socioeconômicos das famílias; Forma de 

acesso ao imóvel; avaliação do entorno, e satisfação e necessidades dos moradores. No 

total, foram aplicados 236 questionários por uma equipe19 formada por cinco estudantes 

                                                           
18

 O questionário utilizado foi uma adaptação do Questionário 2 – PMCMV acesso via FAR, elaborado pelo  Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR/UFRJ) coordenado pelo Prof. Dr. Adauto Lucio Cardoso. 
19

 A equipe foi formada pelos seguintes estudantes de graduação do curso de arquitetura e urbanismo: Antônio de 

Pádua Lins Souza (UNIFACS), Alberto Ygor Araújo (UFBA), Genivaldo Almeida de Jesus Junior (UFBA), Ramon 

Magalhães Reis (UNIFACS) e Vicente Santana de Jesus Neto (UNIFACS). 
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de arquitetura sob a minha coordenação, num período de três meses 

(Outubro/Novembro/Dezembro de 2016), seguindo os critérios definidos pela Rede 

Nacional de pesquisa de aplicar o questionário apenas em empreendimentos com pelo 

menos 6 (seis) meses de ocupação.  

 

4.1. Relações espaciais 

 

O Residencial Coração de Maria encontra-se à Estrada das Pedreiras, s/n, nas 

proximidades da CEASA-BA (Central de abastecimento da Bahia), no bairro de Nova 

Esperança, no município de Salvador. O empreendimento está localizado no limite 

extremo norte de Salvador, situado em área inclusa na poligonal da APA (Área de 

Proteção Ambiental) Joanes-Ipitanga, vizinho ao manancial integrante do sistema de 

abastecimento da região metropolitana de Salvador, numa área totalmente fora da malha 

urbana, próximo à BA-526.  

 

Figura 11 - Localização do empreendimento Coração de Maria no município de 

Salvador. 

 

Fonte: Imagens de satélite do Google Earth. Elaboração própria, 2016. 
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Mapa13 – Delimitação da Área de Proteção Ambiental (APA) Joanes – Ipitanga. 

 

Fonte: BALANI, A; AIRON, C; BORGES, I; ALONSO, R; CERQUEIRA, V. Plano de Trabalho Nova 

Esperança. Meio Ambiente Urbano, 2014. 
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Como já analisado na escala municipal, o Residencial Coração de Maria 

encontra-se às margens do manancial Ipitanga, inserido na Macrozona de Conservação 

Ambiental. O Manancial do Ipitanga está localizado na Região Metropolitana de Salvador 

(RMS) e faz fronteira com oito municípios (São Sebastião do Passé, São Francisco do 

Conde, Candeias, Dias D’Ávila, Camaçari, Simões Filho, Salvador e Lauro de Freitas). O 

Manancial faz parte de duas Unidades de Conservação, a Área de Proteção Ambiental 

Joanes Ipitanga e o Parque Ipitanga I. A APA Joanes-Ipitanga, instituída pelo Decreto 

Estadual n. 7.596, em 05/06/1999, que envolve parte considerável dos municípios de 

Salvador, Simões Filho, Candeias, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, 

Camaçari, Dias D’Ávila e Lauro de Freitas, possui uma área de mais de 600.000ha nas 

Bacias do Joanes e do Ipitanga, com nascentes, represas e estuários (formados por 

restingas, dunas e manguezais), na praia de Buraquinho, que separa os municípios de 

Lauro de Freitas e Camaçari. A cobertura vegetal na referida APA está representada por 

um mosaico de ecossistemas diversificados, composto por vegetação de restinga, 

remanescentes de floresta ombrófila e manguezais, todos associados ao bioma Mata 

Atlântica. Já o Parque Metropolitano Ipitanga I, está localizado nos municípios de 

Salvador e Simões Filho, possuindo uma área de 667 ha em torno da represa de mesmo 

nome. (SEMA, 2010) 

 

Foto 5 - Cinturão verde e manancial em torno do Residencial Coração de Maria 

 

Fonte: Ministério das Cidades, 2016. 
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O Manancial do Ipitanga integra a maior Bacia do Município de Salvador, tanto em 

volume quanto em superfície, sendo responsável por grande parte do abastecimento de 

água da RMS. Além de sua importância ambiental e no abastecimento de água da cidade 

de Salvador, a região em estudo vem se destacando por sua localização estratégica que 

margeia os limites de oito municípios da RMS, por sua extensão territorial, com uma 

grande parcela do território com vegetação preservada. Dessa maneira, a área tem sido 

tratada como a última fronteira na expansão urbana de Salvador. (SARNO, 2011). 

A inserção urbana de um conjunto habitacional tende a ser pior quanto mais 

distante ele estiver da cidade consolidada e multifuncional. Nesse sentido o Residencial 

Coração de Maria apresenta uma péssima inserção. Foi implantado totalmente fora da 

malha urbana, cercado por um grande cinturão verde (Área de Proteção Ambiental), e 

com acesso por uma única via, pouco movimentada, o que contribui mais ainda para a 

sensação de isolamento dos seus moradores.  

 

Figura 12 - Presença de vazios no entorno do Residencial Coração de Maria 

 

Fonte: Imagens de satélite do Google Earth, 2016.  Elaboração própria. 
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O bairro de Nova Esperança surgiu de uma ocupação espontânea na Fazenda 

Barro Duro, nome que durante muito tempo acompanhou esta comunidade. Com a 

instalação da Central de Abastecimento da Bahia - CEASA, o local tornou-se conhecido 

com o nome desta empresa. O bairro, oficialmente delimitado e denominado pela 

Prefeitura Municipal de Salvador como Região Administrativa RA XV – Ipitanga possui 

diversas denominações, correspondentes com os diferentes períodos históricos e políticos 

vivenciados pelo assentamento. Hoje, a RA XV, leva o nome de Nova Esperança, sendo 

subdividida em quatro subáreas: CEPEL I, CEPEL II, Bom Sucesso e Jardim Campo 

Verde, anteriormente conhecida como Iraque. O bairro encontra-se nas margens da 

Represa III e parte da Represa II. É atravessado pela rodovia BA-526, via expressa sob 

consórcio da Bahia Norte, que garante a ligação entre os municípios de Simões Filho e 

Lauro de Freitas. Nova Esperança possui uma área de aproximadamente 12,403 km² e 

uma população de 6.672 habitantes (IBGE, 2010), o que corresponde a 0,25% da 

população de Salvador 

As características morfológicas dessa ocupação urbana indicam uma área de 

topografia acidentada, de baixa densidade (6,66.hab./hectare), sendo as vias abertas na 

direção da represa, com crescimento progressivo ao longo dessas vias, o que promove 

um direcionamento de águas servidas e de esgoto diretamente para a represa. Por 

manter ainda uma baixa densidade, ao longo das quase três décadas de ocupação, a 

vegetação nativa ainda não foi dizimada. A área concentra indicadores precários em 

infraestrutura, além dos piores resultados em saneamento básico e urbanização de 

Salvador, comparando-se com outras áreas da cidade. (IBGE, 2010). Isso se deve ao fato 

de que somente a partir do PDDU 2008 (SALVADOR, 2008) essa região passou a ser 

considerada como zona urbana, atraindo os interesses do setor imobiliário para abrir uma 

nova frente de expansão.  

 

4.2. Projeto e obra 

 

O Residencial Coração de Maria foi construído num terreno escolhido pela 

construtora Sertenge e comprado pela Caixa, em Agosto de 2012. Na reunião para 

contratação do empreendimento, o Ministério das Cidades, Prefeitura de Salvador e a 

construtora, determinaram as áreas para a construção dos blocos residenciais e das 

áreas comercial (3,8 mil m²) e da área institucional (12,3 mil m²), além da área de APP 
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com 79,7 mil m². A construtora, com o terreno garantido, iniciou o projeto arquitetônico e o 

partido urbanístico para o Residencial. O Projeto apresenta como área total da 

intervenção 223.853,98 m², sendo que 220.000,00 m2 correspondem a área do 

empreendimento e 3.800,00 m2 inicialmente destinados à área comercial.   A área 

destinada a construção das unidades habitacionais atinge 127.890,85 m², subdividida em 

seis áreas. Cada uma das seis áreas comporta 300 UH distribuídas em 15 blocos, 

totalizando 1.800 UH em 90 blocos.  

Figura 13: Setorização das áreas do empreendimento Coração de Maria. 

 

 

Fonte:Construtora Sertenge, 2014. 

A área de 3.800 m² reservada para o comércio no projeto apresenta 21 boxes, 

vagas de estacionamento e praça arborizada. A área institucional foi reservada no projeto 

para os equipamentos a serem definidos pela Prefeitura e pelo Governo do Estado. Em 

relação ao projeto das unidades habitacionais, cada uma possui 42 m2, contemplando 2 
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(dois) quartos, com 4 (quatro) unidades por pavimento, sendo cada bloco constituído por 

5 (cinco) pavimentos (térreo + quatro pavimentos), totalizando 20 (vinte) unidades por 

edifício. A área total condominial prevista no projeto é de 62.070,70 m², distribuída da 

seguinte forma: 11.260,08 m² para vagas de estacionamento, 216,00 m² ocupadas por 

quiosques, 384,00 m² para centros comunitários, 40.670,60 m² de área verde entre os 

blocos e 9.540,02 m² de área para recreação descoberta. Em relação aos equipamentos 

de lazer, dentro da área condominial, o projeto prevê uma quadra poliesportiva, um 

quiosque e um parque infantil para cada uma das seis áreas. 

Com o projeto realizado, o Alvará de Licença para construção foi liberado pela 

SUCOM – Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município, 

em nome da Construtora Sertenge. No alvará, emitido em 14/12/2012, ficou especificado 

a área total do empreendimento, classificando-o como multiresidencial e urbanização 

integrada.  As liberações da Prefeitura e do Estado foram obtidas conforme a necessidade 

para a contratação final. A Superintendência do Meio Ambiente – SMA da Prefeitura de 

Salvador declarou em 2012 que o empreendimento estava ambientalmente adequado 

para ser implantado no município. Em seguida, a SMA liberou o Alvará de Licença 

Especial para autorizar a erradicação de 216 árvores para construção do empreendimento 

Coração de Maria.  

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.(EMBASA) informou20 que, face 

à demanda significativa de empreendimentos previstos, ou já em implantação na região 

em foco, a empresa elaborou o Projeto Básico de Ampliação e Melhoria Operacional do 

Setor de Abastecimento do Reservatório R23 (Caji). As obras necessárias definidas pelo 

referido projeto teve recursos financeiros assegurados pelo Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC 2, objeto do contrato n°460004065, com previsão de conclusão em 

2017. Então no momento da contratação do empreendimento Coração de Maria, o 

abastecimento só seria viável com as seguintes intervenções, conforme consta na carta 

de viabilidade fornecida pela Embasa (ANEXO E): Implantação da subadutora (linha de 

alimentação) do Parque de Reservação do R23B (CEASA), DN 700, FoFo, extensão de 

cerca de 5.000 metros; Implantação da linha distribuidora DN 400, extensão de cerca de 

3.400 metros. No mesmo documento, a Embasa declara que a execução dessa obra não 

se encontrava na sua programação no período que seria necessário para a implantação 

                                                           
20

 De acordo com informações concedidas em entrevista com técnicos da Embasa em Fevereiro de 2017. A 

empresa também disponibilizou cópia em arquivo eletrônico da planta de rede de abastecimento do 

empreendimento Residencial Coração de Maria, assim como cópia da carta de viabilidade do mesmo. 
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do empreendimento, e que, portanto, deveria ficar a cargo da Sertenge S.A, ficando sob 

responsabilidade da Embasa, a inspeção dos materiais hidráulicos a serem aplicados nas 

obras e a fiscalização das mesmas. A figura abaixo mostra o trecho correspondente a 

extensão do sistema. 

Figura 14 – Projeto dos sistemas de infraestrutura do Residencial Coração de Maria 

 

Fonte: Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.(EMBASA), 2016. 

 

 

Quanto ao sistema de esgotamento sanitário, como também não existia no local 

rede do sistema de esgotamento sanitário da cidade, a viabilidade só foi concedida 

mediante a construção de um sistema próprio de esgotamento sanitário, constituído de 

rede coletora tipo separador absoluto, dotado de Estação de tratamento Centralizada. 

