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Seminário Nacional de Política Urbana: Por cidades 
humanas, justas e sustentáveis



Embates em torno da Gentrificação do Centro
Antigo de Salvador: .
enfrentamento é dialético

• Ato 1 – O Capital se movimentando
• Ato 2 – As resistências em articulação
• Ato 3 – O Estado, ou uma Marionete
• Ato 4 – Diante da Conjuntura quais são as 

saídas possíveis?



O enfrentamento é dialético.

Ato 1 – O Capital se movimentando



As empresas Eurofort Patrimonial
e RFM Participações delimitaram
uma área de 15 hectares em um
tecido urbano edificado, inserido
parcialmente na poligonal
declarada pela UNESCO, em
1985, como Patrimônio da
Humanidade.

Projeto concebido pela iniciativa
privada, na lógica do urbanismo
corporativo.



Infraestrutura completa de lazer com:
Piscina com raia de natação e borda 
infinita,  Lounge de festas, Academia,  
Atracadouro privativo, Deck com acesso 
ao mar, Guarita blindada com 
monitoramento, Lobby de entrada,  
Vagas para visitantes, Sala para 
marinheiros e motoristas, Spa.

A empresa Eurofort lançou em dezembro de 
2009, o Trapiche Residence Adelaide -
pioneiro entre os empreendimentos de 
requinte na região.





O CLUSTER Santa Tereza:

Todo este investimento está agora na mão da 
Brazil Hospitality Group – BHG, nova marca 
resultado da fusão entre a INVEST Tur e a Latin 
America Hotels. O processo de união entre as 
duas empresas fortaleça a intenção nas ações 
de: hotelaria, resort super exclusivo e segunda 
residência.





LGR Empreendimentos Santo Antônio Além do Carmo 

O empreendimento LGR Santo Antônio Além do Carmo tem à frente do
negócio a empresária Luciana Rique, herdeira, entre outros proprietários, do
shopping Center Iguatemi de Salvador.

A empresaria Luciana Rique, já adquiriu 35 casarões e 15 estão sendo
negociados. Na apresentação da concepção do projeto, podemos verificar sua
conexão com a lógica marcada pela “economia simbólica do capitalismo”:

“O projeto vai da Praça do Santo Antônio até a Ladeira do Boqueirão.
Quero fazer um mix de restaurantes, lojas bacanas, galerias de arte,
espaço culturais, moradias (algumas de frente para o mar),
escritórios. Vou receber o masterplan e aí vou ter todas as casas no
shell (reformadas, mas ocas)sabe? Como num shopping, onde você
entrega o espaço vazio, para que seja decorado de acordo com o
modelo do negócio. Aí vou fazer um grande evento, mas antes vou
revitalizar a praça, ajeitar a igreja, fazer algumas coisas
preparatórias”.



Massafera já dirigiu os hotéis Claridge's, The 
Berkeley, The Connaught e The Savoy, em 
Londres

Neto apoia venda de imóveis para 
"novo dono" da Rua Chile

A compra de imóveis no Centro Histórico pela 
Fera Empreendimentos: o Empresarial 
Tesouro e outros 123 imóveis nos arredores 
da Rua Chile, que praticamente tornou o 
empresário mineiro Antonio Massafera, 
como "o novo dono da rua".



O enfrentamento é dialético.

Ato 2 – As resistências em articulação



Articulação de Movimentos e Comunidades do 
Centro Antigo de Salvador

A Articulação constitui uma resistência e uma
afirmação do território negro do Centro Antigo de
Salvador, ocupando-o e resistindo as ações de
expulsão, violência, gentrificação e racismo
institucional contra as populações que mantém o
centro vivo e que garante sua diversidade social e
cultural.

