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 Na escala intra-urbana, a conjugação de interesses e a combinação de forças de 

diversos agentes geram diferentes arranjos espaciais. Como Santos (1997, p. 213) alerta, 

“não existe homogeneidade no espaço”, pois, para “cada área, são múltiplos os graus e 

modalidades de combinações”. Assim, pretende-se, com este artigo, apresentar dados que 

indicam uma dinâmica localizada porém típica das metrópoles latino-americanas. 

  O objeto deste estudo é a cidade de Salvador, acredita-se, entretanto que o 

fenômeno aqui apresentado se revele, medidas as peculiaridades sugeridas alhures, nas 

demais metrópoles periféricas da América Latina, haja vista que o espaço capitalista se 

reproduz de forma totalitária impondo às áreas hegemonizadas, de forma ainda mais 

contundente, determinadas características, a exemplo da exclusão sócio-espacial. 

 Objetiva-se com este trabalho, confirmar a percepção de que no meio urbano, 

espaços seletivos atraem, a partir de uma demanda solvável existente, infra-estrutura e 

investimentos, gerando uma intensa ação do mercado imobiliário na (des)organização 

espacial local, conduzindo novos fluxos/destinos viários, bem como a outros processos 

urbanos, a exemplo da verticalização como uma óbvia alternativa para a ampliação do 

ganho através da produção de solo urbano e, assim ampliando as demandas sociais dos 

espaços excluídos desta dinâmica. 

 Apesar da existência de diversas possibilidades de análise, utiliza-se neste 

escrito as três seguintes variáveis: (1) Fluxos automotivos na cidade de Salvador — uma 

relação direta entre tipologia e intensidade de fluxos com a dinâmica sócio-espacial da 

cidade; (2) Classificação do valor do solo para efeito de impostos — um instrumento público 

que revela a espacialização da cidade segregada; (3) Lançamentos e vendas de imóveis 

urbanos — clarificando as estratégias dos agentes privados na reprodução do capital 

associado à produção do espaço metropolitano. 

 Antes, entretanto, de discutir a especificidade da temática, apresenta-se uma 

sumária configuração espacial da cidade de Salvador no final do século XX, a luz de autores 

como Silva e Silva que constatam: 

                                                 
1 Este trabalho é um fragmento de dissertação de mestrado (ANDRADE, 2003) defendida na UFBA. 
2 CMS; abittandrade@terra.com.br 
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Salvador tornou-se nas últimas décadas cada vez mais dependente 

de uma nova base econômica – a de natureza industrial e de 

serviços – localizada nela mesma e em seus arredores, 

profundamente inserida no contexto nacional e internacional e, em 

contrapartida, tornou-se cada vez menos dependente de sua antiga 

base econômica regional, a de natureza agrário-mercantil. Como 

corolário, foram alteradas suas relações intra e inter-regionais, 

repercutindo de forma dinâmica na densificação e ampliação da 

mancha urbana (com destaque para o processo de periferização) 

onde coexistem aspectos modernos e arcaicos da vida urbana, com 

padrões fortemente diferenciados de renda e qualidade de vida em 

uma complexa organização sócio-espacial e com expressivo 

comprometimento ambiental. (SILVA e SILVA, 1991, p. 79). 

 Ao que Vasconcelos corrobora, em capítulo conclusivo do seu livro, informando 

que: 

Atualmente, na escala regional, uma metrópole terciária opõe-se a 

uma periferia industrial, e na escala urbana, os grandes 

investimentos realizados no sistema viário, em grandes 

equipamentos privados e públicos, levaram à perda do caráter 

mononuclear de Salvador, e à uma ampliação da "segregação" 

sócio-espacial, que resultou na formação de quase quatro "cidades". 

(VASCONCELOS, 2002, p. 423). 

 Este autor continua com a diferenciação das “quatro cidades”, base para o 

Quadro 01, que atualmente se encontram, articulam e conflitam no interior de Salvador. 

Silva e Silva (1991) apresentam proposta parecida quando propõem “áreas especiais de 

crescimento da cidade do Salvador”. 

 Acrescenta-se a isto a posição da metrópole baiana como núcleo urbano 

dinâmico, centro de hinterlândia regional, porém inserido perifericamente no “jogo” do 

capitalismo global e possuindo no seu interior diversos problemas associados, a exemplo da 

questão da habitação, da não disseminação do direito à cidade, dos transportes, das 

questões ambientais, dentre outros. 

  É nesse complexo conjunto urbano do final do século XX que se procura 

apreender como que determinados agentes da produção do espaço urbano atuam no 

sentido de alocar e reproduzir capitais, erigindo uma cidade formal, em detrimento de “uma 

outra cidade”, para onde se desloca boa parte dos recursos privados e públicos que 

circulam pela metrópole soteropolitana. 
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Quadro 01 – Grandes espaços “segregados” de Salvador 
ao final do século XX 

Nome Área Características gerais 
Centro 
histórico 

Núcleo original da 
cidade de Salvador. 

Formas remanescentes do suntuoso passado da capital 
baiana, hoje congregando funções da administração 
municipal, comércio de baixa renda e uso turístico na área 
recuperada – “Shopping do Pelô”. 

Orla atlântica Parte sul da 
península e orla 
atlântica, tendo 
como limite a Av. 
Paralela. 

É, apesar dos bolsões de pobreza (Nordeste de 
Amaralina, Boca do Rio e parte de Itapuã), por onde se 
estende a cidade formal, locus do estabelecimento da 
população de alta e média renda, da ação intensa dos 
grandes promotores imobiliários e da infra-estruturação 
pública. Ocupação em sucessivas fases do sul para o 
norte. Espaço de loteamentos e condomínios fechados e 
do novo centro e de vários eixos de centralidade (avenidas 
de negócios). 

Orla da Baía 
de Todos os 
Santos 

Parte norte do 
centro histórico e 
subúrbio ferroviário. 

Em local de topografia acidentada, ocupa a parte baixa e a 
margem da parte alta da falha de Salvador. Predomínio da 
moradia de pobres, normalmente negro-mestiços. Área 
com precária infra-estruturação e graves problemas 
socioambientais. Na península itapagipana há resistências 
espaciais, marcando um claro processo de inércia.  

Interior da 
península – 
“Miolo” 

A parte central de 
Salvador – entre a 
BR-324 e a Av. 
Paralela. 

Ocupada predominantemente após a década de 1970, 
nesta grande área aparecem conjuntos habitacionais 
financiados pelo Estado, diversas invasões e outros 
parcelamentos informais nos interstícios. Sistema também 
precário de atendimento público, aproximando-se do 
padrão socioeconômico da Orla da Baía de Todos os 
Santos. 