A Coelba – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia também se 

comprometeu com o empreendimento, liberando uma nota esclarecendo viabilidade da 

extensão da ligação de energia para o residencial. 

Em relação ao transporte público, a Prefeitura de Salvador, lançou através da 

Transalvador, a viabilidade de Transporte Público para o Residencial Coração de Maria. A 

Transalvador declarou que o atendimento de transporte público se daria pelo Sistema de 

Transporte Coletivo por ônibus – STCO ou através de linhas diretas, integração com a 
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Estação Mussurunga, e aberta com as linhas do SLIT (amarelinho) que circulam na 

Estrada CIA-Aeroporto.  

A LIMPURB – Empresa de Limpeza Urbana de Salvador, concedeu o atestado de 

viabilidade de coleta de resíduos sólidos domiciliares, cumprindo as seguintes 

condicionantes: Responsabilizar-se pelo manejo (acondicionamento, armazenamento, 

coleta, transporte, tratamento e destino final) dos resíduos sólidos da construção civil, 

bem como, de podas de árvores de área interna, além de segregar os resíduos sólidos 

domiciliares na origem, em secos (recicláveis) e úmidos (orgânicos) e os resíduos de 

logística reversa, priorizando a doação de materiais recicláveis a uma cooperativa de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, devidamente reconhecida como de 

baixa renda pelo Poder Público Municipal.  

O Residencial Coração de Maria teve data de contratação em 27/12/2012. O 

empreendimento realizado por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, teve como 

agente financeiro a Caixa Econômica Federal e como executor a construtora Sertenge, 

com recursos de contrapartida da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da 

Bahia – SEDUR. O Residencial foi contratado em meados de 2012 e teve seu início de 

obra em 27/12/2012. A obra teve como valor investido R$ 153.647.964,75 milhões e 

contrapartida do governo estadual de R$ 38.447.964,75 milhões. 

Foto 6 - Placa da obra do Residencial Coração de Maria 

 

Foto: acervo próprio, 2013. 
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Quando o projeto foi aprovado não havia qualquer infraestrutura no local. Durante 

a execução da obra, a construtora responsável utilizou compra de água por meio de 

carros pipas e os esgotos produzidos na obra foram direcionados para fossas e 

posteriormente recolhidos por caminhão limpa-fossa. A ampliação do sistema de 

esgotamento sanitário dependia da interligação ao sistema do empreendimento Nova 

Esperança. Em relação ao abastecimento de água, o abastecimento do empreendimento 

só chegaria quando fosse concluída a obra do reservatório R23B. Por conta disso, 

quando a obra foi concluída, não pôde ser entregue aos moradores, pois o 

empreendimento ainda não tinha acesso às infraestruturas básicas. Dessa forma, o 

período de execução da obra se prolongou e, para concluir entrega final aos moradores, a 

construtora precisou realizar a extensão de uma linha de distribuição, conforme já 

mencionado. 

 

Foto 7 – Carro Pipa na via de acesso ao empreendimento para viabilizar a obra. 

Fonte: Google Earth 
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4.3. O Residencial Coração de Maria 

 

4.3.1. Perfil socioeconômico das famílias 

 

Para iniciar a análise do perfil das famílias beneficiárias, será apresentada a 

forma de acesso ao domicílio no empreendimento e a situação de propriedade dos 

imóveis, conforme a Tabela 1. No universo desta pesquisa, 93,6% das famílias 

acessaram ao Programa MCMV através do sorteio do cadastro das Prefeituras, 3,4% 

através do reassentamento e 1,7% acessaram de outra forma. Na categoria ―Outra‖, estão 

incluídas as famílias que vivem de aluguel, que usam o imóvel emprestado de outra 

pessoa, ou que tiveram indicação política, entre outras formas. No que diz respeito à 

situação da propriedade dos imóveis, e como seria de se esperar, 98,7% das unidades 

são próprias. 

 

Tabela 1 – Distribuição dos entrevistados segundo a situação de propriedade do 

imóvel e a forma de acesso ao domicílio, em valor absoluto e percentual. 

Situação de 
propriedade 

Forma de acesso ao domicílio 
Total geral 

Reassentamento 
Sorteio 

PMCMV (1) 
Outros 

Próprio 8 (3,4%) 221 (93,6%) 4 (1,7%) 233 (98,7%) 

Alugado - 2 (0,9%) - 2 (0,9%) 

Cedido - 1 (0,4%) - 1 (0,4%) 

Total geral 8 (3,4%) 224 (94,9%) 4 (1,7%) 236 (100,0%) 

Fonte: Elaboração própria baseada nos questionários da pesquisa. 
Nota: Sinal convencional utilizado: 

          -   dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

(1) Sorteio Programa Minha Casa Minha Vida 

 

Para compreender a situação da moradia anterior, foram analisadas três questões 

contidas no questionário aplicado: tipo de ocupação da moradia anterior; tipologia da 

moradia anterior; e forma de acesso ao domicílio anterior. Considerando todas as famílias 

entrevistadas, 27,1% delas vieram de áreas consolidadas/loteamentos; 44,0% de 

comunidades/favelas; 10,2% de conjuntos habitacionais; e 18,3% de área de risco.  
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Tabela 2 – Distribuição dos entrevistados segundo o tipo de ocupação da moradia 

anterior e a forma de acesso ao domicílio, em valor absoluto e percentual. 

Tipo de ocupação 
da moradia anterior 

Forma de acesso ao domicílio 
Total Geral 

Reassentamento 
Sorteio 

PMCMV (1) 
Outros 

Loteamento - 63 (26,7%) 1 (0,4%) 64 (27,1%) 

Comunidade 4 (1,7%) 99 (41,9%) 1 (0,4%) 104 (44,0%) 

Conjunto Habitacional - 24 (10,2%) - 24 (10,2%) 

Área de Risco 4 (1,7%) 37 (15,7%) 2  (0,9%) 43 (18,3%) 

Não respondeu - 1 (0,4%) - 1 (0,4%) 

Total Geral 8 (3,4%) 224 (94,9%) 4 (1,7%) 236 (100,0%) 

Fonte: Elaboração própria baseada nos questionários da pesquisa. 
Nota: Sinal convencional utilizado: 

          -   dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

(1) Sorteio Programa Minha Casa Minha Vida 
 

 

Como se observa no Gráfico 1, a grande maioria das famílias do Residencial 

Coração de Maria (88,1%), entre as diferentes formas de acesso ao domicílio, morava 

anteriormente em casa, ao passo que somente 11,9% do total vivia em apartamento.  

Gráfico 1 – Tipologia de moradia anterior por forma de acesso ao domicílio 

 

Fonte: Elaboração própria baseada nos questionários da pesquisa. Nota: (1) Sorteio Programa Minha Casa 

Minha Vida 
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Quanto ao número de pessoas por família, no Residencial Coração de Maria as 

famílias com 2 pessoas (39,4%) é quase igual às famílias com 3 a 4 pessoas (40,7%). Em 

seguida vem as famílias com 5 a 7 pessoas (10,6%) e com 1 pessoa (8,9%). Apenas 

0,4% dos moradores possuem famílias com mais de 7 pessoas, conforme tabela abaixo: 

Tabela 3 – Distribuição da quantidade e percentual de famílias pelo número de 

pessoas por família 

Número de 
pessoas por 

família 

Famílias 

Quantidade Percentual 

1 21 8,9 

2 93 39,4 

3 a 4 96 40,7 

5 a 7 25 10,6 

Mais que 7 1 0,4 

Total Geral 236 100,0 
 
Fonte: Elaboração própria baseada nos questionários da pesquisa. 

 

Embora não se possa avaliar se a diretriz da Portaria nº 610/2011 baseada em 

privilegiar as famílias chefiadas por mulheres foi respeitada, uma vez que o critério 

utilizado na pesquisa foi o de identificar quem era o titular do imóvel e não a 

autodeclaração de quem era o chefe da família, foi possível notar que no Residencial 

Coração de Maria, a maioria dos titulares, em todas as faixas etárias, corresponde ao 

sexo feminino. 

Gráfico 2 – Percentual dos titulares em relação às faixas etária e sexo. 

 

Fonte: Elaboração própria baseada nos questionários da pesquisa. 
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Em relação à renda, 41,9% das famílias do Residencial Coração de Maria ganha 

até 1 salários mínimo (SM). 33,5% ganha de 1 a 2 salários mínimos, e 10,2% ganha de 2 

a 3 salários. Portanto, pode-se dizer que o Programa está conseguindo atingir o público 

alvo planejado. Apenas 3,8% das famílias ganha acima de 3 SMs, nesse caso, deve-se 

considerar que as rendas dessas famílias, como de qualquer pessoa, não são fixas; logo, 

não é apropriado tachar essas famílias como inadequadas. Pelo contrário, esse 

empreendimento mostra um perfil de renda que reflete a homogeneidade social. 

 

Gráfico 3 – Distribuição, em percentual, das famílias entrevistadas por faixa de 

renda 

 

Fonte: Elaboração própria baseada nos questionários da pesquisa. 

 

No que diz respeito à situação de trabalho, a amostra da pesquisa é de 493 

pessoas no Residencial Coração de Maria. A categoria com maior percentual no  

empreendimento é a de assalariado com carteira, atingindo 20,7%. A segunda categoria 

mais presente no total do empreendimento é o de autônomo sem contribuição do INSS, 

conforme a Tabela 6. Se considerarmos as categorias de maior fragilidade ocupacional, 

como as de desempregado, não trabalha e trabalhador eventual, elas totalizam 33,8% no 

Residencial Coração de Maria. 
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No que diz respeito à escolaridade, O total de pessoas entre as famílias 

entrevistadas com mais de 17 anos no Residencial Coração de Maria é de 481. O ensino 

fundamental incompleto é o grau do maior percentual de pessoas, atingindo 31%. A 

segunda concentração de nível de escolaridade no empreendimento é o ensino médio 

completo (26%).  

 

Tabela 4 – Distribuição da quantidade e percentual de moradores com idade maior 

ou igual a 17 anos pelo grau de escolaridade 

Grau de escolaridade 
Moradores 

Quantidade Percentual 

Pré escola 2 0,4 

Ensino fundamental incompleto 149 31,0 

Ensino fundamental completo 50 10,4 

Ensino médio incompleto 79 16,4 

Ensino médio completo 125 26,0 

Superior incompleto 29 6,0 

Superior completo 19 4,0 

Nenhum 13 2,7 

Não sabe ou não respondeu 15 3,1 

Total Geral 481 100,0 

 
Fonte: Elaboração própria baseada nos questionários da pesquisa. 

 

Para ser possível analisar a situação das famílias do ponto de vista do custo de 

vida, explorou-se os dados relativos à situação de trabalho e renda e aos gastos com a 

moradia declarados por elas nas entrevistas. O custo acessível está relacionado não 

apenas aos custos de prestação, mas também a todas as despesas ligadas à 

manutenção da casa (energia elétrica, água, gás etc.) que sejam essenciais para se obter 

um padrão de vida digno. Tendo em vista que diversos empreendimentos estão sendo 

entregues sob a forma de condomínio, as taxas condominiais também passam a fazer 

parte dos custos associados à moradia. Considerando todos os gastos com moradia, ou 

seja, prestação do financiamento do PMCMV, condomínio, água, luz, gás, 

telefone/internet e TV a cabo, 81,8% das famílias do Residencial Coração de Maria 

aumentaram seus gastos com a mudança. Antes, para o empreendimento em questão, 

apenas 4,2% das famílias pagavam condomínio.  
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Tabela 05 – Comparação entre gastos declarados, de todos os domicílios 

entrevistados, antes e depois da mudança para o empreendimento, em valor 

absoluto e percentual 

Contas Aumentou Ficou igual Diminuiu 
Não sabe / Não 

respondeu 

Prestação 223 (94,5) - - 13 (5,5) 

Condomínio 226 (95,8) - 10 (4,2) - 

Luz 108 (45,8) 15 (6,4) 91 (38,6) 22 (9,3) 

Água 120 (50,8) 13 (5,5) 87 (36,9) 16 (6,8) 

Gás 99 (41,9) 93 (39,4) 26 (11,0) 18 (7,6) 

Telefone/Internet 36 (15,3) 154 (65,3) 42 (17,8) 4 (1,7) 

TV a cabo 34 (14,4) 183 (77,5) 15 (6,4) 4 (1,7) 

Total de gastos 193 (81,8) 1 (0,4) 42 (17,8) - 

 

Fonte: elaboração própria com base nos dados dos questionários aplicados. 

