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NOTA TÉCNICA 

 

1. OBJETO DA NOTA TÉCNICA 

O Grupo de Pesquisa Lugar Comum, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da UFBa (PPGAU/FAUFBa), o 

Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento Bahia (IAB-Ba) e o Sindicato dos 

Arquitetos e Urbanistas do Estado da Bahia (SINARQ-Ba), entidades sem fins 

lucrativos que congregam um conjunto de profissionais, professores e pesquisadores 

especializados no campo da arquitetura e do urbanismo, vêm apresentar esta Nota 

Técnica referente à ameaça de remoção de cerca de 40 famílias da Zona Especial de 

Interesse Social Tororó para que, no local de suas moradias, seja implantado parte de 

um centro comercial no âmbito do Contrato de Concessão nº 01/2015. 

2. ASPECTOS GERAIS 

Esta Nota elenca um conjunto indagações sobre processos políticos e urbanísticos 

desencadeados a partir das articulações entre poder público municipal e iniciativa 

privada. Tais processos resultam na promoção de situação de insegurança de 

permanência habitacional, desde 2017, no assentamento da comunidade da Rua 

Monsenhor Rubens Mesquita, que conforma, de acordo com a Lei n.º 9.069 de 

30/06/2016 que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município 

de Salvador (PDDU) –,  a Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) do Tororó. Esta 

localidade está circunscrita na zona de influência imediata da Estação de Transbordo 

Clériston Andrade (Estação da Lapa), maior terminal urbano de passageiros desta 

cidade, inaugurada em 1982, hoje administrado pela Nova Lapa Empreendimentos Spe 

S.A, constituída no ano de 2014. 

Essa comunidade é constituída por dezenas de famílias que aí residem desde início dos 

anos 2000, ou seja, há mais de 15 anos. No início de sua constituição, não houve, seja 

por parte seja de agentes públicos ou privados, qualquer tipo de ação que questionasse, 

dificultasse ou mesmo impedisse a instalação desse assentamento de população na área. 

Assim, esses moradores, sem qualquer empecilho da Prefeitura Municipal de Salvador 

(PMS), foram se estruturando progressivamente na localidade e, para tanto, criando 

condições de circulação e acessos para interligação das moradias edificadas. Naquele 

momento, antigos moradores locais foram apoiando a ocupação da localidade, que no 

passado tinha função rural. Este processo foi gradativamente aumentando, fato que 

desencadeou um aumento do adensamento populacional. Assim, não apenas a PMS não 

se opôs ao processo, como, ao contrário, a ocupação do Tororó foi legalmente 

reconhecida pela PMS, em 2016, ao qualifica-la como ZEIS.  
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No entanto, e surpreendentemente, desde 2017, a PMS vem movendo um processo 

jurídico de reintegração de posse desse assentamento de população, que beneficiará 

direta e exclusivamente um empreendimento privado, ameaçando cerca de 40 famílias 

de expulsão de suas casas. 

Abaixo estão algumas imagens que ilustram a consolidação da ZEIS Tororó. 

 
Figura 1 - Vista da Rua Monsenhor Rubens Mesquita, na própria rua, 2018. 

 

 
Figura 2 - Vista da Rua Monsenhor Rubens Mesquita, sob o ângulo da Estação da Lapa, 2018. 
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Figura 3 - Vista da Rua Monsenhor Rubens Mesquita, sob o ângulo da Estação da Lapa, 2018. 

 

  
Figura 4 - Vista da Estação da Lapa a partir da Rua 

Monsenhor Rubens Mesquita, 2018. 

Figura 5 - Vista da Rua Monsenhor Rubens 

Mesquita, sob o ângulo da rua em sentido da Est. 

da Lapa, 2018 

Antes da ocupação existiam algumas casas de antigos moradores na própria Rua 

Monsenhor Rubens Mesquita e, na parte central da comunidade, havia um matagal e a 

Fonte do Vale do Tororó. Saliente-se, uma Fonte tombada pelo Instituto do Patrimônio 

Artístico e Cultural da Bahia, incluindo seu entorno num raio de 200m, conforme Livro 

de Tombo dos Bens Imóveis – Inscrição nº 33. É importante destacar, neste contexto da 

dinâmica de ocupação da área, que a Estação da Lapa já se fazia presente desde 1982 e, 

por isso, em suas imediações havia uma movimentação intensa de pessoas e disputa na 

apropriação da acessibilidade através da implantação de atividades comerciais e de 

serviços. 

No que pese a efetiva presença do uso habitacional na área do entorno da Estação da 

Lapa e de diversas comunidades, a ausência do poder público, sobretudo no 

ordenamento da ocupação da área e na implantação de condições adequadas de moradia 
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– a implantação da infraestrutura técnica e da infraestrutura social –, impôs a uma boa 

parte dessas comunidades a necessidade de lançar mão de iniciativas próprias para 

garantia de suas condições objetivas de vida e moradia. Isso se materializa na 

autoconstrução não só de casas, mas principalmente na implantação de infraestruturas. 