Fonte: Vasconcelos (2002, p. 423-425) 
Elaboração: Adriano Bittencourt Andrade 

  

Fluxos automotivos em Salvador 

 A análise dos principais fluxos automotivos em Salvador, precisa o nível de 

articulação dos espaços segregados no interior da cidade, bem como revela a dinâmica da 

atual estrutura urbana, visto que apresenta indicativos como: (1) o nível de atenção 

pública/privada na organização do sistema de transportes e trânsito, direcionando diferentes 

padrões de uso de acordo com a disposição sócio-espacial; (2) a identificação de 

pontos/áreas de maior e menor atração, pistas para a demarcação de níveis de centralidade 

e concentrações residenciais/comerciais; (3) a movimentação dos processos em curso a 

partir da identificação dos tipos e intensidade de fluxos. 

 A fim de entender a dinâmica do deslocamento (atração e repulsão) da área em 

estudo e recorrendo principalmente a fontes públicas (STU – Secretaria de Transportes 

Urbanos e SET – Superintendência de Engenharia de Tráfego), optou-se pela seguinte 

ordem de investigação: apresentação de dados estatísticos gerais sobre a cidade de 

Salvador ao final do século XX; retomada da análise da última pesquisa Origem/Destino 
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disponibilizada (1996); comparação dos fluxos das principais vias de maior movimentação 

na cidade. 

 Em 2001, segundo Branco (2002), havia em Salvador, uma frota total de 436.279 

veículos, sendo a taxa de motorização de 5,6 habitantes/veículos que, conforme dados em 

Salvador (1996), não estava distribuída de forma equânime, havendo, nas zonas de tráfego 

que margeiam a orla atlântica, um índice muito maior de veículos por domicílios do que no 

restante da cidade. 

 Branco (supra) ainda informa que, em 2000, havia 7.172 táxis e 2.597 ônibus 

urbanos das 19 empresas que disponibilizavam 349 linhas para a cidade de Salvador. 

Destas, confirmando a centralidade da Pituba (Figura 01), a STU (2001) informa que 

cruzavam a Av. Paulo VI, no interior da área em estudo, 36 linhas de 14 empresas com a 

média de 158 ônibus por hora em dias úteis. 

  A pesquisa de Origem e Destino (SALVADOR, 1996), já indicada alhures 

apresentava indicativos da centralidade já estabelecida para a Pituba, quando constatava 

que, naquela área havia: (1) grande número de empregados e prestadores de serviços – 

constituindo-se, no interior da cidade, em um dos espaços de significativa atração de fluxos 

diários –; (2) predominância de domicílios com mais de um veículo; (3) os maiores índices 

de mobilidade, perfazendo uma média acima de duas viagens motorizadas por habitantes; 

(4) juntamente com o restante da orla atlântica, a maior concentração de viagens 

motorizadas; (5) crescimento significativo do movimento em relação à pesquisa anterior 

(1984), confirmando a expansão e recente densificação da área; (6) predomínio de 

atratividade, da mesma forma que os outros centros de serviços urbanos; (7) grande 

produtividade de fluxos no modo ônibus, confirmado em dados supracitados desse serviço 

na Av. Paulo VI — principal do interior da Pituba; (8) destaque na tabela de maiores volumes 

de viagens por todos os modos e motivos, especificamente nos modos ônibus e transporte 

particular. 

  Além dessas informações, a referida pesquisa constatava que os principais 

motivos das viagens diárias no interior da cidade eram a trabalho (40%) e estudo (42%). 

Nesse sentido, na micro-escala da Pituba, tem-se uma área potencialmente geradora de 

fluxos e detentora de centralidade urbana, seja pela tendência comercial que se confirmou 

ao longo do último quartel do século XX, seja pela concentração de empreendimentos de 

fins educacionais (125, segundo o Guia da Pituba 2001/2002). 

  Para a comparação entre os fluxos nas principais vias de maior movimentação 

na cidade, utilizou-se os dados derivados de pesquisa de campo feitos pela SET 

(Superintendência de Engenharia de Tráfego) entre os anos de 1999 a 2002. As 

observações que seguem derivam da análise dos dados apresentados na Tabela 01: 
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Tabela 01 – Volume de veículos em corredores de tráfego de Salvador  
  Localização Sentido Período 

pesquisado 
Volume diário 
(em UCP) 

Hierarquia da 
via 

Av. Paulo VI 
(Superpão) 

Correios para 
Caminho das 
Árvores 

07:00h às 
20:00h 
Out. 2002. 

14.560 Coletora 1 

Av. Sete de Setembro 
(Piedade) 

Praça da Sé 07:00h às 
19:00h 
Jul. 2000. 

14.526 Coletora 1 

Av. Oceânica 
(Ondina – Hotéis) 

Barra 07:00h às 
19:00h 

Mai. 1999. 

20.212 Coletora 1 

Av. Manoel Dias da 
Silva (entroncamento 
com a rua Pará) 

Amaralina 07:00h às 
20:00h 
Fev. 2002. 

33.984 Arterial 2 

Av. Suburbana 
(Escola Dr. Eduardo 
Doto) 

Calçada 07:00h às 
19:00h 
Dez. 2001. 

8.620 Arterial 2 

Av. Heitor Dias 
(Posto Ypiranga) 

Retiro 07:00h às 
20:00h 
Mai. 2001. 

16.231 Arterial 2 

Av. ACM 
(Shopping Iguatemi) 

Rodoviária / 
Av. Paralela / 
Av. Tancredo 
Neves 

07:00h às 
20:00h 
Jul. 2000. 

133.534 Arterial 1 

Av. ACM 
(Shopping Itaigara) 

Brotas / 
Iguatemi 

07:00h às 
19:00h 
Mar. 1999. 

30.488 Arterial 1 

Av. ACM 
(G. Barbosa) 

Rótula do 
Abacaxi 

07:00h às 
20:00h 
Ago. 2001. 

57.442 Arterial 1 

Fonte: SET, 2003 
Elaboração: Adriano Bittencourt Andrade 
  

 (1) Os relatórios técnicos de pesquisa volumétrica de veículos são feitos 

regularmente pela SET com o fim de estudo de tráfego e/ou melhoramento de circulação – 

construção de vias, instalação de semáforos, etc. Além da identificação do número absoluto 

(ABS) de veículos para os horários estipulados – e horário-pico –, utiliza-se um fator de 

conversão para uma outra unidade de análise, a UCP (Unidade de Carro Passeio), que 

segue ao seguinte padrão de contagem: automóvel – 1, ônibus convencional / especial – 2, 

articulado – 4; caminhão – 2 e carreta – 3. 