 

Gráfico 4 – Comparação entre gastos declarados, de todos os domicílios 

entrevistados, antes e depois da mudança para o empreendimento 

 

Fonte: elaboração própria com base nos dados dos questionários aplicados. 
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A tabela abaixo identifica o peso dos componentes dos gastos sobre a renda. 

Como se pode ver, efetivamente o peso da prestação não é relevante diante da renda, 

representando na primeira faixa, 5,7%. Quando se adiciona o valor da taxa condominial, 

contudo, o comprometimento médio já dá um primeiro salto, passando na primeira faixa 

para 10,8%. Constata-se, por fim, que o comprometimento da renda fica seriamente 

preocupante no momento em que são adicionadas as despesas com água, luz e gás.  

Identifica-se que 41,9% (renda até 880,00) das famílias gastam mais de 30% de sua 

renda com essas contas. 

 

Tabela 6 – Despesa com moradia atual: evolução do valor e do comprometimento 

da renda familiar, por intervalos de renda das famílias entrevistadas 

Faixas de renda (R$) 
até 
880,00 

de 880,01 a 
1.760,00 

de 1.760,01 
a 2.640,00 

acima de 
2.640,00 

Média de renda (R$) 651,97 1.274,70 2.012,88 3.365,44 

Média de gastos 
(R$) 

Prestação 37,15 39,10 44,35 49,31 

Prestação + Condomínio 70,27 71,63 77,50 78,83 

Prestação + Condomínio + 
Contas 

220,29 240,82 253,34 235,61 

Comprometimento 
médio da renda (%) 

Prestação 5,7 3,1 2,2 1,5 

Prestação + Condomínio 10,8 5,6 3,9 2,3 

Prestação + Condomínio + 
Contas 

33,8 18,9 12,6 7,0 

 

Fonte: elaboração própria com base nos dados dos questionários aplicados. 

 

O comprometimento do orçamento familiar com as despesas com a moradia 

torna-se muito alto para as famílias das faixas de renda mais baixas. Isso principalmente 

quando se leva em conta que os custos inerentes à moradia regularizada vão além da 

prestação, incluindo taxas condominiais e contas de energia elétrica, água, etc.; Os 

resultados indicam que a forma de posse e o modelo de financiamento adotados 

provavelmente não são os mais adequados para as famílias com renda menor e para 

famílias em situações de grande vulnerabilidade e instabilidade, o que torna preocupante 

a sustentabilidade do programa para este grupo a longo prazo. 
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4.3.2. Infraestrutura 

 

Embora no momento da contratação ainda não houvesse infraestrutura disponível 

no local da implantação, e isso tenha implicado em ampliação dos sistemas de 

esgotamento sanitário e de abastecimento de água do Município, os moradores do 

Residencial Coração de Maria receberam o empreendimento com a infraestrutura básica 

disponível. O empreendimento conta com rede de água, esgoto, drenagem, energia 

elétrica, iluminação pública e pavimentação. A coleta de lixo no empreendimento é 

realizada pela LIMPURB (Empresa de Limpeza Urbana do Salvador) no período diurno, 

diariamente. 

Foto 8 – Estação Elevatória da Embasa      Foto 9 – Instalações hidraúlicas 

  

Fonte: acervo próprio, 2016. 

Foto 10 – Iluminação pública no Residencial Coração de Maria. 

 

Fonte: acervo próprio, 2016. 
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Foto 11 – Coleta de lixo no Residencial Coração de Maria 

 
Fonte: acervo próprio, 2016. 

 

4.3.3. Áreas Comuns do condomínio 

 

No tocante à avaliação dos espaços coletivos do empreendimento, observou-se as 

dimensões das áreas de uso comum, os equipamentos e mobiliários instalados, as 

atividades realizadas pelos moradores, a dinâmica de gestão e os conflitos associados à 

vida em condomínio. Em conversas com moradores, relatou-se a falta de um espaço 

destinado à realização de festas, e que o espaço do centro comunitário costuma ser 

utilizado, por vezes, para a realização dessa atividade. Esse exemplo de uso improvisado 

do espaço evidencia a carência de áreas de uso comum que não foram previstas nos 

projetos para proporcionar a integração e a sociabilidade dos moradores no interior do 

conjunto. Os espaços de uso comum no Residencial Coração de Maria se restringem a: 

quadras esportivas, parques infantis e centros comunitários. O uso do estacionamento 

não foi objeto de grande insatisfação dentre os seus usuários, pois muitos moradores não 

possuem carro particular e, por conseguinte, sobram vagas no condomínio.  
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Figura 15 – Áreas de uso comum no Residencial Coração de Maria 

 

Fonte: acervo próprio, 2016. 
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4.3.4. Transporte Público 

 

Este tema tem como objetivo avaliar o modo como o empreendimento se 

relaciona com a rede de transporte público da cidade. De acordo com a metodologia de 

análise da inserção urbana dos empreendimentos MCMV desenvolvida pela Rede Cidade 

e Moradia, a qualidade do serviço de transportes está diretamente relacionada à 

quantidade de linhas de transporte disponíveis nas proximidades do empreendimento e 

com itinerários diversificados que permitam ao morador chegar a diferentes localidades da 

cidade. Quanto maior for a variedade de lugares diferentes que podem ser acessados 

pelas linhas de transporte disponíveis, maior a qualidade da inserção urbana do 

empreendimento, mesmo que este não esteja próximo a alguma centralidade. Para tanto 

é essencial que os pontos de ônibus e/ou estações possam ser facilmente acessados à 

pé pelos moradores. Além de uma diversidade de itinerários, as linhas de transporte que 

servem a área do empreendimento devem ter frequência regular e tempos de espera 

aceitáveis. Conforme comentado no capítulo anterior, os empreendimentos que estão 

próximos aos limites do município, destacando o Residencial Coração de Maria, 

apresentam menores frequências. 

Figura 16 – Vias de acesso ao Residencial Coração de Maria 

 

Fonte: Imagem de satélite do Google Earth, 2017. Elaboração própria. 
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Nesse contexto, percebe-se que no Residencial Coração de Maria a variável do 

transporte representa um aspecto crítico. Existem apenas dois pontos de ônibus nas 

proximidades do Residencial, um na rua principal dentro do empreendimento, e outro na 

via de acesso ao empreendimento (Estrada das Pedreiras). As distâncias a serem 

percorridas a pé são curtas, porém só existe uma linha disponível: Estação Pirajá – Ceasa 

Pedreira (C Maria).  

 

Figura 17 - Pontos de ônibus próximos ao Residencial Coração de Maria 

 

Fonte: Imagem de satélite do Google Earth, 2017. Elaboração própria. 

 

É uma condição de urbanidade fundamental para os moradores do 

empreendimento que o local de sua implantação esteja conectado a diversas áreas da 

cidade e que esta articulação se dê através do sistema público de transporte coletivo. 

Nesse sentido, o Residencial Coração de Maria apresenta condições precárias de 

acessibilidade, na medida em que é acessado por uma única via (Estrada das Pedreiras) 

que não se integra com as principais vias da malha viária do município. A única linha de 

transporte que serve a área do empreendimento tem frequência regular, variando nos dias 

úteis e aos sábados e domingos. 
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Foto 12: Ponto de ônibus na via interna do Residencial Coração de Maria 

 

Fonte: acervo próprio, 2016. 

Foto 13 - Placa com indicação da única linha de ônibus disponível e horários 

previstos 

 

Fonte: acervo próprio, 2016. 
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A oferta de uma única linha de ônibus para o Residencial Coração de Maria é 

insuficiente e prejudica bastante a mobilidade dos seus moradores. Os tempos de 

deslocamento casa-trabalho-casa ou casa-outra atividade-casa apresentaram valores 

elevados, com cerca de 26,2% dos entrevistados demorando entre 1 a 2 horas em seus 

deslocamentos diários para o trabalho, e 22,9% demorando até 3 horas. No caso do 

deslocamento casa-outra atividade-casa, 26,5% dos moradores demoram até 4 horas em 

seus deslocamentos. Vale reforçar que o Residencial Coração de Maria foi implantado em 

uma área de expansão do município e está próximo (2 km) do Residencial Ceasa, um 

outro  empreendimentos do PMCMV, também destinado a famílias enquadradas na Faixa 

1, com 1887 unidades habitacionais e, juntos, somam 3.687  unidades habitacionais. 

 

Tabela 7 – Tempo de deslocamento casa-trabalho-casa e casa-atividade-casa dos 

moradores, em valor absoluto e percentual 

Tempo de deslocamento Casa-Trabalho-Casa Casa-Atividade-Casa 

De 0 a 30 minutos 1 (0,4) 1 (1,0) 

De 31 minutos a 1 hora 14 (5,0) 14 (13,7) 

De 1 hora e 1 minuto a 2 horas 73 (26,2) 20 (19,6) 

De 2 horas e 1 minuto a 3 horas 64 (22,9) 20 (19,6) 

De 3 horas e 1 minuto a 4 horas 33 (11,8) 27 (26,5) 

Mais que 4 horas 12 (4,3) 13 (12,7) 

Não sabe / Não respondeu 82 (29,4) 7 (6,9) 

Total 279 (100,0) 102 (100,0) 

 

Fonte: Elaboração própria baseada nos questionários da pesquisa. 

 

Já o tempo de espera para o transporte público, cerca 73,7% dos moradores 

levam menos de 15 minutos até o ponto de transporte mais próximo, porém o tempo de 

espera do transporte varia de 30 minutos a 1 hora, conforme tabela 8. 
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Tabela 8 – Relação entre o tempo médio de espera do transporte coletivo e o tempo 

de deslocamento até o ponto de transporte mais próximo, em valor absoluto e 

percentual 

Tempo de espera do 
transporte coletivo 

Tempo de deslocamento até o ponto de 
transporte mais próximo 

Total geral 
Menos de 

15 minutos 
Mais de 15 

minutos 
Não sabe/Não 

respondeu 

Até 15 minutos 16 (6,8)  3 (1,3) - 19 (8,1) 

Entre 15 e 30 minutos 28 (11,9) - - 28 (11,9) 

De 30 minutos a 1 hora 174 (73,7) 2 (0,8) - 176 (74,5) 

Mais de 1 hora 9 (3,8) - - 9 (3,8) 

Não sabe/Não respondeu - - (1,7) 4 (1,7) 

Total geral 227 (96,2) 5 (2,1) 4 (1,7) 236 (100,0) 

Fonte: Elaboração própria baseada nos questionários da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: 

 -   dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 
 
 

O Programa MCMV exige que haja ao menos uma linha de ônibus que sirva 

o empreendimento. Esta exigência não garantiu uma boa qualidade, pois a inserção 

do empreendimento, além de ser muito distante do centro, é bastante segregada em 

relação à malha urbana.  