Compõem:
• MSTB – Movimento Sem Teto da Bahia,
• Associação de Moradores da Gamboa de Baixo,
• MNB2J – Movimento Nosso Bairro É 2 de Julho,
• AMACHA – Associação de Amigos e Moradores da Chácara Santo Antônio,
• Artífices dos Arcos da Ladeira da Conceição da Praia.
Articulador:
• IDEAS – Assessoria Popular



O mote utilizado - 2015



Masterplan da Especulação Imobiliária



Ladeira da Montanha

• Vista aérea da Ladeira da Montanha,
destacando os imóveis que viriam a ser
demolidos pela Prefeitura com autorização do
IPHAN, em razão do deslizamento de terra
ocorrido no dia 20/05/2015. Em vermelho, o
local onde ocorreu o deslizamento, próximo
ao muro de arrimo do imóvel no 63. (Foto:
Google Earth/IPHAN)



Ladeira da Montanha



Ladeira da Montanha

Frames do vídeo publicitário do Plano de
Reabilitação do Centro Antigo de Salvador,
divulgado em Fevereiro de 2014, quando já
eram suprimidos da paisagem os casarões que
foram demolidos em Maio de 2015. O “Antes”
e “Depois” no vídeo é representado por essa
faixa azul que passa. Sinalizamos o conjunto
de imóveis com a seta vermelha.



Ladeira da Montanha



Ladeira da Montanha



Ladeira da Montanha



Cartão Postal de Salvador em 1939 onde podemos observar o 
conjunto de casas da Ladeira da Montanha íntegro.



Imagem anterior às demolições onde podemos observar as fachadas
posteriores íntegras e a casa número 65 íntegra. A partir das fachadas
seria possível recompor a volumetria do conjunto.



Foto: Luiz Antonio de Souza em
24/05/2015 após as demolições.



Foto: Luiz Antonio de Souza em 24/05/2015.
Detalhe da área demolida.



Foto: Luiz Antonio de Souza em 21/06/2015. Prefeitura inicia ação de
gramar a área onde haviam as casas. Os entulhos decorrentes das
demolições foram empurrados encosta abaixo. .



Foto:LuizAntonio de Souza em 21/06/2015.



Obra totalmente irregular, sem nenhuma licença, sendo executada em
área de proteção do IPHAN, descaracterizando a balaustrada original da
rua. Foto: Tenille Bezerra em 12/07. .



Artífices da Ladeira da Conceição da Praia
• O Projeto de Requalificação das edificações localizadas nos arcos da

Montanha, financiado pelo PAC Cidades Históricas, inicialmente
pensado para ser transformado em residências artísticas, não
contemplando os serralheiros, marmoristas, ferreiros, seus atuais
ocupantes.

• São componentes do projeto: a expulsão destes artífices, remoção
forçada, ameaças, derrubada irregular de casarões históricos,
ausência de cumprimento de quaisquer procedimentos
administrativos ou judiciais pertinentes à situação.

• Solicitamos ao Ministério da Cultura e ao IPHAN - Nacional
intermediação junto à “Coordenação do PAC”: Autorizar a
requalificação dos Arcos em duas etapas.

• Assinatura do Termo de Acordo e Compromisso – TAC, mediado
pelo Núcleo de Prevenção, Mediação e Regularização Fundiária da
Defensoria Pública do Estado da Bahia.

http://www.pac.gov.br/obra/64983


48 h



Artífices da Ladeira da Conceição da Praia



O Patrimônio Material 



O Patrimônio Imaterial



Ladeira da Preguiça
• Diante da indisposição para discussão do Projeto de

Implantação de Plano Inclinado entre a Praça Castro Alves e
a Conceição, através do PAC Cidades Históricas, que prevê a
retirada de dezenas de famílias do Beco da Califórnia,
paralelo à Ladeira da Preguiça e a demolição irregular de
casarões históricos situados em área tombada. O projeto
nunca foi apresentado aos moradores que serão
desabrigados caso venha a ser executado, porém, a
Prefeitura Municipal de Salvador, em articulação com o
IPHAN Bahia, publicou o decreto de desapropriação nº
24.435 de 7 de novembro de 2013, e também não se dispôs
a apresentar e discutir os propósitos da intervenção e o
projeto que justifica essa desapropriação.