 (2) Das 105 pesquisas realizadas entre maio de 1997 e dezembro de 2002, em 

variadas vias de Salvador e com uma diversidade de movimentos internos, fez-se a opção 

pelas nove contagens relacionadas na Tabela 01, devido a inclusão de áreas internas e 

marginais à Pituba e pela possibilidade de comparação com outros espaços a partir da 

classificação em mesma hierarquia. 

Figura 01 Principais vias da área da Pituba  
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Principais vias 

 
Limite entre as ZIs
08 e 21 

 
Rio Camaragibe 

Fonte: IBGE / CONDER 
Elaboração: Adriano Bittencourt Andrade 

 

 (3) A partir da leitura da Tabela 01, pode-se constatar a grande movimentação 

de veículos na área da Pituba e seu entorno imediato, com destaque: à Av. Paulo VI, uma 

via interior que possui hierarquia e fluxo de veículos similares a áreas consolidadas da 

cidade (Av. Sete de Setembro e Av. Oceânica), o que de certa forma clarifica a recente 

dinâmica do local em detrimento a espaços ocupados em tempos mais recuados e que, 

outrora, já representaram as vias de maior centralidade da cidade; à Av. Manuel Dias da 

Silva, de grande movimentação para uma via Arterial 2, confirmando a sua função de 

ligação, mas também de “escoamento” da área residencial da Pituba pela orla atlântica; à 

ligação da Av. Antônio Carlos Magalhães com a Av. Paralela e Av. Tancredo Neves, 

estando nesta localidade (em frente ao Shopping Iguatemi) o maior volume de veículos de 

toda a cidade; acrescentando-se a este, outros movimentos locais (fluxos em direção ao 

Itaigara; sentido oposto, junto a rodoviária; interior da Pituba e ligação da Av. Paralela com a 

Av. Tancredo Neves), completa-se um complexo sistema viário de significativa volumetria de 

veículos em Salvador. 

  (4) A combinação dos dados de volume de veículos nos principais corredores de 

tráfego de Salvador com a pesquisa de Origem e Destino (SALVADOR, 1996) supracitada, 

tem-se a confirmação de que a área da Pituba, além de exercer atratividade para fluxos que 

derivam de toda a cidade, é também uma significativa área geradora de movimentos. A 

conjugação dessas duas variáveis gera problemas, a exemplo do esgotamento do sistema 

viário e freqüentes engarrafamentos, além de alterações na organização espacial interna 
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(tanto nas vias de maior fluxo – com tendência a uso comercial – como nas imediações 

residenciais) e confirma a nova centralidade metropolitana. 

Valor do solo em Salvador 

 Os dados, a seguir apresentados, decorrem da classificação venal dada pela 

prefeitura de Salvador, aos logradouros municipais (Valor Unitário Padrão – VUP) e utilizado 

para fins de cálculo de impostos e taxas. 

 A VUP, conforme indicado acima e explícito em texto oficial da Lei 5.849/2000, 

foi fixada “para efeito de avaliação de unidade imobiliária e lançamento do Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU”, segundo Oliveira (2002, p. 80), o valor do 

VUP dos terrenos é dado por metros quadrados e “corresponde a 70% do valor estabelecido 

pelo mercado imobiliário”. Esse indicativo também é utilizado para outros fins, como por 

exemplo, para a determinação da classificação da Taxa de Limpeza Pública – TLP (Lei nº 

5.262/1997). Com este último objetivo, a PMS estabelece a seguinte classificação de 

imóveis por zonas de localização: (1) popular – VUP dos terrenos inferior a R$53,35; (2) 

média – VUP dos terrenos de R$53,35 a R$213,30; (3) nobre – VUP dos terrenos superiores 

a R$213,30. Apesar do entendimento de que estes termos utilizados pela PMS possuem 

sentido equivocado, especificamente o que indica o espaço ocupado pelo público de mais 

alta renda: “nobre”, por resgatar o vocábulo medieval de cunho elitista; faz-se, a seguir, o 

seu uso apenas como referência à fonte. 

 A partir da classificação supracitada e da análise dos anexos à Lei nº 

5.311/1997, que indicam o VUP para 1998, tem-se o seguinte resultado: com a amostra de 

20% dos logradouros relacionados (2.084 de 10.419), obteve-se 1.545 (74,14%) na zona de 

localização popular, 506 (24,28%) na média e 33 (1,58%) na nobre. Esses dados públicos 

clarificam um típico processo de concentração de renda na cidade, ainda mais quando se 

constata que as zonas de padrão médio e nobre estão predominantemente localizadas junto 

à orla atlântica. A Pituba revela um caso acintoso, pois não há nenhum logradouro na área 

com classificação de VUP dos terrenos inferior a R$53,35 (zona popular). 

 Os logradouros selecionados na Tabela 02 ajudam a entender aspectos 

importantes indicados pela classificação da VUP dos terrenos, quais sejam: 

 (1) A confirmação da proposta de Vasconcelos (2002, p. 423-425), quando o 

autor indica “quatro diferentes cidades” no interior de Salvador a partir do padrão de 

organização sócio-espacial. 

 (2) A maior parte da cidade segue “à deriva” da infra-estruturação pública que se 

concentra, coerente com a ação e pressão dos outros agentes da produção do espaço 

urbano, de forma ostensiva, junto às áreas seletivas ocupadas pelos grupos de classe 
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média e alta. O valor do VUP de mais de 70% dos logradouros de Salvador estão abaixo de 

R$53,35, a exemplo dos relacionados na Tabela 02, na Liberdade, Jardim Pirajá, Boa 

Viagem, Cabula VI e Beiru, esses e muitos outros compondo a imensa cidade informal no 

Miolo e Subúrbio Ferroviário de Salvador. 

 (3) A já referida distribuição da cidade formal junto à orla atlântica; assim, Graça, 

Vitória, Barra, Ondina, Rio Vermelho, Pituba, Costa Azul e Piatã tem índices similares, 

distanciando-se da zona popular.  