 

 

4.3.5. Equipamentos Públicos 

 

Este tema tem como objetivo avaliar a oferta de equipamentos, comércio e 

serviços disponíveis aos moradores do Residencial Coração de Maria, bem como as 

distâncias até eles e os meios disponíveis para acessá-los. Segundo a metodologia da 

Rede Cidade e Moradia21, os usos não residenciais estão classificados em usos 

cotidianos, usos eventuais e usos esporádicos, conforme descrição a seguir: Os 

equipamentos de usos cotidianos admitem somente distâncias percorríveis à pé de no 

máximo 15 minutos, já que são comumente feitos também por crianças, ou mães com 

criança de colo, às vezes idosos, ou pessoas carregando compras; Os equipamentos de 

                                                           
21

 A Rede Cidade Moradia é formada por: Adauto Lucio Cardoso (IPPUR/UFRJ) Luciana da Silva Andrade (PROURB-

FAU/UFRJ) Denise Morado Nascimento (PRAXIS-EA/UFMG) Raquel Rolnik (LabCidade/FAUUSP) Nelson Saule Júnior 

(Instituto Pólis/SP) Rosângela Dias Oliveira da Paz (PUC/SP) Lúcia Zanin Shimbo (IAU/USP) Cibele Saliba Rizek (IAU/USP 

e Peabiru) Maria Dulce Picanço Bentes Sobrinha (UFRN) Luis Renato Bezerra Pequeno (UFC) José Júlio Ferreira Lima 

(UFPA). 
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usos eventuais têm uma tolerância maior para as distâncias máximas percorríveis e 

permitem a utilização de transporte público desde que não exceda o tempo máximo de 30 

minutos. Atividades como pagar uma conta no caixa eletrônico, ir ao supermercado ou a 

uma loja não são feitas todos os dias, mas não podem estar muito distantes dos 

moradores. No caso de caminhadas, tolera-se uma distância de no máximo 1.400 metros: 

uma aproximação de 20 minutos andando; Os equipamentos de usos esporádicos são 

aqueles que, para todos os grupos de usuários, há uma frequência muito menor e, 

portanto, podem constituir viagens mais longas. Permite-se que, com o transporte público, 

o morador leve até 1 hora no máximo para acessa-los. Embora estes usos sejam menos 

presentes no cotidiano do morador, entende-se que eles sejam ainda assim fundamentais 

para um padrão de vida adequado e por isso imprescindíveis a qualquer empreendimento 

habitacional. 

A Prefeitura de Salvador desenvolveu o ―Diagnóstico de Demanda por 

Equipamento Público‖ para o Residencial Coração de Maria, obrigatório pela Portaria 

168. Segundo o documento (ANEXO F), a área de construção do Residencial Coração de 

Maria é precária de equipamentos e serviços públicos. Os equipamentos mais próximos 

se localizam em Barro Duro (do outro lado da BA-528), aproximadamente 2,5 km, limite 

do permitido pela Portaria 168. A Prefeitura Municipal de Salvador, após a realização do 

diagnóstico, publicou por tipo, a oferta e a demanda de equipamentos na área. No raio de 

2,5 km do Empreendimento existem duas escolas e duas creches, pertencentes à 

prefeitura:  

a) Creche Geraldo e Helena Belfort para 80 crianças de 2 a 6 anos, na Estrada da 

Pedreira;  

b) Escola Juarez Góes com 4 salas na Rua da Pedreira Aratu  

c) Escola Professor Arx Tourinho com 8 salas na Rua Castro Alves, Nova Esperança  

d) Creche Amor ao Próximo (Fundação Monte Tabor) na Rua Boa Vista, 12, Nova 

Esperança  

Entretanto, essas escolas e creches já são deficientes para as comunidades de 

barro duro e CEPEL. A entrada das 1.800 famílias do Coração de Maria e das 1.887 

famílias do Residencial CEASA I a V ultrapassaria o limite físico desses equipamentos de 

educação. 
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Figura 18 – Distribuição de equipamentos de educação no entorno do Residencial 

Coração de Maria. 

 

Fonte: Elaboração própria com base no INFORMS. Sistema de Informações Geográficas Urbanas do 

Estado da Bahia, 2017.. https://geopolis.ba.gov.br 
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Figura 19 – Distribuição de equipamentos de saúde no entorno do Residencial 

Coração de Maria. 

 

Fonte: Elaboração própria com base no INFORMS. Sistema de Informações Geográficas Urbanas do 

Estado da Bahia, 2017. https://geopolis.ba.gov.br 
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O cálculo para definição dos equipamentos adotou o conceito básico de dois (2) 

filhos por família, multiplicado por 1.800 unidades habitacionais a serem entregues, assim 

temos a média de filhos por família, atingindo o valor de 3.600 filhos de beneficiários pela 

habitação social. Contudo, destes filhos temos o coeficiente de 70%, em média em tempo 

escolar, considerando nos 30%, diversas situações como evasão escolar, margem de 

erro, não conformidades, período de adaptação, idade hábil para as devidas séries, etc. 

Então, apenas no Residencial Coração de Maria haveria 2.520 crianças e jovens 

necessitando de creche, escola de nível fundamental e de ensino médio. Pensando nessa 

necessidade, o diagnostico realizado pela Prefeitura indicou a construção de dois 

equipamentos de educação. No empreendimento deveriam ser reservadas duas (2) áreas 

com 2.800,00 m² (40 m x 70 m) para a construção de:  

a) Uma Creche com 06 salas a ser construída com recursos do Programa Creche / MEC / 

FNDE / PAC 2 - PROINFANCIA  

b) Uma Escola Novo Padrão com 15 salas  

A escola com 15 salas teria aproximadamente 1.200 alunos matriculados em dois 

turnos. 40 alunos por turma. Segundo a Prefeitura, esta escola supriria a necessidade 

apresentada pelo Residencial, além de certificar que estas unidades seriam operadas e 

mantidas pela Secretaria de Educação do Município. Na questão da saúde, na região do 

Empreendimento existe uma USF a  2,5 km, dentro de Nova Esperança, no Barro Duro. A 

nova Unidade de Saúde da Família deveria ter área de 500,00 m² dentro do Residencial 

Coração de Maria com capacidade para 02 equipes de Saúde da Família, sob a gestão e 

manutenção da Secretaria da Saúde do Município.  

Na região de Nova Esperança e dentro do raio de 2,5 km, encontram-se duas 

unidades de CRAS: CRAS Nova Esperança e CRAS Parque São Cristovão, segundo 

informações do diagnóstico da Prefeitura. O CRAS Nova Esperança / Ceasa atende às 

comunidades de Barro Duro, CEPEL I e CEPEL II, Campo Verde, Bom Sucesso e 

CEASA, e está apto ao atendimento às 1.800 famílias, moradoras do Residencial Coração 

de Maria. Considerando, a previsão de expansão da região, foi recomendada a 

implantação de uma unidade CRAS na área institucional do Empreendimento com cerca 
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de (35 m x 30 m) ou seja 1.100,00 m² de terreno, para ser operado e mantido pela SETAD 

– Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Direitos do Cidadão do Município.  

Outra questão tratada no diagnóstico foi a acessibilidade e mobilidade das 

famílias do Residencial Coração de Maria. A Prefeitura informou que a população do 

empreendimento seria atendida pelo STCO – Sistema de Transporte Coletivo de Ônibus 

através das Linhas de Bairro; Linhas Diretas; Integração Estação Mussurunga e aberta 

com a SPLIT (Amarelinha) que circula pela estrada Cia Aeroporto. Por fim, o Diagnóstico 

de Demanda por Equipamentos e Serviços públicos e Urbanos da Prefeitura para o 

Residencial Coração de Maria concluiu que deveria haver a implantação de quatro 

equipamentos básicos: Uma Creche, uma Escola municipal com 15 salas, uma Unidade 

de Saúde da Família (USF) e um Centro de referência de assistência social (CRAS).  O 

terreno para a área institucional foi doado pela prefeitura por meio de escritura pública e 

as áreas comuns e de lazer, bem como todo o sistema viário passaram a integrar o 

patrimônio público no ato do registro.  

Embora tenha sido realizado o Diagnóstico da Demanda por equipamentos e 

serviços pela Prefeitura Municipal de Salvador, e prevista a construção de uma Escola, 

uma Creche, uma Unidade de Saúde da Família (USF) e um Centro de referência de 

assistência social (CRAS), o empreendimento foi entregue aos moradores sem nenhum 

desses equipamentos. 

A Portaria 518, de Novembro de 2013, deu nova redação à Portaria 168, e 

disponibilizou o valor de 6% (seis por cento) do valor de aquisição das unidades 

habitacionais para custear a construção dos equipamentos públicos. Segundo 

informações fornecidas pela coordenação de habitação da SINDEC, num determinado 

momento, o Ministério das Cidades disponibilizou a verba de 6% do valor do 

empreendimento para os empreendimentos contratados antes da Portaria 518. Todos os 

empreendimentos anteriores, acima de 500 unidades habitacionais, podiam captar o 

recurso elaborando o Relatório do Diagnóstico da Demanda (RDD). E os que estavam em 

construção também, e esse foi o caso de Coração de Maria, que teve um tempo enorme 

de construção, e isso favoreceu pleitear o recurso para os equipamentos. O recurso foi 

solicitado, a prefeitura conseguiu as aprovações, mas o Ministério entrou em contenção, 

suspendeu a liberação dos recursos e deixou de contratar equipamentos. E, dessa forma, 

não se concretizou o processo de construção dos equipamentos no empreendimento. 

Segundo a coordenadora de habitação da SINDEC, o atual Prefeito do Município, se 
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comprometeu a fazer uma creche na área institucional do Residencial Coração de Maria e 

já deu ordem de serviço pra começar a obra.  

4.3.6. Comércio e Serviços 

 

O pequeno módulo comercial construído pela construtora dentro do empreendimento, 

com 4 (quatro) boxes, está muito aquém da demanda e do potencial existente para o 

desenvolvimento de serviços e atividades comerciais no Residencial Coração de Maria 

 

Foto 14 – Módulo comercial existente no Residencial Coração de Maria 

 

Fonte: Acervo próprio, 2016. 

 

O fato do empreendimento ter sido implantado numa área de expansão urbana do 

município, precária na oferta de comércio e serviços, certamente contribuiu para o 

desenvolvimento de um comércio incipiente, necessário para atender as demandas 

cotidianas geradas pelos novos moradores. A existência de uma demanda não atendida 

por um rol de atividades de comércio, serviços e lazer, levou à construção de barracas 

nas adjacências do conjunto, de forma improvisada e precária.  
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Figura  20 -  Comércio informal no Residencial Coração de Maria 

 

Fonte: acervo próprio, 2016. 
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Figura 21 – Distribuição de equipamentos comerciais no entorno do Residencial 

Coração de Maria. 

 

Fonte: Elaboração própria com base no INFORMS. Sistema de Informações Geográficas Urbanas do 

Estado da Bahia, 2017. https://geopolis.ba.gov.br 
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Há muitos casos em que os próprios moradores acabam utilizando espaços do 

condomínio e/ou de seus imóveis como forma de atuação profissional em serviços e 

atividades comerciais. Cabe destacar que, por se tratarem de famílias de baixa renda, 

essas atividades muitas vezes podem corresponder a parcelas significativas da renda da 

família.  

Foto 15 - Oferta de serviços pelos próprios moradores dentro do Residencial 
Coração de Maria   

  

Fonte: acervo próprio, 2016. 

 

Em geral, os apartamentos localizados no térreo acabaram se tornando 

localizações privilegiadas para o desenvolvimento das atividades de comércio de 

alimentos e bebidas, pois as janelas voltadas para as áreas de circulação internas do 

condomínio facilitam a interface entre os vendedores e compradores. Mesmo assim, 

verificou-se a existência de comércio e serviços em todos os andares, anunciados de 

diversas formas. 
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Foto 16 – Oferta de comércio e serviços dentro dos apartamentos do Residencial 

Coração de Maria 

 

Fonte: acervo próprio, 2016. 

 

Apesar, do Programa MCMV ignorar a necessidade de previsão de comércio ou 

de qualquer outra atividade produtiva, e da proibição deste tipo de uso dentro do 

condomínio, as famílias têm transformado quartos e principalmente a sala das suas 

residências em comércios ou oficinas de trabalho. No caso dos pequenos comércios e 

serviços, além do interesse de algumas famílias que buscam complementar a renda 

domiciliar, constatou-se a necessidade devido à má condição de inserção urbana do 

empreendimento.  
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Para avaliar a percepção dos moradores entrevistados sobre a oferta de serviços 

públicos e comerciais no entorno do empreendimento comparado com o local de moradia 

anterior, no questionário aplicado, foram realizadas 46 perguntas sobre a existência de 

comércio e serviços no entorno, classificados como serviços públicos básicos (posto de 

saúde, escola de ensino fundamental, creche e praça), serviços públicos complementares 

(posto de polícia, hospital, escola de ensino médio, delegacia, delegacia da mulher, 

Centro de Referência de Assistência Social, conselho tutelar, área pública para a prática 

de esportes, centro cultural, lona cultural, biblioteca pública, internet pública e parque), 

além de serviços privados/comércio. 