Assim, foram surgindo iluminação, pontos de acesso à água e vias, dentre outras ações. 

Ali não atuaram técnicos do setor público, como era de se esperar, mas, sim, pessoas 

que, com seu conhecimento adquirido ao longo da vida, incorporaram autonomia 

suficiente para se inserir no meio urbano e buscar fazer cumprir o direito à cidade 

através do saber fazer. Assim sendo, principalmente na parte mais central da localidade, 

pode-se encontrar uma infraestrutura ainda deficitária (Figuras 8 e 9), porém, muito do 

que existe foi feito pela própria comunidade para viabilizar sua permanência salubre no 

local. 

  
Figura 8 - Vista de um beco construído pela 

própria comunidade, 2018. 

Figura 9 - Vista de uma escadaria local com 

problemas de drenagem, 2018. 

É importante ressaltar que as soluções dadas pela comunidade foram as melhores 

possíveis tendo em vista seus recursos financeiros e técnicos. Este fato ilustra o mérito 

do saber fazer popular, da superação desta comunidade frente as limitações 

estabelecidas pelas prioridades de uso do orçamento público dadas pela administração 

nos embates da cidade real. Porém, é importante destacar que não é socialmente justo 

que as famílias tenham que criar sua própria infraestrutura. Na verdade, esse nefasto 

processo se insere no contexto da espoliação urbana, que, como observa o estudioso 

Lúcio Kowarick (1993)
1
, ocorre na medida em que a exploração dos trabalhadores no 

processo da produção do espaço da cidade os forçam a construírem com sua força de 

trabalho e recursos financeiros algo que deveria ser feito pelo poder público. 

A mesma ação, agora voltada para autoconstrução das moradias existentes no local, 

também segue nesse sentido. Ao longo de cerca de 15 anos de permanência, sem 

                                                 
1
 KOWARICK, Lúcio. A espoliação urbana. 2 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993. 
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nenhum tipo de impedimento para tal e, ao contrário, reconhecida a ocupação pelo 

poder público municipal como ZEIS em 2016, como já referido, famílias foram 

investindo seus recursos, obtidos através do trabalho, na construção e melhorias de suas 

moradias e das condições urbanísticas. 

Observe-se que expulsão da população da área significa expressivas perdas privadas nas 

distintas formas de trabalho, aplicadas na consolidação do meio físico construído e 

adequação do meio natural. Além dos recursos e do trabalho não remunerado, superada 

a aquisição do lote, há uma somatória de custos imobilizados na construção das 

edificações que se traduz num valor total e unitário. As casas edificadas são de alvenaria 

e não unidades de moradias improvisadas ou toscas, algumas construídas com materiais 

cuja durabilidade estão longe de serem amortizados. Do mesmo modo, há de considerar 

as ações coletivas para urbanização dessa área, cujo investimento, levado a termo pelos 

moradores, se traduz num custo para estabelecimento no local, que envolve a 

demarcação do lote, a terraplenagem, rede de água, rede de esgoto, rede pluvial, sarjetas 

e guias, rede elétrica, iluminação pública, pavimentação, escadas. 

A Figura 10 ilustra o interior de uma das habitações localizada na ZEIS do Tororó que 

está listada no processo de reintegração de posse. Nela é possível observar o zelo e o 

capricho nos acabamentos. A moradora trabalha como diarista e tem a Estação da Lapa 

como apoio para se deslocar aos diversos locais de trabalho espalhados pela Cidade. A 

possível retirada dela e de sua família do local se constitui numa perda irreparável: é 

descartado todo esforço concentrado para se erguer uma moradia com todas as 

características necessárias para seu bem viver; a perda de relações de vizinhança, com 

toda a rede social e afetiva e de solidariedade que as caracteriza; além de se inviabilizar 

sua forma de sustento, visto que outro local de moradia interromperia a possibilidade de 

sua ágil locomoção para atender as demandas de serviços de faxina. Mas esse é apenas 

um caso. Existem cerca de 40 outras famílias em situação semelhante. 



       
 

 

6 

 

  
 

  
Figura 10 - Interior de uma Habitação localizada na ZEIS do Tororó, 2020. 

Ou seja, todas as dificuldades enfrentadas e o grande esforço e investimento das 

famílias em viabilizar sua permanência no local, mostram a importância do lugar para o 
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conjunto dos moradores. A Estação da Lapa viabiliza um fluxo ágil no percurso dos 

moradores pela cidade de Salvador, tanto por ônibus, quanto por metrô, ao mesmo 

tempo em que sua localização possibilita um cotidiano mais favorável para o trabalho 

no Centro da Cidade. Ademais, a comunidade forma e integra um grupo de pessoas que 

tem uma relação de amizade e de ajuda mútua, caracterizando laços de sociabilidade e 

solidariedade fundamentais para a vida urbana. Além disso, a ZEIS Tororó já se 

caracteriza como um local de alto valor cultural, onde vivem capoeiristas, baianas de 

acarajé, artistas e trabalhadores e trabalhadoras fundamentais para a cidade de Salvador. 