Tabela 02 – Valor Unitário Padrão de terreno em Salvador – 1998 e 2001 
Base de dados (1998) – Tabela I e II, em anexo à Lei nº 5.311/1997 
Código Logradouro Localização VUP (R$/m²) 
00010-8 A Av. Adhemar de Barros Ondina  169,50
00011-6  Largo da Boa Viagem Boa Viagem 23,25
00868-0 Largo do Pelourinho Centro Histórico 33,90
00879-6 A Rua Banco dos Ingleses Contato Vitória / Contorno 271,20
01140-1 A Av. Otávio Mangabeira Pituba (orla atlântica) 135,60
01359-0 Largo da Vitória Vitória 284,76
01434-6 A Av. Sete de Setembro Piedade 169,50
01434-6 C Av. Sete de Setembro Vitória 271,20
01545-8 A Av. Oceânica Orla Atlântica 235,33
02631-0 A Av. Antônio Carlos Magalhães Entorno do Itaigara 406,80
02631-0 B Av. Antônio Carlos Magalhães Iguatemi 237,30
02631-0 C Av. Antônio Carlos Magalhães Acesso Bonocô / Iguatemi 162,72
02870-3 A Av. Paulo VI Pituba 199,55
03108-9 A Av. Tancredo Neves Entorno da Pituba 237,30
03424-0 Rua Rubem Berta Ampliação da Cidade Luz - Pituba 169,50
03887-3 Rua das Hortências Pq. Nossa Senhora da Luz  101,16
03899-7 Av. Santa Luzia Horto Florestal 151,04
04668-0 Alameda Gênova Pq. Júlio César 135,60
04877-1 Av. Prof. Magalhães Neto Entorno da Pituba 169,50
04923-9 A Av. Luiz Viana Filho (Paralela) Altura do Imbuí 135,60
05123-3 Rua Ramalho Ortigão Perpendicular à Av. Paulo VI 91,46
05165-9 Rua Antão Gonçalves Pq. Flamboyant (Pituba) 81,36
05179-9 Rua Ubaldo Osório Colinas Itaigara 139,96
05180-2 Rua Rubens Guelli Acesso ao Alto Itaigara 203,40
05181-0 Rua Itaigara EQ 1 Alto Itaigara 403,60
05212-4 Rua Marieta Alves 3ª fase do Itaigara 139,96
05343-0 Av. Anita Garibaldi Garibaldi 169,50
05662-6 Rua G Loteamento Aquarius 169,50
06520-0  Av. Cajazeiras Cajazeiras 7,00
07267-2 Rua B2 Loteamento Vela Branca 169,50
07786-0 Caminho A Cabula VI 6,50
12412-5 Rua Loteamento F Beiru (Tancredo Neves) 3,20
05205-1 Rua Padre Manuel Barbosa Fim de Linha da Pituba 139,96
12707-8 Via Cidade Jardim B Cidade Jardim 217,56
Base de dados (2001) – Anexo único da Lei nº 5.849/2000 
Código Logradouro Localização VUP (R$/ m²) 
00115-5 A Praça Santo Antônio da Barra Barra 258,00
00419-7 Rua Chile Centro  90,00
00984-9 A Av. Manuel Dias da Silva Pituba 176,00
01051-0 Av. Miguel Calmon Comércio 68,00
01060-0 A Rua Minas Gerais Pituba 145,00
05012-1 A Alameda dos Flamboyants Caminho das Árvores 140,00
05015-6 A Alameda das Espatódias Caminho das Árvores 160,00 
05209-4  Rua Anísio Teixeira Acesso Shopping Itaigara 285,00
10262-8 A 1ª Travessa da Liberdade Liberdade 19,70
12325-0 A Rua A Jardim Pirajá 10,10
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13984-0  Praça Ernesto Lebram Loteamento Pituba Ville 312,00
Fonte: Diário Oficial do Município, Leis: 3.377/1984 (LOUOS), 5.311/1997 e 5.849/2000 
Elaboração: Adriano Bittencourt Andrade 
 

 (4) A importância das avenidas do entorno da Pituba para a dinâmica no interior desta área. 

A valorização dessas avenidas, em detrimento às do centro tradicional, confirmam, por este 

viés, a nova centralidade estabelecida em Salvador. 

A ação do mercado imobiliário 

 As informações deste item derivam de relatórios estratégicos produzidos pela 

ADEMI-Ba (Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia) para 

efeito de contagem de vendas e análise de mercado. 

 A ADEMI-BA, conforme site oficial, possuía 120 associados, em 2003, que 

abarcavam cerca de 95% do mercado imobiliário baiano, assim, a sua pesquisa de mercado 

representa uma boa base de dados por possuir amostra bastante significativa de como se 

comporta a produção e venda de imóveis, especificamente, em Salvador. Entretanto, o uso 

desse instrumento requer cuidados por possuir, em relação a um trabalho científico, alguns 

desvios que necessitam ser esclarecidos antes da leitura e interpretação. São eles: 

 (1) Não há uma definição clara para as áreas adotadas, desta forma as vendas 

são catalogadas de acordo com a indicação do bairro pelo incorporador. Como a noção de 

bairro, em Salvador, não segue a uma determinação espacial objetiva, certamente há 

variações se comparados a outros critérios de classificação, a exemplo das Zonas de 

Informação e Regiões Administrativas. É significativo que em alguns momentos (a exemplo 

de Abr / Jun 2001) “apareçam” novos bairros nos relatórios da ADEMI, em verdade, significa 

que houve o “recorte” dessas áreas por opção metodológica ou pela importância específica 

delas em relação ao mercado imobiliário. 

 (2) No período em que se inserem os dados tratados a seguir há alterações na 

metodologia da apresentação, havendo algumas variações no interior das Áreas adotadas e 

na periodicidade dos relatórios (quadrimestrais ou, predominantemente, trimestrais). A 

legenda abaixo exposta dirime esse problema. 

 (3) As Áreas 02 e 13, preferencialmente destacadas nas tabelas que seguem, 

circunscrevem a Pituba, entretanto incluem outros espaços – Iguatemi, Cidadella, Cidade 

Jardim e Candeal. Por serem áreas relativamente homogêneas, esse desvio tende a ampliar 

os números abaixo tratados como sendo da área da Pituba. 

 (4) As Tabelas 03, 04 e 05, elaboradas a partir dos dados das pesquisas 

imobiliárias da ADEMI (Jun/1995 a Set/2002), são recortes de uma diversidade de outras 
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análises possíveis. Optou-se, entretanto, pela observação das seguintes variáveis: vendas 

do mercado imobiliário de Salvador e entorno3 como um todo; venda de salas, lojas e 

consultórios (uso comercial e serviços médicos) e venda de apartamentos com três ou mais 

quartos (verticalização de média e alta renda). 

 (5) A “chave” para a leitura das Tabelas 03, 04 e 05, está na legenda abaixo. Ela 

indica a primeira classificação utilizada e todas as alterações posteriores na composição das 

quinze áreas propostas pela ADEMI. As pequenas variações temporais podem ser 

observadas na primeira coluna das referidas tabelas. 