O questionário revelou que há uma insatisfação com a questão do acesso a 

serviços e equipamentos públicos. Dentre os entrevistados, a avaliação predominante é 

de que, com a mudança da moradia anterior para a atual, houve piora no acesso ao 

comércio, ao local de trabalho, a equipamentos etc. Essa dificuldade de acesso a serviços 

e equipamentos públicos é reiterada ainda por outros dados do questionário. Quase todas 

as famílias afirmaram que são obrigadas a se deslocar para outros bairros para fazer 

compras ou utilizar serviços. Essa necessidade de deslocamentos para suprimento de 

bens de consumo básicos e cotidianos tem um grande custo para as famílias, não apenas 

de recursos financeiros, mas de tempo e energia. Os índices revelam que os Serviços 

Públicos Básicos não são atendidos, como também pioraram com relação à moradia 

anterior, como mostra a tabela 9. 

 

Tabela 9 – Percepção de oferta de serviços públicos perto (até 30 minutos a pé) da 

moradia atual e anterior, em percentual 

Serviços públicos  
(até 30 minutos a pé) 

Moradia 
atual (%) 

Moradia 
anterior (%) 

UBS / Posto de saúde 7,6 88,1 

Escola pública de ensino fundamental 10,6 89,4 

Creche 10,2 85,2 

Posto de polícia comunitária 6,4 77,1 

Praça 14,4 80,9 

 

Fonte: Elaboração própria baseada nos questionários da pesquisa. 
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Os índices dos Serviços Complementares, mesmo sendo o índice com o maior 

número de variáveis, decresceram vertiginosamente no empreendimento desde a moradia 

anterior até a moradia atual. A única exceção é em relação a área pública para a prática 

de esportes que saiu de 73,7% na moradia anterior, para 91,5% na moradia atual.  

 

Tabela 10 – Percepção de oferta de serviços públicos na região da moradia atual e 

anterior, em percentual 

Serviços públicos  
(na região) 

Moradia 
atual (%) 

Moradia 
anterior (%) 

Hospital / Pronto socorro 7,6 77,1 

Escola pública de ensino médio 10,2 86,9 

Delegacia 7,6 75,8 

Delegacia da mulher 1,7 42,8 

CRAS-Centro de Referência da Assistência Social 8,9 59,3 

Conselho tutelar 6,8 54,2 

Área pública para a prática de esportes 91,5 73,7 

Centro cultural 3,8 37,3 

Lona cultural 1,7 17,8 

Biblioteca pública 2,5 35,2 

Acesso público à internet 4,7 25,4 

Parque (área verde) 8,1 31,8 

 

Fonte: Elaboração própria baseada nos questionários da pesquisa. 

 

Chama a atenção o quanto as condições de acesso ao comércio pioraram, em 

relação ao domicílio anterior. Os índices dos Serviços Comerciais decresceram em todas 

as variáveis, como mostra a tabela 11. Essa percepção resulta de uma ocupação 

exclusivamente habitacional, sem considerar espaços para comércio e serviços de 

vizinhança. 
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Tabela 11 – Percepção de oferta de serviços comerciais perto (até 30 minutos a pé) 

da moradia atual e anterior, em percentual 

Serviços comerciais  
(até 30 minutos a pé) 

Moradia 
atual (%) 

Moradia 
anterior (%) 

Padaria 2,5 96,6 

Mercado ou supermercado 1,3 97,5 

Banco 0,8 83,5 

Lotérica 0,4 91,1 

Feira 5,5 91,1 

Farmácia 0,4 95,8 

 

Fonte: Elaboração própria baseada nos questionários da pesquisa. 

 

4.3.7. Satisfação e necessidades dos moradores 

 

Um dos objetivos do questionário aplicado aos responsáveis pelos domicílios foi 

analisar como eles avaliavam o seu novo local de moradia. Para tal, foi realizada uma 

série de perguntas (tanto abertas quanto fechadas) relativas ao condomínio como um 

todo, à unidade habitacional em si, além de possíveis problemas já ocorridos, e 

comparações com os locais anteriores de moradia. As primeiras questões realizadas 

foram ―abertas‖ para identificar quais elementos seriam acionados de forma espontânea 

pelos moradores quando questionados sobre os principais pontos positivos e negativos de 

seu condomínio. Sobre as qualidades, Cabe destacar, que as categorias mais frequentes 

entre os entrevistados, se destaca a categoria ―Tranquilidade‖, com um terço das 

menções, seguida por referências ao apartamento em si, às boas relações com os 

vizinhos, área verde no entorno, área de lazer, parque infantil, além da infraestrutura do 

condomínio.  

Quanto às críticas ao condomínio, As categorias mais acionadas foram: ―Falta de 

transporte‖ com quase um terço do percentual, seguida de ―Falta posto de saúde‖, 

―Distância‖, ―Falta de segurança‖, ―Falta de escola‖, ―Faltam equipamentos urbanos‖, 

―Falta de comércio‖, ―Vizinhança‖, ―Barulho‖,―Lixo‖ e ―Iluminação pública insuficiente‖. 

Cabe destacar a presença das categorias ―vizinhança‖ e ―barulho‖ enquanto referências a 

problemas de sociabilidade no interior do condomínio, além da categoria ―distância‖ que 
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está associada a queixas em relação à localização do empreendimento em questão, e a 

categoria ―falta de segurança‖, relacionada a ação de grupos criminosos no interior e no 

entorno do empreendimento. 

Em muitos casos, o desejo de ficar e a satisfação com a nova casa andam lado a 

lado com a vontade de sair e a insatisfação com uma série de problemas que a mudança 

para o novo endereço porventura tenha provocado. É importante colocar que 20,3%, do 

total de entrevistados no estudo de caso, afirmou já ter cogitado a ideia de, em algum 

momento, mudar-se do seu empreendimento para outro local. Cabe ressaltar que a 

distância do local de trabalho (29,1%) é o primeiro motivo da vontade de mudar. Seguido 

das seguintes motivações: Problemas de segurança e violência (15,2%), distância família 

e amigos (13,9%), problemas com vizinhança (12,7%), falta de condições de pagamento 

(3,8%) e problemas familiares (2,5%). 

 

Gráfico 5 – Percentual de entrevistados segundo os motivos que levaram a pensar 

em se mudar do condomínio 

 

Fonte: Elaboração própria baseada nos questionários da pesquisa. 
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De acordo com as informações apresentadas nesse capítulo, percebe-se que os 

beneficiários do Residencial Coração de Maria se mudaram para uma região que até bem 

pouco tempo era considerada rural. Somente a partir do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano (PDDU) de 2008 passou a ser considerada zona urbana. 

Caracterizada como zona urbana, mas com uma enorme defasagem na oferta de 

infraestrutura e equipamentos para essa nova denominação.  

Constatou-se que houve um projeto para esse empreendimento que incorporava 

áreas destinadas a equipamentos públicos e atividades comerciais. Houve também uma 

grande mobilização institucional nas esferas municipal e estadual para viabilizar o 

empreendimento, com liberação de alvarás, licenças, comprometimento com a ampliação 

e implantação da infraestrutura de água e esgoto, etc. Foi realizado, através da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, Habitação e Defesa Civil (SINDEC), o Diagnóstico de 

Demanda por Equipamento Público para o Residencial, exigido pela Portaria 168 do 

Programa MCMV. De acordo com o diagnóstico, foi prevista a construção de uma Escola, 

uma Creche, uma Unidade de Saúde da Família (USF) e um Centro de referência de 

assistência social (CRAS). Houve também a tentativa pela Prefeitura Municipal de captar 

o recurso de 6% do valor da aquisição das unidades habitacionais disponibilizado pela 

Portaria 518 de 2013 para custear a construção dos equipamentos públicos previstos no 

Relatório do Diagnóstico da Demanda (RDD). E embora, tenha sido realizado todo esse 

esforço institucional nas esferas municipal, estadual e federal, o Residencial Coração de 

Maria foi entregue aos moradores sem nenhum desses equipamentos, os quais são 

fundamentais para um padrão de vida adequado. 

Sem dúvida, o Residencial Coração de Maria é um dos empreendimentos MCMV 

que apresenta condições mais precárias de inserção urbana no município de Salvador. A 

situação se agrava na medida em que o Residencial Coração encontra-se numa área com 

difícil acessibilidade por vias estruturais e a única linha disponível de transporte coletivo 

de passageiro não possibilita o acesso a diferentes localidades da cidade.   

 De maneira geral quando se procurou captar a satisfação dos moradores com o 

programa, constatou-se uma situação contraditória, em que os altos níveis de satisfação 

com a propriedade do imóvel contrastam com a grande insatisfação em relação às 

condições urbanas. Se por um lado o Programa parece promover a ampliação do acesso 

à alguns elementos essenciais à uma moradia digna (saneamento, água, energia, etc), 
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por outro reduz o atendimento a outros elementos imprescindíveis a qualquer 

empreendimento habitacional (equipamentos de saúde, educação, comércio, serviços.). 

A pesquisa revelou que há uma grande insatisfação com a questão do acesso a 

serviços e equipamentos públicos. Essa dificuldade de acesso a serviços e equipamentos 

públicos é grave, pois os moradores do Residencial Coração de Maria são obrigadas a se 

deslocar para outros bairros para fazer compras ou utilizar serviços. Essa necessidade de 

deslocamentos para suprimento de bens de consumo básicos e cotidianos tem um grande 

custo essas famílias, não apenas de recursos financeiros, mas de tempo e energia.  

O caso do Residencial Coração de Maria mostra que a produção de condomínios 

de grande escala sem articulação direta com tecidos urbanos consolidados tende a 

reforçar um crescimento urbano desordenado, marcado pelo descompasso entre a 

acelerada produção de propriedades privadas e as dificuldades e limitações para 

consolidar situações urbanas adequadas. Quem paga o preço são os próprios moradores, 

que se por um lado estão satisfeitos com a realização do ―sonho da casa própria‖, esse 

sentimento se confunde com a insatisfação pela baixa qualidade urbanística que se reflete 

nas experiências urbanas diárias dos indivíduos e famílias que foram selecionadas. 

É importante ressaltar que as informações coletadas por meio dos questionários e 

as respectivas análises registram um momento específico da vivência dos moradores do 

Residencial Coração de Maria. É claro que, na medida em o tempo passa, novas 

dinâmicas e processos tendem acontecer no empreendimento, como também na área do 

tecido urbano onde foi inserido, que certamente resultarão em novas percepções e 

vivências por parte dessas pessoas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao olhar para a trajetória da produção habitação no país, percebe-se que o Brasil 

ainda apresenta um desafio histórico de romper com a produção habitacional para a 

população de menor renda em áreas menos valorizadas das cidades. Apesar de 

atualmente já existirem instrumentos jurídicos disponíveis para que o direito à habitação 

digna possa ser exigido para todos os cidadãos brasileiros, os padrões locacionais dos 

conjuntos habitacionais, no âmbito do Programa MCMV, têm seguido a mesma lógica, 

predominante no período do BNH, marcada pela localização dos conjuntos destinados às 

faixas de menor renda em áreas menos valorizadas das cidades, marcadas por alguma 

forma de precariedade em termos urbanísticos.  

Com a promulgação do Estatuto das Cidades em 2001, que regulamentou a 

função social da propriedade; a criação do Ministério das Cidades e do Conselho das 

Cidades, em 2003; a formulação de uma nova politica habitacional, em 2004; e a 

aprovação do projeto de lei de iniciativa popular que criou o Fundo e o Sistema Nacional 

de Habitação de Interesse Social, em 2005, acreditava-se na possibilidade de transformar 

as propostas da reforma urbana em uma politica habitacional e urbana efetiva, capaz de 

estabelecer uma politica fundiária que permitisse ampliar o acesso a terra urbanizada e 

bem localizada para a moradia popular. No entanto, apesar dos avanços no campo 

jurídico, alguns obstáculos de grande relevância para a politica habitacional e urbana 

persistem. A baixa capacidade de controle e uso do solo pelo município, as pressões 

constantes dos interesses privados ligados ao processo de valorização da terra urbana e 

a falta de integração das politicas de habitação, saneamento e mobilidade, representam 

alguns dos entraves nesse processo. 