http://www.pac.gov.br/obra/64985


Mote das Chuvas



O Abandono como Expulsão



Palhaçação Preguiça



Palhaçação Preguiça



Palhaçação Preguiça



Lista dos imóveis onde Produzimos Contralaudos as 
notificação da CODESAL

• 1. Avenida Sodré nº15
• Ruth Santana Nogueira da Silva

• 2. Ladeira da Preguiça nº36
• Eliana Santos

• 3. Ladeira da Preguiça nº34
• Hildete Maria Santos

• 4. Ladeira da Preguiça nº32
• Renilson Ferreira da Silva

• 5. Ladeira da Preguiça nº30
• Sr.ª Yara

• 6. Ladeira da Preguiça nº28
• Maria Aparecida Alves Correia

• 7. Ladeira da Preguiça nº26
• Márcia Santana Poente

• 8. Ladeira da Preguiça nº20
• Claudia Regina Almeida

• 9. Beco da California nº05
• Balbina Francisca Dos Santos

• 10. Beco da California nº11
• Maria Vilma dos Santos

• 11. Beco da California nº17
• Giuleide Renes Brandão

• 12. Visconde de Mauá nº70
Geovana e Sr. Guiga

• 13. Visconde de Mauá nº4 
Maria Conceição



Tabela de Transações de Transferência de Titularidade - Dois de Julho

Inscrição 
Imobiliária Bairro Logradouro de Localização

Nº da Sub-
unidade

Área do 
Terreno

Área 
Construída 
da Unidade

Data de 
Liberação

Valor da 
Transação

62.254 Dois de Julho Trav Aquino Gaspar 6 34 34 04/07/2007 5.000,00
62.254 Dois de Julho Trav Aquino Gaspar 6 34 34 07/08/2007 17.037,92
62.254 Dois de Julho Trav Aquino Gaspar 6 34 34 06/08/2008 114.000,00

62.247 Dois de Julho Trav Aquino Gaspar 8 36 36 04/07/2007 5.000,00

62.247 Dois de Julho Trav Aquino Gaspar 8 36 36 07/08/2007 17.037,92

62.247 Dois de Julho Trav Aquino Gaspar 8 36 36 06/08/2008 114.000,00

098.057-9 Dois de Julho Rua Visconde de Mauá 45 368 109 10/11/2006 18.896,83

098.057-9 Dois de Julho Rua Visconde de Mauá 45 368 109 10/11/2006 240.000,00

098.057-9 Dois de Julho Rua Visconde de Mauá 45 368 109 06/08/2008 670.000,00

021.123-0 Dois de Julho Rua Areal de Cima 17 367 195 10/11/2006 150.000,00
021.123-0 Dois de Julho Rua Areal de Cima 17 367 195 13/08/2008 1.606.000,00

021.105-2 Dois de Julho Rua Areal de Cima 11 217 0 10/11/2006 140.000,00
021.105-2 Dois de Julho Rua Areal de Cima 11 217 0 13/08/2008 935.000,00

21123- 0 Dois de Julho Rua Areal de Cima 367 195 10/11/2006 150.000,00
21123- 0 Dois de Julho Rua Areal de Cima 367 195 13/08/2008 1.606.000,00

35573- 9 Dois de Julho Rua Areal de Cima 248 190 10/11/2006 100.000,00

35573- 9 Dois de Julho Rua Areal de Cima 248 190 13/08/2008 1.003.000,00

27303- 1 Dois de Julho Rua Manoel Vitorino 0 113 113 13/09/2007 38.000,00
27303- 1 Dois de Julho Rua Manoel Vitorino 0 113 113 11/11/2008 50.000,00



Ladeira da Preguiça



Gamboa de Baixo
• Considerando a tentativa de remoção forcada de 17

famílias que ocupam o Forte São Paulo da Gamboa, com o
pretexto da implementação do projeto de Restauração do
Forte - implantação do Centro de Escoteiros do Mar, pelo
PAC Cidades Históricas, sem qualquer diálogo com a
população diretamente afetada nem com a Associação dos
Moradores da Gamboa de Baixo e sem indicação propostas
para relocação dessas famílias. A atual gestão do IPHAN
Bahia ignora o histórico de diálogos construídos no início
dos anos 2000 conjuntamente com os moradores e a
associação.