Primeira definição das Áreas (Jun / Set 1995) 

Área 01 Graça, Barra, Barra Avenida, Canela, Vitória, Campo Grande 

Área 02 Pituba, Candeal 

Área 03 Apipema, Chame-Chame, Ondina, Centenário 

Área 04 Federação, Garibaldi 

Área 05 Brotas, Matatu, Vila Laura, Horto, Pitangueiras, Vasco da Gama, Bonocô, Acupe 

Área 06 Barris, Nazaré, Garcia, Comércio, Baixa dos Sapateiros, Cidade Nova, Barbalho, 

Tororó 

Área 07 Rio Vermelho, Amaralina 

Área 08 Costa Azul, Stiep, Armação, Boca do Rio, Patamares, Piatã 

Área 09 Itapuã, Stella Mares, São Cristóvão, Pernambués, Alameda da Praia, Praia do 

Flamengo 

Área 10 Cabula, Cajazeiras, Mata Escura, Campinas, Pirajá, IAPI, Pau da Lima 

Área 11 Imbuí, Paralela 

Área 12 Ilhas 

Área 13 Itaigara, Iguatemi, Cidadella 

Área 14 Lauro de Freitas, Villas do Atlântico, Jauá, Praia do Forte, Buraquinho, Gurarjuba, 

Genipabu 

Alterações: 

                                                 
3 Além da área municipal da capital baiana, mas aquém da Região Metropolitana. 
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Mai / Jun 1998 Inclusão da Cidade Jardim na Área 02. 

Abr / Jun 2000 Inclusão do Caminho das Árvores na Área 13. 

Abr / Jun 2001 Transferência da Cidade Jardim e Candeal da Área 02 para a Área 13. 

Transferência do Iguatemi e Caminho das Árvores da Área 13 para a Área 02. 

Jul / Set 2001 Criação da Área 15 formada por Stella Mares, Alameda da Praia e Praia do 

Flamengo que saem da Área 09. 

Abr / Jun 2002 Inclusão de Camaçari na Área 14 

Jul / Set 2002 Inclusão de Gamboa de Cima na Área 01. Inclusão de Pituba Ville e Aquarius 

na Área 02. Inclusão do Morro do Gato na Área 03. Inclusão da Cardeal da Silva na Área 04. 

Inclusão do Alto de Brotas na Área 05. Inclusão da Liberdade na Área 06. Inclusão de 

Jaguaribe na Área 08. Inclusão de Jacuípe na Área 14. 

 (6) As pequenas variações e possíveis desvios quantitativos supracitados não diminuem a 

importância da análise dos relatórios da ADEMI, pois eles dão uma clara demonstração de 

como se comporta o mercado imobiliário em Salvador, indicando consolidações e 

tendências de tipos de usos de acordo com as variáveis espaciais aqui analisadas. 

 Precedendo a análise da Tabela 03, ressalva-se que as variações quantitativas 

dentro de uma mesma coluna dependem, em larga escala, de três fatores: primeiro das 

variáveis externas, como as alterações econômicas nacionais e mundiais, ou a liberação de 

linhas de crédito para o financiamento imobiliário; segundo, do ritmo de implantação de 

infra-estrutura e outros elementos que gerem atratividade para a área; terceiro, da 

disponibilidade e ação do mercado e dos promotores imobiliários no sentido de gerar e 

atender à possível demanda solvável, sendo essa ação tão diversa no espaço quanto a 

diversidade dos interesses e poder aquisitivo dos compradores. 

 A Tabela 03 apresenta claros indicativos da concentração das vendas do 

mercado imobiliário em algumas áreas específicas de Salvador. É significativo que 28,08% 

das vendas estejam localizadas na Área 2, que somado à Área 13 – composição do espaço 

estudado – atinge a percentagem de 35,73%. Outros números compõem o quadro do 

mercado imobiliário de Salvador e seu entorno: as Áreas 11 e 14 (12,14% e 14,32%, 

respectivamente) são espaços de expansão do mercado imobiliário, junto à cidade formal, o 

primeiro associado à Av. Luiz Viana Filho (Paralela), o segundo à continuidade da orla 

atlântica pós-Itapuã; neste, conforme se comprovará na Tabela 05, há uma predominância 

de residências unidomiciliares. A Área 8 está no limite da Pituba, na margem esquerda do 

rio Camaragibe, e também se constitui no traço da cidade formal ao longo do litoral atlântico. 

As Áreas 5 e 9 possuem grande diversidade interna, sendo compostas de espaços de baixa 
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renda (Vasco da Gama e Itapuã) ao lado de outros de alta renda (Horto e Stella Mares). As 

Áreas 1 e 3 são ocupadas por um público de média e alta renda, porém já estão 

consolidadas e próximas ao esgotamento da oferta/disponibilidade imobiliária, com poucas 

possibilidades de expansão. Enfim, as demais áreas compõem a imensa cidade informal 

onde a ação dos associados da ADEMI-BA é restrita, predominando a proliferação de 

ocupações coletivas do tipo invasão e outros parcelamentos informais. 

 

Tabela 03 – Vendas do mercado imobiliário de Salvador e entorno – Jun 1995 / Set 2002 
 

Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Área 7 Área 8 Área 9 Área 10 Área 11 Área 12 Área 13 Área 14 Área 15 TOTAL

Jul / Set 2002 58 338 14 50 43 3 13 87 18 2 106 - 79 93 8 912 
Abr / Jun 2002 31 153 8 14 18 1 29 77 7 2 42 - 81 241 12 716 
Jan / Mar 2002 102 228 87 25 84 3 3 45 31 8 16 - 57 117 7 813 
Out / Dez 2001 30 147 4 137 71 - 3 60 8 3 0 - 75 251 8 797 
Jul / Set 2001 157 459 - - 15 - 2 99 4 - 168 - 119 28 46 1097 
Abr / Jun 2001 59 169 40 8 56 - - 43 54 1 34 - 125 30 - 619 
Jan / Mar 2001 87 232 12 - 130 4 22 108 26 30 6 - 66 140 - 863 
Out / Dez 2000 36 346 9 - 93 2 15 89 21 8 87 - 70 83 - 859 
Jul / Set 2000 19 343 - 6 151 69 12 124 53 35 8 - 36 68 - 924 
Abr / Jun 2000 33 519 - - 9 - 7 117 15 0 12 - 51 20 - 783 
Jan / Mar 2000 27 229 - - 63 2 19 63 30 3 12 - 126 90 - 664 
Out / Dez 1999 73 207 1 50 29 4 38 68 87 4 20 - 85 56 - 722 