É claro que, o MCMV apresenta alguns avanços em relação a outros programas 

habitacionais anteriores. É importante reconhecer que houve um significativo aumento no 

volume de investimentos no setor habitacional para o atendimento às famílias de mais 

baixa renda. Outro aspecto positivo é que o MCMV representou uma significativa melhoria 

das condições de acesso à infraestrutura básica (água, luz, saneamento, etc.) para a 

maior parte das famílias beneficiadas. A evolução das Normativas do Programa em 

relação a questão da inserção urbana dos empreendimentos, também é uma conquista. O 

PMCMV passou a ter as primeiras exigências referentes à localização dos 

empreendimentos e aos parâmetros de implantação apenas no segundo ano do 
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programa, com a edição da Medida Provisória n°. 514, de 1 de dezembro de 2010. Essas 

normativas representaram grande avanço enquanto regulamentação, na medida em que, 

passaram a reconhecer que um programa habitacional com a dimensão do PMCMV não 

poderia focar apenas na produção de unidades habitacionais.  No entanto, na prática, as 

normativas não foram suficientes para equacionar o problema da habitação. A evolução 

das Portarias não apenas demorou a ser incorporada, como também não foi suficiente 

para garantir a adequada inserção urbana dos empreendimentos produzidos pelo 

Programa. 

A análise da inserção dos empreendimentos MCMV no Município de Salvador 

revela que apesar da contratação de mais de 19 mil unidades de Habitação de Interesse 

Social (período 2009 a 2015), a gestão municipal não foi capaz de se utilizar da política 

habitacional municipal como instrumento de ordenamento territorial, e de criar 

oportunidades de utilizar os recursos federais para um uso do solo mais compatível com 

as diretrizes do Estatuto da Cidade. O programa não impacta a segregação urbana 

existente, apenas a reforça, produzindo novas manchas urbanas monofuncionais nos 

limites no extremo norte do município, ou aumentando a densidade populacional de zonas 

de periferias consolidadas no miolo da cidade e no subúrbio ferroviário. 

Embora nos critérios de prioridade para implantação do Programa, contidos na Lei 

nº 11.977/2009, o município devesse, além de contemplar desoneração tributária, realizar 

a doação de áreas urbanas consolidadas implementando os instrumentos da Lei nº 

10.257/2001 – Estatuto da Cidade, a gestão municipal de Salvador não fez uso dos 

instrumentos de política fundiária tais como o reconhecimento de assentamentos 

irregulares, a viabilização de bancos de terras, a delimitação de Zonas Especiais de 

Interesse Social, a implementação de instrumentos de efetivação da função social da 

propriedade como o Parcelamento ou Edificação Compulsória e o IPTU progressivo no 

Tempo.  

O Programa acabou por induzir a adesão do município a uma lógica pragmática, 

levando à desarticulação de ações que implicassem maiores dificuldades de gestão e que 

proporcionassem resultados menos expressivos do ponto de vista quantitativo. Contando 

com significativa oferta de recursos federais para a produção habitacional e com a 

possibilidade de mostrar resultados rápidos sem comprometer os próprios recursos e sem 

demandar muitos esforços da administração local, estabeleceu-se um cenário onde o 
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município não teve estímulo a fazer outra coisa que não focar-se na facilitação da 

implementação do programa em seu território.  

Vale destacar que os desafios de inserção urbana dos empreendimentos do 

MCMV estão relacionados com o duplo objetivo do programa, que, por um lado, visa com-

bater o deficit habitacional, ao mesmo tempo em que estimula a economia através do 

setor da construção. Na prática, este duplo objetivo vem se traduzindo pela priorização da 

produção de unidades habitacionais em quantidade, enquanto a qualidade da localização 

e da integração com a cidade ficou relegada ao segundo plano. Além disso, diante da 

realidade socioespacial de Salvador, o foco do planejamento e da ação não pode ser 

apenas a produção de novas moradias, vez que hoje está mais que evidente a 

importância de se superar as situações de inadequação, investindo maciçamente nas 

áreas de ocupação precária. No caso de Salvador, a abrangência do déficit habitacional 

vai além da necessidade de novas unidades para responder à demanda acumulada, 

abrangendo também as deficiências urbanísticas (ambiental, infra-estrutura, saneamento 

básico, lazer), além das necessidades geradas pela substituição de moradias obsoletas e 

em ruínas, e pela urbanização de assentamentos precários e remoção da população em 

áreas de risco.  

Na análise na escala local, a pesquisa constatou que, o empreendimento 

escolhido como estudo de caso, o Residencial Coração de Maria, está entre os mais 

precários empreendimentos do MCMV em Salvador. Embora tenha sido realizado o 

Diagnóstico da Demanda por equipamentos e serviços pela Prefeitura Municipal, e 

prevista a construção de uma Escola, uma Creche, uma Unidade de Saúde da Família 

(USF) e um Centro de referência de assistência social (CRAS), o empreendimento foi 

entregue aos moradores sem nenhum desses equipamentos. 

A pesquisa revelou que há uma grande insatisfação por parte dos moradores com 

a questão do acesso a serviços e equipamentos públicos. Dentre os entrevistados, a 

avaliação predominante é de que, com a mudança da moradia anterior para a atual, 

houve piora no acesso ao comércio, ao local de trabalho, a equipamentos etc. Quase 

todas as famílias afirmaram que são obrigadas a se deslocar para outros bairros para 

fazer compras ou utilizar serviços. Essa necessidade de deslocamentos para suprimento 

de bens de consumo básicos e cotidianos tem um grande custo para as famílias, não 

apenas de recursos financeiros, mas de tempo e energia.  
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Embora as entrevistas realizadas indiquem uma satisfação dos beneficiários do 

PMCMV/FAR por meio da realização do ―sonho da casa própria‖, esse sentimento se 

confunde com a insatisfação pela baixa qualidade urbanística que se reflete nas 

experiências urbanas cotidianas dos indivíduos e famílias que foram selecionados – 

―abençoados‖, ―premiados‖.  

O histórico das políticas nacionais para a habitação mostra como os principais 

programas nacionais tornaram o problema habitacional - uma obrigação do Estado e um 

direito - uma questão de mercado (AZEVEDO & ANDRADE, 1982), repassando para o 

setor privado o protagonismo na produção de habitações a serem financiadas. Tal 

modelo, baseado na lógica de mercado, fez com que as unidades produzidas sempre 

fossem concebidas como mercadorias, rentáveis aos seus proponentes, o que explica o 

fato de as políticas sempre terem atingido, predominantemente, a classe média e terem 

atendido aos interesses do empresariado da construção civil. Essa distorção da política 

habitacional revela a incompatibilidade da finalidade social da política habitacional com o 

modo empresarial de produção da moradia. Na impossibilidade de conciliação, os 

interesses dos empresários influenciaram (e até certo ponto determinaram) os 

investimentos públicos para habitação e o público para o qual eles seriam direcionados, 

em detrimento da função social da política habitacional. 

Atualmente, no contexto de uma grave crise econômica e politica no país, o 

governo anunciou mudanças no Programa MCMV em relação aos valores das faixas de 

renda com o objetivo de reaquecer o mercado da construção civil. As medidas anunciadas 

pelo governo mudam as regras para quem está nas faixas de renda 1,5, 2 e 3. Para se 

enquadrar na primeira faixa, a renda total da família passou a ser de até R$ 2,6 mil. 

Antes, esse limite era menor, de R$ 2,35 mil. Para os que se enquadram na faixa 2, agora 

é preciso ter uma renda de até R$ 4 mil. Antes dessas mudanças, o limite era de R$ 3,6 

mil. Na faixa 3, esse teto de enquadramento subiu de R$ 6,5 mil para R$ 9 mil. O governo 

tem como meta para 2017, contratar 610 mil unidades habitacionais, sendo 400 mil 

unidades para as Faixas 2 e 3, 40 mil para a Faixa 1,5 e 170 mil para a Faixa 

1(MCidades, 2017).  E dessa forma, deixa-se de lado mais uma vez o interesse social em 

detrimento de interesses financeiros. O público-alvo do Programa passa a ser aquelas 

famílias de renda mensal superior a R$ 4.000, ao custo do abandono de sua clientela 

prioritária: as famílias de mais baixa renda.  
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Para finalizar, é importante destacar que a questão urbana está intrinsecamente 

associada, evidentemente, às políticas econômicas. Cidades mais justas só serão 

possíveis se tivermos no Brasil uma redistribuição efetiva da renda, em uma política 

macro-econômica inclusiva. Tanto a questão econômica quanto a possibilidade de 

aplicação de instrumentos urbanísticos democráticos dependem antes de tudo de 

posicionamentos políticos efetivamente em defesa da população excluída, e na busca dos 

seus direitos, pela própria população alvo desses Programas.  
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ANEXO A  

 Metodologia amostral para o Residencial Coração de Maria 
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Metodologia Amostral 

 

A população alvo da pesquisa foram os 1.800 domicílios (apartamentos) do 

Residencial Coração de Maria. Estes domicílios estão distribuídos em seis áreas com 15 

blocos cada. Os blocos possuem cinco pavimentos com quatro apartamentos em cada 

pavimento. 

Considerando que a população moradora do empreendimento é relativamente 

homogênea (famílias com faixa de renda entre 0 e 3 salários mínimos) e com a existência 

do sistema de referências (isto é, listagem que permite a identificação dos domicílios na 

população) sobre os domicílios, o plano amostral escolhido para o estudo foi Amostragem 

Aleatória Simples sem reposição (AASs). Neste plano uma das unidades populacionais 

(domicílio) é selecionada aleatoriamente, com igual probabilidade, a partir do sistema de 

referências, e a unidade seguinte será selecionada com a unidade anterior sendo retirada 

da população. Este procedimento é repetido até que todas as unidades amostrais sejam 

selecionadas.  

Como o plano escolhido foi AASs e os parâmetros populacionais a ser estimados 

são proporções, o tamanho da amostra foi calculado através da fórmula 

 

 

 

 

 

 

em que: 

 é o tamanho da população; 

 é o erro máximo admissível na estimação; 

 é o quantil da distribuição normal padrão correspondente ao nível de confiança; 

 é a proporção de elementos na população que possuem a característica de interesse e 

. 
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Sendo diversas as proporções populacionais a ser estimadas e por não 

possuirmos informações prévias sobre estas proporções na população, foi utilizado 0,5 

como valor estimado para . Segundo Bolfarine e Bussab (2005), esta é uma forma 

alternativa, que produz um valor conservativo para , pois utiliza o fato de que .  

 

Com base nas considerações anteriores, e admitindo o grau de confiança de 90% 

e a margem de erro máxima de 5,0%, o número mínimo de entrevistas calculado foi de 

236 domicílios.  

 

A seleção aleatória dos domicílios foi realizada com o auxílio do software 

estatístico R (versão 3.3.1). Dentro dos domicílios selecionados o responsável pelo 

domicílio (ou algum outro morador que possuísse alguma relação com o responsável) foi 

o entrevistado.   

 

Mesmo com toda divulgação e explanação sobre a importância desta pesquisa e 

com a garantia do sigilo das informações prestadas, muitos moradores não estavam 

presentes no domicílio no momento da entrevista ou recusaram-se a participar da 

pesquisa. Portanto, fez-se necessário a substituição de, aproximadamente, 74,6% das 

unidades amostrais que foram previamente selecionadas. A substituição realizada 

manteve um padrão próximo ao que havia sido selecionado aleatoriamente entre os 

apartamentos de cada área, garantindo uma diversidade de apartamentos pesquisados 

entre todos os pavimentos, dentro de cada pavimento e entre os blocos de cada área, 

como pode ser observado nas Figuras de 22 a 27.    

 

Essa preocupação se deu em função da diferença entre os pavimentos, expressa 

na necessidade de subir mais escadas para pavimentos mais altos e, também, pelo fato 

do primeiro pavimento, que é o térreo, usualmente sofrer com o barulho e, em geral, ser 

devassado. Além da diferença entre os blocos/áreas, pois os edifícios estão situados a 

distâncias variadas em relação ao acesso do condomínio. 