3. COMUNIDADE DA RUA MONSENHOR RUBENS MESQUITA ESTÁ 

INSERIDA NA POLIGONAL DA ZEIS DO TORORÓ 

Salvador é marcada por uma forte segregação espacial, fruto da desigualdade social, 

fato que se explicita através do quadro de precariedade urbana no município onde vários 

assentamentos de população não têm acesso às infraestruturas técnica e social. Ademais, 

tem-se um contexto em que se somam as precárias condições de moradia, uma quase 

inelasticidade na oferta de habitações de interesse social e uma politica fundiária que 

garanta um fluxo de terra para construção de novas casas para seu expressivo 

contingente de população negra e pobre. Diante disso, o já mencionado PDDU (Lei 

9.069/2016) definiu cinco categorias de ZEIS para a cidade, reconhecendo a 

importância de políticas específicas para esses lugares, na busca da construção de uma 

cidade mais justa. A ZEIS 1 é caracterizada por assentamentos precários, tais como 

favelas, loteamentos irregulares e conjuntos habitacionais irregulares. A ZEIS Tororó 

integra esse conjunto de lugares, identificada, também, como ZEIS nº 27 (Figura 11). 

Nas áreas constituídas como ZEIS, o poder público tem o dever de elaborar, com 

participação das famílias que nelas vivem, políticas específicas para garantir o Direito à 

Cidade, com ações que envolvam, especialmente, regularização fundiária, moradia 

adequada e acesso à infraestrutura urbana e de serviços.   

A comunidade da ZEIS do Tororó ocupou a área, construiu suas moradias, porém, 

nunca obteve os investimentos em infraestrutura e nem a garantia da posse do imóvel, 

ficando à mercê dos interesses do poder público. Contraditoriamente, a Prefeitura, 

interessada nos empreendimentos que envolvem a Estação da Lapa, dentre eles um 

shopping center, despreza o fato de a mesma se constituir como ZEIS e agora move 

ação para retirar seus moradores, agindo com postura claramente autoritária e sem 

nenhuma transparência.  
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Figura 11 – Localização da Comunidade da rua Monsenhor Rubens Mesquita e Poligonal da ZEIS do 

Tororó, 2018 

Apesar de a comunidade ter sentido os efeitos deste processo de tentativa de remoção 

somente a partir de 2017, o conflito de natureza fundiária e territorial se inicia em 2013, 

com o Projeto de Lei (PL) 903/2013, que intencionou conceder a Estação de Transbordo 

Clériston Andrade para controle e gestão da iniciativa privada. Em 2014, com a 

aprovação deste PL, o Poder Executivo municipal pôde, através da Lei 8.545/2014, 

promover a concessão de serviços públicos de administração e operação deste 

equipamento público de transporte, cujo movimento diário de passageiros ultrapassa os 

450 mil/passageiros/dia, bem como a concessão de uso das construções nele existentes. 

É importante destacar que esta Lei não define nenhuma poligonal que delimite a área 

objeto da concessão, bem como do espaço de influência para gerenciamento e uso do 

terminal de passageiros. Refere-se somente aos terrenos e às construções de propriedade 

do Município de Salvador que integrariam a Estação, habilitando a administração 

privada a realizar exploração comercial, reformas, ampliações, construções e 

manutenções deste equipamento público por 35 anos. 

O Decreto 25.268/2014, que regulamenta o disposto na Lei 8.545/2014, estabelece, em 

seu Art. 1º, a “[...] concessão de direito real de uso dos terrenos anexos à estação [...]”, 

sem que indique a necessária delimitação destes terrenos. Somente no Contrato 

001/2015, firmado entre a Secretaria Municipal de Mobilidade (SEMOB) e a empresa 

Nova Lapa Empreendimentos Spe S. A., através de processo licitatório (Edital de 

Concorrência nº003/2014) é que foram apresentados, nos seus anexos I e II, os espaços 

objeto do Contrato. 