Jul / Set 1999 77 886 - - 64 123 71 172 68 13 73 22 107 132 - 1808 

Abr / Jun 1999 19 105 - - 11 7 46 254 24 10 27 - 45 130 - 678 
Jan / Mar 1999 7 277 3 - 25 7 37 70 31 6 5 - 8 905 - 1381 
Out / Dez 1998 10 114 - - 12 2 24 222 140 114 161 19 95 449 - 1362 
Jul / Set 1998 5 109 1 - 24 4 26 64 14 - 226 - 56 188 - 717 
Mai / Jun 1998 25 160 - - 18 6 38 43 118 - 530 1 20 32 - 991 
Jan / Abr 1998 12 256 5 - 34 48 65 148 176 - 0 22 100 64 - 930 
Set / Dez 1997 76 119 4 - 44 17 28 140 445 1 68 - 31 73 - 1046 
Mai / Ago 1997 23 206 - 1 25 79 37 89 28 47 50 - 270 48 - 903 
Jan / Abr 1997 15 276 1 5 28 27 137 91 95 10 128 - 9 210 - 1032 
Set / Dez 1996 92 286 7 4 59 20 19 109 107 55 95 - 55 130 - 1038 
Mai / Ago 1996 8 203 4 20 15 - 48 28 82 1 10 - 85 105 - 609 
Jan / Abr 1996 9 254 49 - 31 5 84 101 13 286 581 - 18 6 - 1437 
Out / Dez 1995 64 274 20 - 56 3 83 52 144 146 436 - 25 39 - 1342 
Jun / Set 1995 38 427 10 - 0 3 8 2 27 143 265 - 101 5 - 1029 

SOMATÓRIO 1192 7322 279 320 1208 439 914 2565 1866 928 3166 64 1995 3733 81 26072
Fonte: ADEMI, Jun 1995/ Set 2002 
Elaboração: Adriano Bittencourt Andrade 
  

 Fazendo-se um recorte no ano de 2000, tem-se de forma ainda mais explícita a 

concentração das vendas de imóveis na Pituba e seu entorno. Para esse ano, das 3.230 

unidades vendidas, 1.720 estão nas Áreas 2 e 13, compondo 53,25% do total. 

 Na Tabela 04, que trata das vendas de salas, lojas e consultórios em Salvador e 

entorno, é ainda mais marcante a concentração nas Áreas 2 e 13. Do somatório total para o 

período de Jun/1995 a Set/2002, 5.933 unidades negociadas, correspondendo a 65,76% do 

total, estão nas referidas áreas (53,68% e 12,08%, respectivamente). 
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Tabela 04 – Vendas de salas, lojas e consultórios em Salvador e entorno – Jun 1995 / Set 2002 
 Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Área 7 Área 8 Área 9 Área 10 Área 11 Área 12 Área 13 Área 14 Área 15 TOTAL

Jul / Set 2002 - 189 - 5 - 3 - - - - - - 3 1 - 201 

Abr / Jun 2002 - 45 - 14 - 1 - - - - - - 5 103 - 168 

Jan / Mar 2002 - 106 52 25 - 3 - - - - - - 3 3 - 192 

Out / Dez 2001 - 13 - 137 - - - - - - - - 5 193 - 348 

Jul / Set 2001 1 305 - - - - - - - - - - 8 13 - 327 

Abr / Jun 2001 - 10 - - - - - - - - - - 9 17 - 36 

Jan / Mar 2001 - 29 - - 7 - - - 10 - - - 5 76 - 127 

Out / Dez 2000 - 188 - - - - - - - - - - 13 54 - 255 

Jul / Set 2000 - 59 - - - 20 - 12 - - - - 17 - - 108 

Abr / Jun 2000 - 294 - - - - 1 17 - - - - 10 - - 322 

Jan / Mar 2000 18 47 - - - 2 3 - - 2 - - 102 - - 174 

Out / Dez 1999 6 85 - - - 4 17 - - - - - 14 - - 126 

Jul / Set 1999 17 747 - - - 120 61 60 - - - - 38 - - 1043 

Abr / Jun 1999 5 48 - - - 5 - 27 - - 4 - 2 - - 91 

Jan / Mar 1999 4 203 1 - - 1 22 47 - 6 - - 6 - - 290 

Out / Dez 1998 1 37 - - - - - 15 - - - - - - - 53 

Jul / Set 1998 3 64 - - - 2 - 29 - - - - 35 - - 133 

Mai / Jun 1998 15 87 - - - 3 10 14 - - 12 - 6 - - 147 

Jan / Abr 1998 - 177 5 - - - 4 64 14 - - - 80 - - 344 

Set / Dez 1997 - 56 2 - 4 15 4 - - 1 - - 17 56 - 155 

Mai / Ago 1997 - 21 - 1 1 60 14 52 - 2 1 - 265 - - 417 

Jan / Abr 1997 - 186 1 4 2 27 1 70 - 9 49 - 3 - - 352 

Set / Dez 1996 78 103 - 4 25 20 - 10 - 37 - - 8 3 - 288 

Mai / Ago 1996 - 32 - 2 - - 2 1 11 - - - - - - 48 

Jan / Abr 1996 - 28 - - - - - - - 16 - - 11 - - 55 

Out / Dez 1995 3 12 4 - 2 - 1 - - 20 - - 10 4 - 56 

Jun / Set 1995 - 14 - - - - 1 - - 16 - - 42 4 - 77 

SOMATÓRIO 151 3185 65 192 41 286 141 418 35 109 66 0 717 527 0 5933 
Fonte: ADEMI, Jun 1995 / Set 2002 
Elaboração: Adriano Bittencourt Andrade 
 

 As informações desta tabela indicam concentração de serviços e atividades 

comerciais, configurando um processo de coesão de serviços e comércios junto aos eixos 

da nova centralidade do vale do Camaragibe e, mesmo no interior da Pituba. 

 Ratifica-se que além de Pituba, Caminho das Árvores, Itaigara e Aquarius, 

compõem as Áreas 2 e 13, “bairros” como Candeal, Cidade Jardim e Cidadella, além do que 

a ADEMI-BA nomeia como Iguatemi, possivelmente, a grande concentração comercial que 

há no entorno do Shopping de mesmo nome. Também, as margens opostas ao Caminho 

das Árvores e do Itaigara, das Av. Tancredo Neves e ACM, respectivamente, não estão 

inclusas no que se denomina nessa dissertação de “área da Pituba” e possuem significativo 

adensamento comercial. 
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 As Áreas 8 e 14 também possuem números em destaque pelos mesmos motivos 

já apresentados na leitura da Tabela 03: o primeiro como uma continuidade da cidade formal 

imediata à Pituba, o segundo a faixa de expansão imobiliária na conurbação Salvador/Lauro 

de Freitas. 