 

A realização das entrevistas para a coleta de dados aconteceu sempre aos sábados, 

(em função da maior presença e disponibilidade dos moradores para responder ao 

questionário), entre Outubro e Dezembro de 2016. 
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Figura 22 – Visualização dos apartamentos da Área 1 selecionados aleatoriamente 

para aplicação do questionário e dos apartamentos em que o questionário foi 

aplicado 
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Figura 23 – Visualização dos apartamentos da Área 2 selecionados aleatoriamente 

para aplicação do questionário e dos apartamentos em que o questionário foi 

aplicado 
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Figura 24 – Visualização dos apartamentos da Área 3 selecionados aleatoriamente 

para aplicação do questionário e dos apartamentos em que o questionário foi 

aplicado 
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Figura 25 – Visualização dos apartamentos da Área 4 selecionados aleatoriamente 

para aplicação do questionário e dos apartamentos em que o questionário foi 

aplicado 
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Figura 26 – Visualização dos apartamentos da Área 5 selecionados aleatoriamente 

para aplicação do questionário e dos apartamentos em que o questionário foi 

aplicado 
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Figura 27 – Visualização dos apartamentos da Área 6 selecionados aleatoriamente 

para aplicação do questionário e dos apartamentos em que o questionário foi 

aplicado 
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ANEXO B  

Questionário para empreendimentos Faixa 1 - FAR 
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QUESTIONÁRIO PARA EMPREENDIMENTOS DA FAIXA 1 

 

 
 
 

Projeto de Pesquisa: 
Programa Minha Casa Minha Vida: Estudos Avaliativos 
 
QUESTIONÁRIO  – PMCMV Acesso via FAR 

Nome do Empreendimento: 
 
Apartamento: 
 

Bloco: 

Número do Questionário: 
 

Entrevistador: 

Nome do Entrevistado: 
 

Data da Entrevista: 

Horário de início: 
 

Horário de fim: 
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I - DADOS SOCIOECONÔMICOS DA FAMÍLIA: Composição Familiar, Trabalho, Renda, Escolaridade. 

 

Com referência ao mês anterior 
 

Primeiro Nome 

P
o

si
çã

o
 

fa
m

il
ia

r 

S
ex

o
 

Id
a

d
e 

E
st

a
d

o
  

ci
v

il
 

G
ra

u
 d

e 

E
sc

o
la

ri
d

a
d

e 

E
st

u
d

a
 

a
tu

a
lm

en
te

?
 

P
es

so
a

 c
o
m

 

d
ef

ic
iê

n
ci

a
 

Ocupação 

 (atividade 

principal) 

S
it

u
a

çã
o

 d
e 

tr
a

b
a
lh

o
 

R
ec

eb
e 

 b
o
ls

a
 d

o
 

g
o
v
er

n
o

?
 

Renda Mensal 

 (R$) 

Local onde exerce 

 ocupação 

Meio(s) de transporte 

B
il

h
et

e 

Ú
n

ic
o
 

Tempo médio de 

deslocamento 

Ida Volta Ida Volta 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 
LEGENDA 

Posição  

familiar  

 

3. Titular  

4. Cônjuge  

5. Filho(a)  
6. 

Enteado(a)  

7. Neto  

8. Pai/ Mãe  

9. Sogro(a)  

10. 

Irmão(ã)  

11. Outro 
 parente  

12. 

Agregado  

Sexo  

 

3. M  

4. F  

Estado civil 

  

3. Solteiro  

4. Casado  

5. 

Divorciado  
6. Viúvo  

Grau de Escolaridade  
3.Creche  

4. Pré escola  

5. Ensino fundamental 

(1ª a -8ª série) 

incompleto  
6. Ensino fundamental 

completo  

7. Ensino médio (1º ao 

-3º ano) incompleto  

8. Ensino médio 

completo  

9. Superior incompleto  

10. Superior completo  
11. Pós graduação  

12. Nenhum  

Pessoa com 

deficiência 

  

2. Não  

3.Motora  

4. 
Cadeirante  

5. Visual  

6. Auditivo  

7. Mudez  

8. Mental  

9.Múltipla  

Situação de trabalho 

3.Assalariado com carteira  

4. Contrato temporário  

5.Funcionário público  

6. Cargo de confiança  

7. Empregador  
8. Autônomo c/ contribuição 

INSS  

9. Autônomo s/ contribuição 

INSS  

10. Trabalho eventual (bico)  

11. Desempregado  

12. Aposentado/  

Pensionista  
13. Dona de casa  

14. Estagiário ou bolsista  

15. Cooperativa  

16. Não trabalha  

Bolsa do governo  

 

3.Bolsa Família  

4.Renda Melhor  

5. 

Outra___________  
_________________  

Meio de 

transporte 
(p/ o trabalho) 

 

3.Ônibus  

4.Van/Kombi  
(R$________)  

5.Trem  

6. Metrô  

7. A pé  

8.Carro/moto  

9 Bicicleta  

10.outros  

 CÓDIGOS PARA 

 TODO O 

QUESTIONÁRIO 

 

1-  Sim 

2-  Não 

99- Não se aplica 

00- Não sabe 
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1. Alguém da família possui outra demanda de deslocamento além do trabalho?  

Primeiro Nome 

 
Atividade  

 

Local onde 

exerce a 

atividade:  

 

Meio de 

transporte  

 

Bilhete 

Único  

 

Tempo médio 

 de 

 deslocamento    LEGENDA 

 
Meio de 

transporte  
3.Ônibus  

4.Van/Kombi 

(R$________)  

5.Trem  

6. Metrô  

7. A pé  

8.Carro/moto  
9.Bicicleta  

10. Ônibus 

escolar  

11.Outros  

  

 

Ida Volta 

           

           

           

           

           

           

 

2. Do que o Sr.(a) mais gosta aqui no Condomínio? (máximo 3)  

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

3. O que o Sr.(a) menos gosta aqui no Condomínio? (máximo 3)  

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4. Em algum momento você pensou em se mudar do _________________ (nome do empreendimento)?  

 

4.1. Se afirmativa, qual o motivo: (multirresposta)  

[   ] 1. Falta de condições de pagamento da prestação e das contas de condomínio, água e de luz  

[   ] 2. Problemas familiares  

[   ] 3. Distância dos locais de trabalhos  

[   ] 4. Tamanho da moradia  

[   ] 5. Problema com a vizinhança  

[   ] 6. Distância da família e/ou dos amigos  

[   ] 7. Problemas de segurança e violência  

[   ] 8.Outros____________________________________________________________________ 
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5. Onde estavam os três últimos domicílios que vocês moraram? Quanto tempo moraram em cada 

um? 
Local do domicílio 

 
   

Tempo que moraram 

 
   

Tipologia (3- casa; 4- apto) 

 
   

 

6. Seu último domicílio anterior estava localizado em:  

3- loteamento       4- comunidade      5- conjunto habitacional    6- área de risco  

 

7. Como teve acesso ao último domicilio anterior?  

3. Comprou o terreno e construiu.  

4. Comprou o domicílio.  

5. Ocupou o terreno e construiu o domicílio.  

6. Alugou o domicílio. Valor aluguel (R$): ______________  

7. O domicílio foi emprestado temporariamente pelo proprietário.  

8. O domicílio foi cedido definitivamente pelo proprietário (ou herdado).  

9. Aluguel social – (colocar o nome utilizado em cada estado)  

10. Terreno ou laje cedida.  

11. Outra forma. Qual? ________________________________  

 

8. Após a mudança para o empreendimento algum membro da família mudou de trabalho 

Primeiro nome 

 

Antes de se mudar Depois de se mudar 

Trabalho Local Trabalho Local 

     

     

     

 

8.1 Se mudou, por quê?________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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9. Depois de se mudar para o condomínio _________, o tempo de deslocamento para a principal 

atividade de cada membro da família mudou? E o custo? 

Primeiro nome Atividade 

Tempo de deslocamento 

(casa-local onde exerce a atividade-casa) 

Custos com transportes (diário) 

 

Aumentou 

(minutos) 
Diminuiu 

(minutos) 
Não 

influenciou 
Aumentou 

(R$) 
Diminuiu 

(R$) 
Não 

influenciou 

        

        

        

        

        

        

 

10. Quanto tempo o Sr.(a) leva para chegar ao ponto de transporte (ônibus, van trem, etc.) mais 

próximo?  

1. Menos de 15 minutos      2. Mais de 15 minutos  

 

11. Qual o tempo aproximado de espera do transporte coletivo?  

1. Até 15 minutos    2. Entre 15 e trinta minutos  

3. De 30 minutos a 1 hora   4. Mais de 1 hora 

 

12. Algum membro da família deixou de estudar quando se mudou para o empreendimento 

 

13. Foi fácil conseguir vaga em escola, creche ou pré escola perto da residência atual? 

____________________________________________________________________________ 

II – FORMA DE ACESSO AO IMÓVEL 

 

14. Vocês são os primeiros moradores deste domicílio? 

 

15. Quando se mudou para o imóvel? (mês/ano):____________________________________  

 

16. Seu domicilio é:  
3. Próprio  4. Alugado. Qual o valor do Aluguel? (R$) ______________ 5. Cedido  

 
16.1 (Se próprio), vocês pagam prestação?   16.2 Se sim, quanto? ___________ 

 

17. Forma de acesso ao domicílio:  

 3. Reassentamento.      4. Sorteio Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV)  

 5. Outros_______________________________________________ 
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REASSENTAMENTO 

 

 
18.1 Pagou alguma coisa? ____________18.2 A quem? __________________  

 

18.3 Teve algum gasto com o processo de mudança?   18.3.1 (Se sim,) Quanto (R$)? __________  

18.4 Você sabe por que precisou sair de seu domicílio? 

   

18.5 Teve alguma reunião para debater o processo de remoção?                  18.5.1 (Se sim,) Quantas? 

___  

 

18.6 Quanto tempo antes da remoção você foi avisado? ___________  

 

18.7 O poder público possibilitou a escolha de alternativas? 

  

18.7.1 (Se sim) Quais? (multirresposta)  

[   ] a. Aluguel social  [   ] d. Alojamento  

[   ] b. Indenização   [   ] e. MCMV  

[   ] c. Compra assistida  

 

18.7.2 (Se sim) O poder público ofereceu opções de empreendimentos do MCMV para você escolher?  

 

18.7.2.1 (Se sim) Quantas alternativas? __________  

 

18.7.2.2 Os empreendimentos eram na mesma região?  

 

18.7.3 Por que você escolheu este?  

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

18.8. Seus vizinhos também se mudaram para o mesmo empreendimento?  

(3- Alguns; 4- Todos; 5- Nenhum)  

 

18.9 A Prefeitura se comprometeu a realizar melhorias no entorno?  
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SORTEIO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

 
18.1.a (Se não foi por sorteio,) Por que? 
_____________________________________________________________________________ 

 

 
18.1.b.1 (Se foi por sorteio) Como você soube que foi sorteado?  
 3. Carta  

 4. Funcionário da Caixa ou da Prefeitura avisou  

 5. Você foi se informar por conta própria  

 6. Outra forma  

 

18.1.b.2 Quanto tempo depois de se inscrever você foi sorteado? _______________ 

  

18.2 O poder público ofereceu opções de empreendimentos do MCMV para você escolher?  

 

 

 
18.2.1 (Se sim) Quantas alternativas? __________  

 

18.2.2 Os empreendimentos eram na mesma região?  

 

18.2.3 Por que você escolheu este?  

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
18.2.4 A Prefeitura se comprometeu a realizar melhorias no entorno 
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19. Você teve alguma destas dificuldades no acesso ao imóvel? (multirresposta)  

[   ] 1. Muita documentação  

[   ] 2. Comprovação de renda  

[   ] 3. Tempo de espera desde o cadastro até a entrega da casa  

[   ] 4. Outros. Qual?_____________________________________________________________  

[   ] 5. Não tive dificuldades.  

 

20. Quais são e eram os seguintes gastos? 

 Condomínio 

(R$) 

Luz (R$) Água (R$) Gás (R$) Telefone e 

Internet (R$) 
TV a cabo 

(R$) 
Antes da 

mudança 
      

Depois da 

mudança 
      

  

21. O Sr. (a) recebeu a seguinte documentação? 

 Quando? 
 