É importante destacar que o terreno é indicado, nos referidos anexos do referido 

Contrato, somente através de coordenadas geográficas, e não como peças gráficas, ou 

seja, por mapas que evidenciem qual área da comunidade está incluída na poligonal que 
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o empreendimento pretende utilizar. Quando as coordenadas foram lançadas por esta 

equipe, decodificou-se o disposto no Anexo I, referente ao “Memorial Descritivo da 

Área de Concessão de Direito Real de Uso” e no Anexo II, referente ao “Memorial 

Descritivo Onde está Inserida a Estação Clériston Andrade”: as áreas a serem 

disponibilizadas para a empresa concessionária estão definidas como o perímetro 

envolvido pelas poligonais azul e amarela, conforme desenhado na Figura 12. Ora, isso 

revela uma área bem mais ampla do que a da Estação da Lapa, incluindo a rua 

Monsenhor Rubens Mesquita, com todas as suas edificações. A definição de seus 

limites é arbitrária, pois descolada do contexto atual da cidade, destinando ao uso da 

empresa terrenos que são utilizados para moradia antes mesmo de 2004. 

 
Figura 12 – Indicação das Poligonais do Contrato 001/2015, firmado entre a SEMOB e a Empresa Nova 

Lapa Empreendimentos SPE/AS em relação à ZEIS do Tororó, 2020. 

Assim, pode-se constatar, a partir do conteúdo das Leis, do Decreto e do Contrato 

relativos à concessão da Estação da Lapa que, além do processo contra a comunidade, 

as informações são evasivas e insuficientes para delimitar com clareza a área afetada, 

apresentando sérias inconsistências neste sentido. Falta transparência e informação de 

qualidade em todo o processo, sobretudo considerando que existe a ameaça de despejo 

forçado de população residente na ZEIS Tororó.  

Mas existem ainda inconsistências graves nos argumentos que a Prefeitura de Salvador 

apresenta em seu recurso que visa à remoção dessas famílias. O Executivo Municipal, 

de modo equivocado, afirma que 

Não há que se negar a presença do requisito da probabilidade do 

direito¸ evidenciado pelos documentos em anexo. O referido lastro 

probatório demonstra que a área em questão foi doada à Prefeitura em 



       
 

 

10 

 

1953, passando o referido bem a integrar os bens públicos municipais. 

Porém, durante este período, as rés ocuparam o local para fins de 

moradia de maneira completamente irregular. Em anexo a presente 

exordial segue documentação comprobatória de propriedade da área 

identificada como ID 062, invadido pela ré. (Doc. 881546, p. 14. 

Grifo no original) 

No entanto, segundo informações da própria Prefeitura de Salvador, o terreno 

identificado como “ID 062” está localizado na Praça Carneiro Ribeiro, em Nazaré, ao 

lado do Colégio Central, em nada se relacionando com a Rua Monsenhor Rubens 

Mesquita e tampouco com a comunidade do Tororó. Ademais, a poligonal que a PMS 

alega lhe ter sido doada em 1953 inclui apenas uma pequena parte do terreno “ID 062”. 

A Figura 13, abaixo, mostra o referido terreno e sua localização em espaço que se situa 

fora da ZEIS Tororó. Essas informações provêm do Anexo II da Lei Nº 9.233/2017, que 

“Desafeta e autoriza o Poder Executivo a alienar os bens imóveis que especifica e dá 

outras providências”, alterada pela Lei 9.434/2018. 

 
Figura 13 - Terreno “ID 062” indicado no Anexo II da Lei N 9.233/2017, alterado pela Lei 9.434/2018 

Neste contexto, intencionalmente confuso, não se pode desconsiderar que a ameaça da 

perda da posse tem um forte impacto sobre os moradores. Ela vem afetando a segurança 

da permanência da população desde 2017, como mencionado, tornando as perspectivas 

futuras de cada família em algo incerto, criando ansiedade e desamparo e ampliando a 

situação de vulnerabilidade. Essa situação foi agravada após o Tribunal de Justiça da 

Bahia (TJ-BA) acatar, no mês de outubro de 2020, o pedido de reintegração de posse 

movido pela Prefeitura, feito através de um recurso, mesmo no contexto da pandemia da 

COVID-19 e de crise na saúde pública. 
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Neste processo movido pela Prefeitura, constata-se a completa ausência de 

transparência e de participação, associada à agressividade com que os interesses do 

setor privado se impõem sobre o interesse público, mesmo estando este assegurado pela 

Constituição Federal de 1988 e pela Lei 10.257/2001, o Estatuto da Cidade, que 

regulamenta o capítulo "Política Urbana" da Lei Magna. Estão garantidos, como direitos 

sociais constitucionais, “a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados” (Art. 6º da Constituição Federal, grifo nosso). 

E o Estatuto da Cidade, no Inciso V do Art. 42, traz a “previsão de áreas para habitação 

de interesse social por meio da demarcação de zonas especiais de interesse social e de 

outros instrumentos de política urbana”, para o uso habitacional. 

A própria Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Salvador (PDDU – Lei 

9.069/2016), reconhecendo esses marcos jurídicos, estabelece, em dois de seus 

princípios (Art. 10º), “a equidade e inclusão racial, social e territorial” e a “gestão 

democrática da cidade”, como se segue: 

§4º A equidade racial, social e territorial implica o reconhecimento e o 

respeito a pessoas e grupos sociais e a orientação de políticas públicas, 

no sentido da inclusão social de grupos historicamente em situação de 

desvantagem e da redução das desigualdades e vulnerabilidades 

territoriais interurbanas. 