 No foco dos dados para o ano de 2000, tem-se a expressão da dinâmica dessa 

nova centralidade: dos 859 imóveis desse tipo (salas, lojas e consultórios) vendidos no ano, 

730 estão nas Áreas 2 e 13 – 84,98% – enquanto que a área que inclui o centro tradicional, 

por já estar consolidada, responde por apenas 2,56% das vendas. 

 Sabe-se que alterando as variáveis, também se alterará o resultado, como nos 

comprova Carvalho (1997) que, a partir de determinados estudos constata a permanência 

da centralidade no núcleo tradicional. Entretanto, para além da discussão do que é mais 

central, é significativa a comprovação da dinâmica recente dos eixos viários no entorno e 

interior da Pituba. 

 Conforme citado alhures, a variação no espaço interno, luxo, acessórios e preço 

unidades vendidas não é perceptível nessas tabelas. A classificação é feita pelo tipo de 

imóvel (casa, apartamento, loja, sala, consultório, etc) e a partir, principalmente, do número 

de cômodos, assim, mesmo que haja grande diferença entre duas unidades, caso possuam 

similaridade nesse indicativo, comporão o mesmo quadro. 

 Na Tabela 05 há dados contundentes que comprovam a criação de um espaço 

seletivo para alta e média renda na área da Pituba. A análise das vendas de apartamentos 

com três ou mais quartos, demarca um tipo de imóvel de maior valor e que, provavelmente, 

atende à demanda de um público de alto poder aquisitivo, Percebe-se que, na Pituba, esse 

padrão de imóvel realmente prioriza a segmentação econômica e tende a trazer na 

arquitetura, nos acessórios e no preço as possibilidades e limites de consumo. 

 

Tabela 05 – Vendas de apartamentos com três ou mais quartos em Salvador e entorno 
Jun 1995 / Set 2002 

 Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Área 7 Área 8 Área 9 Área 10 Área 11 Área 12 Área 13 Área 14 Área 15 TOTAL

Jul / Set 2002 18 56 14 - 39 - 1 19 - - 106 - 70 - - 323 
Abr / Jun 2002 2 42 8 - 3 - 2 8 - - 42 - 72 - - 179 
Jan / Mar 2002 20 72 33 - 4 - - 11 - - 16 - 55 - - 211 
Out / Dez 2001 22 51 1 - 11 - - 5 - - - - 55 - - 145 
Jul / Set 2001 71 85 - - 7 - - 6 - - 108 - 64 - - 341 
Abr / Jun 2001 33 106 39 - 24 - - - - 1 - - 82 - - 285 
Jan / Mar 2001 49 109 12 - 120 - - 9 4 - - - 46 - - 349 
Out / Dez 2000 1 91 9 - 3 - - 9 - 4 1 - 26 - - 144 
Jul / Set 2000 18 151 - 6 - - - 35 - 35 8 - 19 1 - 273 
Abr / Jun 2000 29 92 - - 1 - - 39 - - 6 - 39 - - 206 
Jan / Mar 2000 2 86 - - 31 - - 21 - - 8 - 23 - - 171 
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Out / Dez 1999 3 97 1 50 28 - - 19 - - 19 - 60 3 - 280 
Jul / Set 1999 44 52 - - 64 - 3 1 2 - 71 - 58 - - 295 

Abr / Jun 1999 9 34 - - 11 - 16 9 - 10 23 - 30 - - 142 

Jan / Mar 1999 - 52 1 - 25 - - 5 - - - - - - - 83 
Out / Dez 1998 3 48 - - 12 - - 12 - 40 43 - 80 - - 238 
Jul / Set 1998 2 24 - - 19 - 1 9 - - - - 10 1 - 66 
Mai / Jun 1998 4 42 - - 18 - - 22 1 - - - 14 1 - 102 
Jan / Abr 1998 5 69 - - 31 - - 16 - - - - 18 - - 139 
Set / Dez 1997 46 30 1 - 36 - 6 11 - - - - 12 4 - 146 
Mai / Ago 1997 21 70 - - 10 - - 17 - - - - 5 2 - 125 
Jan / Abr 1997 8 40 - - 13 - - - - - - - 6 15 - 82 
Set / Dez 1996 7 93 1 - 11 - 4 2 - - - - 34 8 - 160 
Mai / Ago 1996 2 147 1 - 5 - 14 14 2 - - - 80 - - 265 
Jan / Abr 1996 6 165 48 - 3 - - 98 - - 2 - 18 5 - 345 
Out / Dez 1995 13 73 2 - 9 - - 30 1 - 3 - 5 18 - 154 
Jun / Set 1995 25 326 - - 1 - 7 - 2 - 46 - 8 - - 415 

SOMATÓRIO 463 2303 171 56 539 0 54 427 12 90 502 0 989 58 0 5664 
Fonte: ADEMI Jun 1995 / Set 2002 
Elaboração: Adriano Bittencourt Andrade 

 

Observando os dados, tem-se, para esse tipo de imóvel, as Áreas 02 (40,66%) e 13 

(17,46%) compondo 58,12% do somatório total de vendas para o período de Jun/1995 a 

Set/2002, mantidas as restrições anteriores sobre as variações do recorte espacial em 

relação à área da Pituba. Alguns outros números, em menor escala, também chamam a 

atenção e ratificam informações anteriores, a exemplo da pequena expressão da Área 14 

nesse tipo, confirmando a ocupação por casas; das Áreas 8 e 11 como espaços de 

expansão da cidade formal; da Área 5 que, devido a diversidade, possui para imóveis de 

três ou mais quartos, números relevantes, provavelmente concentrados no Horto Florestal e 

Acupe; e a Área 1 que, apesar de consolidada, mantém um padrão de consumo de alta 

renda relativamente constante e restrito às possibilidade do sítio e do espaço. 

 Seguindo a mesma metodologia de análise, observando-se especificamente o 

ano 2000, tem-se a ratificação das informações anteriores: das 794 unidades negociadas 

para o referido ano, 527 (66,38%) estão nas Áreas 2 e 13. 

Considerações finais 

 Novos estudos acerca do processo de verticalização da cidade e/ou outras 

temáticas afins, aliados aos já existentes, a exemplo da análise da problemática da 

habitação (GORDILHO-SOUZA, 2000) e da própria dinâmica da Pituba (ANDRADE, 2003), 

tendem a revelar, de forma ainda mais contundente, a desigual metrópole latino-americana 

que é Salvador. 