  

1.Pastinha com documentos    

2. Contrato (ou termo de compromisso, ou 

permissão de uso)  

  LEGENDA  

Quando?  

2. Não recebeu  

3. Antes de se mudar  

4. Depois de se mudar  

3. Planta com medidas    

4. Planta sem medidas    

5. Descrição do material utilizado na construção    

6. Descrição das instalações elétricas     

7. Descrição das instalações hidráulicas    
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III – AVALIAÇÃO DO ENTORNO 

 

22. Os serviços públicos a seguir estão perto (até 30 minutos a pé) de onde você mora? E de onde você 

morava? 

Serviços Públicos 

 

Existe? 

 

Qual o nome? 

 

Existia? 

 

1. UBS / Posto de Saúde     

2. Escola pública de ensino fundamental     

3. Creche     

4. Posto de polícia comunitária     

5. Praça     

 

23. A sua região é atendida pelos seguintes serviços públicos? E a região onde você morava? 

Serviços Públicos 

 

Existe? 

 

Qual o nome? 

 

Existia? 

 

1. Hospital/Pronto Socorro     

2. Escola pública de ensino médio     

3. Delegacia     

4. Delegacia da mulher     

5. CRAS- Centro de Referência da Assistência 

Social  
   

6. Conselho tutelar     

7. Área pública para a prática de esportes     

8. Centro Cultural     

9. Lona Cultural     

10. Biblioteca pública     

11. Acesso público à internet     

12. Parque (área verde)     
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24. Os serviços comerciais a seguir estão perto (até 30 minutos a pé) de onde você mora? E de onde 

você morava? 

Serviços comerciais 

Bairro 

atual 

 

Bairro 

anterior 

 

1 Padaria   

2 Mercado ou supermercado   

3. Banco   

4. Lotérica   

5. Feira   

6. Farmácia   

 

25. A sua região é atendida pelos seguintes serviços comerciais? E a região onde você morava? 

Serviços comerciais 

Bairro 

atual 

 

Bairro 

anterior 

 

25.1 Shopping    

25.2 Cinema    

 

26. Quer registrar mais alguma coisa?  

 

IV – ANOTAÇÕES (complementares) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 



171 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C  

Relação dos empreendimentos MCMV 1 e 2 (2009 a 2015), 

Faixa 1 – FAR – Empresas, respectivos valores de contratação 

e UH produzidas no Município de Salvador 
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Relação dos empreendimentos MCMV 1 e 2 (2009 a 2015), Faixa 1 – FAR – 

Empresas, respectivos valores de contratação e UH produzidas no Município de 

Salvador 

Nome 
Empreendimento 

Produto Contratação Valor Obra UH 

 
Residencial 

Assis Valente 
FAR  

Alienação 
26/11/2009 17.524.199,54 Concluída 380 

Residencial 
Recanto das 
Margaridas 

FAR  
Alienação 

05/10/2009 17.478.195,05 
 

Concluída 380 

Residencial 
Morada do 
Atlântico 

FAR  
Alienação 

26/10/2009 13.255.488,51 Concluída 284 

Residencial Sítio 
Isabel 

FAR  
Alienação 

26/11/2009 15.714.290,78 Concluída 348 

Bosque das 
Bromélias – 1 

FAR  
Alienação 

04/12/2009 15.839.027,70 Concluída 340 

Bairro Novo - 2 FAR  
Alienação 

04/12/2009 13.725.601,05 Concluída 300 

Bairro Novo - 3 FAR  
Alienação 

04/12/2009 17.144.017,30 Concluída 380 

Bosque das 
Bromélias - 4 

FAR  
Alienação 

04/12/2009 23.044.976,80 Concluída 500 

Bosque das 
Bromélias – 5 

FAR  
Alienação 

04/12/2009 23.105.358,49 Concluída 500 

Bosque das 
Bromélias – 6 

FAR  
Alienação 

04/12/2009 17.695.719,71 Concluída 380 

Residencial 
Quinta da Glória 

– Etapa 1 

FAR  
Alienação 

14/12/2009 21.758.917,50 Concluída 500 

Residencial 
Quinta da Glória 

– Etapa 2 

FAR  
Alienação 

14/12/2009 19.764.026,12 Concluída 440 

Residencial 
Quinta da Glória 

– Etapa 3 

FAR  
Alienação 

14/12/2009 17.225.280,29 Concluída 380 

Residencial 
Pirajá 

FAR  
Alienação 

25/02/2010 15.716.555,22 Concluída 340 

Residencial 
Maria de 
Lourdes 

FAR  
Alienação 

25/02/2010 12.637.117,01 Concluída 276 

Residencial 
Jardim Cajazeira 

FAR  
Alienação 

26/03/2010 8.784.895,39 Concluída 200 

Fazenda Grande 
15M 

FAR  
Alienação 

12/07/2010 11.762.315,32 Concluída 252 

Fazenda Grande 
15O 

FAR  
Alienação 

12/07/2010 4.667.585,44 Concluída 100 

Fazenda Grande 
15L 

FAR  
Alienação 

12/07/2010 3.920.576,27 Concluída 84 
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Fazenda Grande 
15H 

FAR  
Alienação 

12/07/2010 2.240.329,26 Concluída 48 

Recanto do 
Cajueiro 

FAR  
Alienação 

13/07/2010 18.656.628,48 Concluída 400 

Residencial Vila 
Moema 

FAR  
Alienação 

13/07/2010 12.105.821,26 Concluída 288 

Residencial 
Rainha da Paz 

FAR  
Alienação 

13/07/2010 5.409.080,86 Concluída 116 

Residencial 
Lagoa da Paixão 

I 

FAR  
Alienação 

30/07/2010 23.186.587,01 Concluída 500 

Residencial 
Lagoa da Paixão 

II 

FAR  
Alienação 

30/07/2010 23.087.592,74 Concluída 500 

Fazenda Grande 
15B 

FAR  
Alienação 

27/08/2010 8.774.834,46 Concluída 188 

Fazenda Grande 
8B 

FAR  
Alienação 

27/08/2010 26.140.143,76 Concluída 560 

Fazenda Grande 
15A 

FAR  
Alienação 

27/08/2010 13.631.657,45 Concluída 292 

Residencial 
Vivenda do Mar 

FAR  
Alienação 

27/12/2010 24.324.476,10 Concluída 500 

Residencial 
Ceasa I 

FAR  
Alienação 

06/01/2012 26.445.004,00 Concluída 499 

Residencial 
Ceasa II 

FAR  
Alienação 

06/01/2012 26.497.000,00 Concluída 500 

Residencial 
Coração de 

Maria 

FAR  
Alienação 

27/12/2012 115.200.000,00 Concluída 1.800 

Residencial 
Ceasa III, IV e V 

FAR  
Alienação 

28/03/2013 56.832.000,00 Concluída 888 

Residencial 
Lagoa da Paixão 

STR IV 

FAR  
Alienação 

22/08/2013 32.000.000,00 Concluída 500 

Residencial 
lagoa da Paixão 

STR I 

FAR  
Alienação 

22/08/2013 64.000.000,00 Concluída 1.000 

Residencial das 
Margaridas 

FAR  
Alienação 

03/10/2014 120.320.000,00 Adiantada 1.880 

Residencial  
Recanto do Luar 

FAR  
Alienação 

11/12/2014 28.160.000,00 Adiantada 440 

Residencial 
Colina Solar 

FAR  
Alienação 

11/12/2014 38.400.000,00 Adiantada 600 

      
TOTAL 956.175.298,87 17.863 

 

Fonte: Caixa econômica Federal. Elaboração própria (2016). 
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ANEXO D  

Relação das construtoras responsáveis pelos 

empreendimentos MCMV Faixa 1 – FAR no Município de 

Salvador 
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Relação das construtoras e empreendimentos com recursos do FAR, destinados às 

famílias de 0 a 3 SMs, MCMV 1 e 2 no município de Salvador. 

Construtora Empreendimento UF Município Unidades Contratação Modalidade 

Bairro Novo 

Bairro Novo 

Salvador – Res 2 
BA Salvador 300 04/12/2009 

FAR 

Alienação 

Bairro Novo 

Salvador – Res 3 
BA Salvador 380 04/12/2009 

Bosque das 

Bromélias – Res 

1 

BA Salvador 340 04/12/2009 

Bosque das 

Bromélias – Res 

4 

BA Salvador 500 04/12/2009 

Bosque das 

Bromélias – Res 

5 

BA Salvador 500 04/12/2009 

Bosque das 

Bromélias – Res 

6 

BA Salvador 380 04/12/2009 

MVL Engenharia 

Fazenda Grande 

15A 
BA Salvador 292 27/08/2010 

FAR 

Alienação 

Fazenda Grande 

15B 
BA Salvador 188 27/08/2010 

Fazenda Grande 

8B 
BA Salvador 560 27/08/2010 

Pejota 

Construtora 

Residencial 

Ceasa I 
BA Salvador 499 06/01/2012 

FAR 

Alienação 

Residencial 

Ceasa II 
BA Salvador 500 06/01/2012 

Residencial 

Ceasa III,IV e V 
BA Salvador 888 28/03/2013 

Vertical 

Engenharia 

Residencial 

Colina Solar 
BA Salvador 600 11/12/2014 

FAR 

Alienação 
Residencial Pirajá BA Salvador 340 01/03/2010 

Res Recanto do 

Cajueiro 
BA Salvador 400 13/07/2010 
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Res Recanto do 

Luar 
BA Salvador 440 17/11/2014 

FCK 

Construções 

Residencial 

Fazenda Grande 

15L 

BA Salvador 84 12/07/2010 

FAR 

Alienação 
Residencial 

Fazenda Grande 

15M 

BA Salvador 252 12/07/2010 

Jotage 

Res Lagoa da 

Paixão II 
BA Salvador 500 30/07/2010 

FAR 

Alienação 
Res Lagoa da 

Paixão – ST I 
BA Salvador 500 16/08/2013 

Sertenge 

Res Lagoa da 

Paixão I 
BA Salvador 500 30/07/2010 

FAR 

Alienação 

Res Lagoa da 

Paixão – ST IV 
BA Salvador 1000 16/08/2013 

Residencial 

Coração de Maria 
BA Salvador 1800 27/12/2012 

Residencial das 

Margaridas 
BA Salvador 1880 03/10/2014 

Res Quinta da 

Glória 1 
BA Salvador 500 14/12/2009 

Res Quinta da 

Glória 2 
BA Salvador 440 14/12/2009 

Res Quinta da 

Glória 3 
BA Salvador 380 14/12/2009 

Residencial 

Rainha da Paz 
BA Salvador 116 13/07/2010 

Res Sítio Isabel BA Salvador 348 26/11/2009 

Res Vila Moema BA Salvador 288 13/07/2010 

Ebisa 
Residencial 

Jardim Cajazeira 
BA Salvador 200 26/03/2010 

FAR 

Alienação 

Kubo 

Engenharia 

Residencial Assis 

Valente 
BA Salvador 380 26/11/2009 

FAR 

Alienação 

EDM Engenharia 
Residencial Maria 

de Lourdes 
BA Salvador 276 01/03/2010 

FAR 

Alienação 
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Gráfico 

Engenharia 

Residencial 

Morada do 

Atlântico 

BA Salvador 284 26/10/2009 
FAR 

Alienação 

R Carvalho 
Res Recanto das 

Margaridas 
BA Salvador 380 05/10/2009 

FAR 

Alienação 

MFP Construtora 
Res Vivenda do 

Mar 
BA Salvador 500 27/12/2010 

FAR 

Alienação 

J.Nunes 

Construtora 

Res Tubarão – 

Gleba 4 
BA Salvador 408 30/12/2014 

FAR 

Alienação 

Kazza 
Res Tubarão – 

Gleba 5 
BA Salvador 408 30/12/2014 

FAR 

Alienação 

 

Fonte: Caixa Econômica Federa, 2016 
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ANEXO E  

Carta de viabilidade Embasa – Residencial Coração de Maria 
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ANEXO F  

 Diagnóstico da Demanda por Equipamentos e Serviços 

Públicos e Urbanos – Residencial Coração de Maria realizado 

pela Prefeitura Municipal de Salvador 
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