Dentre as diretrizes do PDDU (Art. 12º), importa, neste caso, explicitar que esta Lei 

municipal determina que deve haver “garantia da justa distribuição dos benefícios e 

ônus decorrentes das obras e serviços de infraestrutura urbana”. Ainda em seu âmbito, 

tem-se que, dentre pressupostos e objetivos da Política Municipal de Habitação de 

Interesse Social, inserida no Capítulo I, está a promoção de integração, e não conflito, 

entre o direito à moradia e demandas econômicas. Segundo tal Política (Art. 47): 

III - o atendimento do direito à moradia por parte do Poder Público 

compreende: 

[...] 

c) a integração da política habitacional com a política urbana, 

articulada com as políticas de desenvolvimento social, econômico e 

ambiental. 

Mas, contrapondo-se a uma política urbana e habitacional comprometida com o 

interesse público, a ação da PMS desvincula a existência da ZEIS do Tororó do direito à 

Moradia e seu fundamento legal é totalmente desprezado, ao ser submetida a interesses 

econômicos privados.  

Mas a gravidade do problema que se coloca para a ZEIS do Tororó é ainda maior do 

que pode parecer à primeira vista. Ou seja, este tipo de ação francamente desrespeitosa e 
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agressiva em relação ao instrumento de ZEIS e a seus moradores gera, para o conjunto 

da cidade, precedentes para uma instabilidade e insegurança jurídica inadmissível, ao 

possibilitar que se desenhe no horizonte que outras ZEIS possam vir a ser removidas 

quando algum interesse privado de grandes investidores se colocar na disputa. Numa 

realidade tão desigual quanto a de Salvador, esta seria não apenas uma grande perda, 

mas uma afronta ao direito, não só para as comunidades atingidas, como para toda 

sociedade democrática soteropolitana. 

4. DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO CLÉRISTON ANDRADE 

IMPLANTADA ÀS PERSPECTIVAS DO EMPREENDIMENTO 

NOVA LAPA - SHOPPING ESTAÇÃO 

A Estação de Transbordo Clériston Andrade foi inaugurada no ano de 1982, como já 

mencionado, tendo sido projetada pelo arquiteto João Filgueiras Lima, mais conhecido 

como Lelé, uma das grandes referências profissionais no âmbito da arquitetura 

brasileira. Este equipamento se inseriu numa proposta mais ampla de se criar uma rede 

de mobilidade que incluiu quatro estações de transbordo na área central de Salvador. A 

Estação da Lapa, como ficou conhecida, e as estações do Aquidabã, da Barroquinha e 

da Praça da Sé constituiriam pontos de apoio ao sistema de transporte público baseado 

nas Avenidas de Vale.  

A importância da Estação da Lapa, a maior das quatro do complexo, se multiplica após 

a mesma ser integrada ao sistema de transporte metroviário. Desta Estação, pode-se 

chegar ao Aeroporto e à Estação Pirajá, podendo-se futuramente acessar Lauro de 

Freitas e Cajazeiras. 

Desde que foi fundada, a Estação da Lapa foi gerida pelo poder público. Conforme já 

citado, após a Lei 8.545/2014 ter sido sancionada, legitima-se sua administração pelo 

setor privado, concedida por 35 anos. As perspectivas da Estação da Lapa se alteram 

completamente neste momento, visto que ela deixa de ser um equipamento público para 

se tornar um empreendimento privado. Com este sentido, o Consórcio explora novas 

possibilidades para o local, sendo uma delas a construção de mais uma grande superfície 

comercial, o “Shopping Estação” – somando um terceiro aos já existentes Piedade e 

Lapa –, que se localizaria em cima da área descoberta da Estação, conforme mostra a 

Figura 14, divulgada pela própria PMS em 2015. 
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Figura 14 - Perspectiva do “Shopping Estação” segundo divulgado em 2015 pela PMS. Destacado em 

vermelho está área de serviço, e via de acesso a esta, em local onde há moradias. Fonte: 

https://www.archdaily.com.br/br/760665/prefeitura-de-salvador-divulga-planos-de-construir-um-

shopping-sobre-a-estacao-da-lapa-de-lele 

A figura 15, abaixo, mostra Planta de Situação e Fachadas referentes ao projeto 

arquitetônico do “Shopping Estação” que são condizentes com a perspectiva da figura 

14, acima. Tendo em vista que não houve nenhuma nova publicização referente a 

intervenções físicas na Estação da Lapa e no seu entorno imediato, seja por parte do 

PMS, seja do empreendedor privado, estas evidências nos levam a afirmar que segue 

sendo intenção destes agentes a construção de um novo centro comercial sobre o 

equipamento público e sobre moradias da ZEIS Tororó.  