 Para este artigo, a análise dos dados aqui apresentados dão indícios e 

conduzem às seguintes constatações: 
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 É possível delimitar o espaço produzido para o público de alta e média renda a 

partir da observação da ação do mercado imobiliário, daí a verificação de uma continuidade 

para esse padrão ao longo do litoral atlântico, porém, com destaque à área da Pituba, pela 

recente expansão e densidade de ocupação. Matéria publicada pelo Jornal A Tarde 

(VERÔNICA, 2003), de título “Emergente é o público do alto luxo”, corrobora esta 

constatação quando afirma que “impulsionado pelo segmento que ‘pode’ hoje na Bahia, 

setor imobiliário constrói prédios bonitos, sofisticados e caros”, ainda que “os prédios de alto 

luxo ocupam os lugares mais privilegiados – nos bairros da Vitória, Campo Grande, Horto 

Florestal, Itaigara e Pituba. Construções com, no máximo, dois apartamentos por andar e 

opções de planta”. 

 Os interesses “em jogo” na incorporação imobiliária, vão para muito além da 

oferta de moradia. Em verdade, o viés econômico dita as normas de ocupação, a oferta de 

produtos e, principalmente, os espaços coerentes com cada tipo de imóvel. 

 O espaço urbano deriva da conjunção e oposição de forças e interesses de 

diversos agentes. Quando os agentes hegemônicos (maiores detentores de poder político 

e/ou econômico) alinham os seus objetivos — o que normalmente acontece em função da 

ampliação dos ganhos com a terra urbana —, em conjunto, eles impulsionam vetores de 

expansão e produção de espaços seletivos para classes distintas. 

 A ação intensiva dos promotores imobiliários na área da Pituba reflete a 

importância desta para a dinâmica da cidade. Um espaço recentemente incorporado ao 

tecido urbano metropolitano se constitui na unidade central que dá continuidade aos eixos 

de centralidade do Vale do Camaragibe. 

 A análise conjunta dos fluxos urbanos, instrumentos públicos de classificação 

venal do espaço urbano e de dados que indiquem a ação do mercado imobiliário para o 

local, permitem precisar um claro desenho espacial que revela, ao que parece, sem 

exceção, pelo menos para o mundo periférico do capitalismo, as formas e dinâmica de uma 

cidade segregada. 
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	Quadro 01 – Grandes espaços “segregados” de Salvador 
	ao final do século XX
	Nome
	Área
	Características gerais
	Centro histórico
	Núcleo original da cidade de Salvador.
	Formas remanescentes do suntuoso passado da capital baiana, hoje congregando funções da administração municipal, comércio de baixa renda e uso turístico na área recuperada – “Shopping do Pelô”.
	Orla atlântica
	Parte sul da península e orla atlântica, tendo como limite a Av. Paralela.
	É, apesar dos bolsões de pobreza (Nordeste de Amaralina, Boca do Rio e parte de Itapuã), por onde se estende a cidade formal, locus do estabelecimento da população de alta e média renda, da ação intensa dos grandes promotores imobiliários e da infra-estruturação pública. Ocupação em sucessivas fases do sul para o norte. Espaço de loteamentos e condomínios fechados e do novo centro e de vários eixos de centralidade (avenidas de negócios).
	Orla da Baía de Todos os Santos
	Parte norte do centro histórico e subúrbio ferroviário.
	Em local de topografia acidentada, ocupa a parte baixa e a margem da parte alta da falha de Salvador. Predomínio da moradia de pobres, normalmente negro-mestiços. Área com precária infra-estruturação e graves problemas socioambientais. Na península itapagipana há resistências espaciais, marcando um claro processo de inércia. 
	Interior da península – “Miolo”
	A parte central de Salvador – entre a BR-324 e a Av. Paralela.
	Ocupada predominantemente após a década de 1970, nesta grande área aparecem conjuntos habitacionais financiados pelo Estado, diversas invasões e outros parcelamentos informais nos interstícios. Sistema também precário de atendimento público, aproximando-se do padrão socioeconômico da Orla da Baía de Todos os Santos.
	Fonte: Vasconcelos (2002, p. 423-425) 
	Elaboração: Adriano Bittencourt Andrade
	  Localização
	Sentido
	Período pesquisado
	Volume diário (em UCP)
	Hierarquia da via
	Av. Paulo VI 
	(Superpão)
	Correios para Caminho das Árvores
	07:00h às 20:00h 
	Out. 2002.
	14.560
	Coletora 1
	Av. Sete de Setembro (Piedade)
	Praça da Sé
	07:00h às 19:00h 
	Jul. 2000.
	14.526
	Coletora 1
	Av. Oceânica 
	(Ondina – Hotéis)
	Barra
	07:00h às 19:00h 
	20.212
	Coletora 1
	Av. Manoel Dias da Silva (entroncamento com a rua Pará)
	Amaralina
	07:00h às 20:00h 
	Fev. 2002.
	33.984
	Arterial 2
	Av. Suburbana 
	(Escola Dr. Eduardo Doto)
	Calçada
	07:00h às 19:00h 
	Dez. 2001.
	8.620
	Arterial 2
	Av. Heitor Dias 
	(Posto Ypiranga)
	Retiro
	07:00h às 20:00h 
	Mai. 2001.
	16.231
	Arterial 2
	Av. ACM 
	(Shopping Iguatemi)
	Rodoviária / 
	Av. Paralela / Av. Tancredo Neves
	07:00h às 20:00h 
	Jul. 2000.
	133.534
	Arterial 1
	Av. ACM 
	(Shopping Itaigara)
	Brotas / Iguatemi
	07:00h às 19:00h 
	Mar. 1999.
	30.488
	Arterial 1
	Av. ACM 
	(G. Barbosa)
	Rótula do Abacaxi
	07:00h às 20:00h 
	Ago. 2001.
	57.442
	Arterial 1
	Fonte: SET, 2003 
	Elaboração: Adriano Bittencourt Andrade
	 (1) A confirmação da proposta de Vasconcelos (2002, p. 423-425), quando o autor indica “quatro diferentes cidades” no interior de Salvador a partir do padrão de organização sócio-espacial. 
	Tabela 02 – Valor Unitário Padrão de terreno em Salvador – 1998 e 2001
	Base de dados (1998) – Tabela I e II, em anexo à Lei nº 5.311/1997
	Área 01 Graça, Barra, Barra Avenida, Canela, Vitória, Campo Grande 

	Tabela 03 – Vendas do mercado imobiliário de Salvador e entorno – Jun 1995 / Set 2002
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