• Mais recentemente o Superintendente Carlos Amorim
afirmou que a comunidade ficasse tranquila que até 2022
não haveria intervenção no Forte São Paulo da Gamboa.

http://www.pac.gov.br/obra/64980


Forte São Paulo da Gamboa



A Pesca



E o que isso tem a ver com o PDDU





Participação Pré-formes





O enfrentamento é dialético.

Ato 3 – O Estado, 
ou uma Marionete



Novo Centro Antigo de Salvador



Salvador tem 77.454 imóveis em estado de vacância
No CAS existem +de 1.500 imóveis sem uso/subutilizados
Ausência de requisição urbanística
Ausência de aplicação do instituto do abandono e ZEIS

Fonte: Apresentação do ERCAS no Seminário Internacional Brasil - Junta de Andalucía (Espanha), em 12 de Juno de 2012



Projeto Nova Luz consistia, basicamente, na revitalização de uma área popularmente 
conhecida como Cracolândia, localizada no centro da cidade. Que seria feito por meio 
de uma concessão urbanística, anunciado pela prefeitura de São Paulo em 2005, pelo 
então prefeito José Serra (PSDB, e que acabou arquivado em 2013 pelo então 
prefeito Fernando Haddad  (PT) e Retomado pelo atual prefeito João Doria Jr (PSDB)
O projeto consistia, basicamente, na revitalização de uma área popularmente conhecida 
como Cracolândia, localizada no centro da cidade.





A PBH ATIVOS S/A iniciou suas atividades no ano de 2011. A
criação da Companhia foi autorizada pela Lei nº 10.003, de
25 de novembro de 2010 e sua constituição efetivada pela
Assembleia Geral realizada em 29 de março de 2011.

A PBH ATIVOS S/A é uma sociedade anônima de capital
fechado que tem como acionistas o Município de Belo
Horizonte, a PRODABEL - Empresa de Informática e
Informação do Município de Belo Horizonte S/A e a BHTRANS
- Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A.

A finalidade da companhia é complementar políticas
públicas, dando apoio sistemático ao Município de Belo
Horizonte na realização de operações financeiras
estruturadas e atividades afins.



Operação urbana consorciada
Constituem um tipo especial de 
intervenção urbanística voltada para 
a transformação estrutural de um setor da cidade

Urbanismo de exceção 



178.818hab 
serão atingidos

13 bairros

838ha

Operação 
urbana 
consorciada  
Ribeira 

Macroárea de reestruturação da
Borda da Baía de Todos os Santos 

Operação urbana 
consorciada
Centro histórico/
Tororó

95.980 hab
serão

atingidos

13 bairros

1000ha
Macroárea de urbanização consolidade

113.166 hab
serão atingidos

7 bairros

2000ha

Operação 
urbana 
consorciada
Orla Atlântica

Macroárea de requalificação da 
Borda Atlântica

Proposta de 
transformação estrutural 
em tecido urbano 
edificado

Não existe precedente no 
Brasil de operação 
urbana nesta escala  



PLANO VOLTADO PARA A 
REPRODUÇÃO DO CAPITAL

Esta sendo destinado cerca de 
3.838 ha em tecido urbano 
edificado, onde vivem 
aproximadamente 387.964 
habitantes que serão atingidos. 
A regulação do solo urbano será 
definida através de regime de 
exceção urbanística .

Enquuanto que 
para Habitação 
Social  
ZEIS 3 - Esta 
sendo destinado 
cerca de 106ha, 
sem 
regulamentação



O enfrentamento é dialético.

Ato 4 – Diante da Conjuntura quais são 
as saídas possíveis?





Jornal Metropole 07.06.2018

• Do que vale o título de Patrimônio Cultural da
Humanidade na Bahia? Pelo jeito, não muita
coisa... Um levantamento da Controladoria-
Geral da União (CGU) constatou que 58% dos
imóveis protegidos pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan) no estado estão praticamente caindo
aos pedaços

















IDEAS – Assessoria Popular
ideasassessoriapopular@gmail.com
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