Como pode ser observado na Figura 15, o provável futuro shopping center possuirá 04 

pavimentos em seu edifício principal e um anexo de serviços, também com 04 andares, 

se configurando num empreendimento que terá significativo impacto na área, na medida 

em que, no mínimo, é um polo gerador de tráfego tanto na cumeada quanto no vale e 

afetará a paisagem e a ventilação do entorno. Mais grave ainda, pretende remover 

famílias de seu local de moradia. Essas condições são suficientes para que se cumpra a 

exigência de um Estudo e Relatório de Impacto de Vizinhança, conforme estabelecido 

na Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo do Município de Salvador 

(LOUOS – Lei 9.148 /2016) de Salvador. 
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Figura 15 - Planta de Situação (acima) e Fachadas (abaixo) do Projeto “Shopping Estação”. Destacado em verde 
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está a área de serviço do empreendimento que impacta de modo direto famílias da ZEIS Tororó. 

De fato, a LOUOS determina, em seu Art. 137, que, dentre empreendimentos geradores 

de impacto de vizinhança, estão aqueles que impliquem em  

VII - alteração de uso ou reforma de edificação existente em lotes com 

dimensões superiores a 20.000m² (vinte mil metros quadrados) 

Tendo em vista que a área do terreno do empreendimento utilizada para cômputo dos 

índices urbanísticos do Shopping Estação é de 66.126,66m2 (conforme indicado na 

Planta de Situação do projeto) é obrigatório, portanto, que seja realizado Estudo de 

Impacto de Vizinhança e Relatório de Impacto de Vizinhança (EIV/RIV). Caso existam, 

o que parece difícil, uma vez que os moradores do entorno deveriam ter sido 

consultados no processo de sua elaboração, o Estudo e o Relatório não estão disponíveis 

e não foram apresentados e tampouco discutidos de forma pública. A LOUOS de 

Salvador, assim como o Estatuto da Cidade, estabelece que o EIV e o RIV devem ser 

executados de forma a indicar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou 

atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas 

proximidades, e a lei municipal inclui minimamente a análise das seguintes questões: 

I - localização do empreendimento e sua área de influência de, no 

mínimo, 500m (quinhentos metros) em relação às divisas do terreno 

onde será implantado o empreendimento ou a atividade; 

II - o adensamento populacional e seus efeitos sobre o espaço urbano e 

a população moradora e usuária da área; 

III - os equipamentos urbanos e comunitários; 

IV - o uso e a ocupação do solo; 

V - a valorização imobiliária; 

VI - a geração de tráfego (área de estacionamento, entrada e saída de 

veículos, área para carga e descarga, embarque e desembarque de 

passageiros e horário de funcionamento) e a demanda por transporte 

público; 

VII - a capacidade de atendimento das redes de infraestrutura (esgoto, 

água, comunicações, energia elétrica e gás canalizado); 

VIII - a ventilação e iluminação naturais, a geração de ruído e a 

emissão de resíduos sólidos e de efluentes líquidos e gasosos; 

IX - a conservação do ambiente natural e construído; 

X - a ampliação ou redução do risco ambiental urbano; 
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XI - as alterações na paisagem urbana e nos padrões urbanísticos e 

ambientais da vizinhança; 

XII - a definição das medidas mitigadoras e/ou compensatórias dos 

impactos negativos, bem como daquelas intensificadoras dos impactos 

positivos. 

O Estatuto da Cidade determina, ainda, a obrigatoriedade em se dar publicidade aos 

documentos integrantes do EIV, que deveriam ficar disponíveis para consulta, no órgão 

competente do Poder Público municipal, para todos os interessados. No entanto, mais 

uma vez, o acesso à informação tem sido obstaculizado, impossibilitando saber se os 

referidos documentos, obrigatórios no processo de licenciamento do empreendimento 

em pauta foram ou não elaborados. Pode-se afirmar, no entanto, que, caso existam, eles 

não foram disponibilizados para consulta e discussão. 

Atentando para o projeto do Shopping Estação, razão que se mostra como mais 

provável para remoção dos moradores, pode-se constatar que se pretende utilizar a área 

em que ele se expande no sentido da comunidade com serviços auxiliares ao 

funcionamento deste empreendimento. E, com objetivo exclusivo de viabilizar o acesso 

de veículos pesados a estes espaços, propõe-se alargamento de trecho onde a Rua 

Monsenhor Rubens Mesquita se encontra com a Estação da Lapa, Assim sendo, a ação 

da Prefeitura vai no sentido de substituir famílias em seu local de moradia, numa ZEIS, 

por espaço para áreas de carga e descarga, depósito de lixo, vestiário, dentre outros usos 

de serviço de um centro comercial, contrariando os princípios constitucionais de direito 

à moradia. A Figura 16 indica a sobreposição da área ocupada pelo Shopping Estação 

com a ZEIS do Tororó. 

 
Figura 16 - Sobreposição das Poligonais do Anexo II do Contrato 001/2015, ZEIS do Tororó à Área 
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Projetada para um Shopping Center vinculado ao Empreendimento da Estação Nova Lapa, 2020. 

 

Importa ressaltar que qualquer projeto urbanístico e arquitetônico é elaborado tendo em 

vista premissas e contingências de ordens diversas e, dentre estas, não foi considerado, 

ao que tudo indica, que havia habitações naquele espaço. Ou seja, no local onde se 

pretende construir o shopping, há famílias habitando uma pequena porção da área, 

caracterizada por lei municipal como de interesse social. Se isto estivesse posto de 

princípio, quer dizer, se o projeto tivesse partido de ao menos uma visita ao local, 

obviamente ele teria se desenvolvido de forma a que suas áreas de serviço poderiam se 

organizar de outro modo e em outro local. Não é cabível, no âmbito da arquitetura e do 

urbanismo, afirmar que o empreendimento se inviabiliza se as famílias permanecerem 

onde estão, na medida em que é inerente a este campo disciplinar organizar o espaço a 

partir do que se coloca como condicionante. E a moradia das pessoas é um 

condicionante central para qualquer projeto afinado com os princípios do direito à 

cidade. 

No que diz respeito à qualidade e à pertinência do projeto do Shopping Estação, vale 

trazer a análise crítica elaborada por Campos, em 2015, quando imagens do que seria 

este empreendimento foram divulgadas pela Prefeitura de Salvador: 

Diante deste quadro, causa espanto e indignação que a Prefeitura 

apresente como parte da ação de reforma da Estação da Lapa – algo 

que é extremamente necessário, devido à falta de manutenção e 

necessidade de melhoria geral das condições ambientais do terminal – 

uma proposta para a construção no local de mais um shopping center, 

desta vez imediatamente acima da própria estação. Saturado de 

shopping centers em toda a sua área, o centro, pelas razões expostas 

acima, é a área hoje em dia que menos precisa de mais um 

equipamento concentrador de comércio e serviços. Como se não 

bastasse esta razão, a de interferir de maneira extremamente negativa 

na dinâmica urbana do centro, as imagens da proposta, divulgadas no 

dia 13 de janeiro, através das redes sociais, são verdadeiramente 

assustadoras: o imenso volume a ser construído, em altura comparável 

ou mesmo superior ao grande pilar em concreto armado onde estão 

fixados os cabos que sustentam os viadutos de acesso à Estação, 

ocuparia completamente o vale, obstruindo a relação visual que ainda 

é possível manter entre o Convento da Lapa, edifício tombado pelo 

Patrimônio Histórico, e o vale. 

A completa inadequação de escala entre a proposta e o sítio só faz 

ampliar uma série de problemas relacionados à ocupação ali já 

extremamente densa e desordenada. Previsto para ser construído 

poucos metros acima da plataforma de embarque e desembarque, o 

gigantesco volume proposto levaria a gastos elevados para a obtenção 
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da qualidade ambiental hoje já fortemente degradada em função da 

dificuldade da renovação do ar contaminado com a poluição causada 

pelos ônibus. Onde se faz necessário mais área livre, mais verde, mais 

abertura e ventilação, a prefeitura propõe exatamente o oposto. 

E há ainda um agravante a mais: a proposta de um shopping sobre a 

Estação da Lapa revela a tentativa de cooptar para a concentração em 

tal empreendimento do potencial de público agregado desde que o 

metrô, inaugurado há poucos meses, tem ali a sua estação final. Então 

se trata de concentrar em um empreendimento de caráter privado as 

vantagens advindas da instalação da rede de transporte. Em vez de 

usar o potencial trazido pela rede para incentivar a transformação do 

centro da cidade como um todo, podendo gerar uma articulação a 

partir do metrô que viesse a beneficiar os espaços comuns e os vários 

comerciantes e prestadores de serviço entre o Campo Grande e o 

Pelourinho, a proposta divulgada pela Prefeitura irá reforçar a nefasta 

concentração hoje já existente. Em vez de democratizar os benefícios 

advindos dos investimentos públicos na infraestrutura de transporte, 

pagos pelo conjunto da população, estes estão sendo postos à 

disposição de apenas um único empreendimento. (CAMPOS, 2015
2
) 

Frisamos, como colocado por Campos (2015), que a Estação da Lapa é vizinha, como já 

observado, a dois outros centros comerciais de porte, tendo com o Shopping Piedade 

uma ligação direta e estando contígua ao Center Lapa. 

Diante disso, questiona-se: onde está o interesse público e social na implantação de um 

terceiro shopping acima da Estação da Lapa e a quem, de fato, este empreendimento 

serviria? Qual a justificativa em expulsar cerca de 40 de famílias de suas casas, numa 

Zona Especial de Interesse Social, para implantação da área de serviços de mais um 

shopping no centro? 

A Prefeitura de Salvador permitiu que a ocupação se estabelecesse, sem, no entanto, lhe 

dar apoio, isto é, sem prover a infraestrutura básica para o conjunto de moradores. 

Reconheceu-a, em 2016, como Zona Especial de Interesse Social. No entanto, seguindo 

a lógica do tabuleiro mercadológico, está-se manipulando os espaços da cidade, no 

sentido de reger e viabilizar negócios lucrativos, sem informar ou consultar a população 

interessada antecipadamente. Neste caso, a implantação de um shopping center na 

Estação da Lapa se coloca como o fato que justifica a retirada de cerca de 40 famílias de 

suas moradias. O interesse público, os princípios constitucionais, a população moradora, 

o meio ambiente, a memória cultural estão sendo afrontados de forma violenta. 

                                                 
2
 CAMPOS, Márcio Correia. Salvador, mais um shopping contra a cidade. Minha Cidade, São Paulo, ano 

15, n. 174.03, Vitruvius, jan. 2015 

<https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/14.174/5402>. 
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5. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, conclui-se: 

 Que a área em litigio está ocupada para fins de moradia por família de baixa 

renda, tendo sido demarcada pelo PDDU/2016 como ZEIS, portanto afetada 

para fins de moradia para a população de baixa renda; 

 Que a alegação de interesse público para justificar a remoção de cerca de 40 

famílias em áreas de ZEIS não procede, visto que, como restou demonstrado ao 

longo desta Nota, a área objeto do litigio será utilizada para a construção da área 

de serviço de shopping center e alargamento de via para viabilizar o acesso a 

esse setor do empreendimento; 

 Considerando o padrão arquitetônico e construtivo das unidades habitacionais 

em litigio, resta evidenciado que a execução da medida liminar causará danos 

irreversíveis às famílias residentes, sendo impossível a reversão ao status quo 

ante, sem impor a estas um ônus incompatível com a sua situação econômica.  

 Que a execução de uma medida liminar de danos irreversíveis para as famílias 

residentes, com intuito de viabilizar um empreendimento privado que não atende 

o interesse público e fere frontalmente as diretrizes da política urbana prevista na 

Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001 e no PDDU/2016, não configura uma 

opção recomendável no âmbito do planejamento urbano para a Cidade de 

Salvador; 

 Que, ao se insistir na inadequada implantação de um terceiro shopping no 

centro, dependente do equipamento público que é a Estação de passageiros 

Lapa, as soluções do projeto arquitetônico e urbanístico do Shopping Estação 

devem ser revistas, de modo a que nenhuma família seja removida. Ou seja, a 

população moradora e sua permanência na área devem ser entendidas como 

prioridades no estabelecimento de princípios projetuais para o empreendimento; 

 Que essa inadequação se assenta, tecnicamente, na preocupante super utilização 

do uso solo, além do forte impacto no entorno, na ação pública de desalojar 

200/300 pessoas de suas moradias e negócios, num momento dramático de uma 

pandemia; 

 Que ao promover e intensificar a atratividade para o grotão do vale dos Barris 

Estação/Shopping Lapa/Shopping Piedade, mais a “intumescência” proposta ao 

edifício da Estação, potencializa o numero de viagens para esse complexo 

terciário que já apresenta problemas acentuados de acessibilidade e segurança 

patrimonial e individual. A “intumescência” encobre o edifício da estação da 

Lapa projeto do renovado arquiteto Lelé e, como se isso não fosse suficiente, irá 

promover um impacto visual negativo com a interferência no entorno onde está 

o Convento da Lapa, o qual é um monumento tombado. 

 Que é preocupante, além da injustificável remoção de um assentamento 

populacional, visceralmente associado à viabilização um discutível 
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empreendimento, que se estabelecerá como um obstáculo em definitivo para um 

sistema de articulação futura entre a Estação da Lapa e o Terminal da 

Barroquinha, e como resultado mais um entrave na recuperação e dinamização 

do Centro Tradicional de Salvador. 

 Que a garantia de regularização fundiária na ZEIS Tororó deve ser assegurada, 

num processo transparente e democrático; 

 Que todos os documentos referentes à concessão da Estação da Lapa ao 

Empreendimento Nova Lapa Spe S. A. – Shopping Estação, sejam eles normas 

jurídicas, contratos, projeto arquitetônico e urbanístico, sejam imediatamente 

disponibilizados, preferencialmente num site dedicado exclusivamente para este 

fim; 

 Que seja sustada desde já a reintegração de posse da área estabelecida como 

ZEIS Tororó.  

 

Salvador/Ba, 17 de novembro de 2020 
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