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RESUMO 

O artigo discutido teve por objetivo analisar a espacialização da infraestrutura urbana 
no município de Salvador, capital da Bahia, para observar se esse importante elemento 
do espaço urbano está correlacionado a segregação socioespacial. Para tanto, foi 
utilizado os dados da infraestrutura urbana pesquisada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) durante 1991, 2000 e 2010, na pesquisa Universal. Assim, 
os resultados presentes na pesquisa possibilitaram a conclusão de que, até a década de 
1990, a infraestrutura urbana estava localizada preferencialmente nas áreas centrais da 
Capital, além daquelas construídas a partir das intervenções do Banco Nacional de 
Habitação (BNH) no Miolo soteropolitano. Durante a década de 1990, com políticas 
públicas para o saneamento básico, houve um acréscimo na disponibilidade da 
infraestrutura urbana nas regiões periféricas. Assim, após novos investimentos estatais 
na primeira década do século XXI, os resultados observados no Censo Demográfico de 
2010 permite inferir que ocorreu mudanças no cenário observado em 1991, embora o 
esgotamento sanitário, entre os itens analisados - os outros foram o abastecimento de 
água por rede geral e coleta de lixo por serviço público de limpeza - tenha continuado a 
não estar disponível para uma parcela da população residente nas áreas mais carentes.  
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1. INTRODUÇÃO 

Com o processo de urbanização tardio, característico dos países em desenvolvimento, 
o Brasil intensificou a aglomeração da população em grandes cidades a partir da 
década de 1940, o que possibilitou o surgimento de novas metrópoles regionais e 
nacionais. A população que residia no campo migra para o meio urbano, sendo poucos 
os aproveitados pela industria. Por outro lado, o terciário absorve essa mão de obra 
advinda do campo com baixa remuneração e sem a garantia de ocupação. 

Além disso, outro fator que precisa ser apontado quando se discute a ocupação do 
meio urbano é a importância da taxa de natalidade e mortalidade para aquele período. 
Santos (1994) afirma que a urbanização observada é resultado de uma alta taxa de 
natalidade que tem como contraponto as baixas taxas de mortalidade infantil. O autor 
destaca que as causas para essa situação é a melhoria sanitária, a melhoria do padrão 
de vida da população e o próprio processo de urbanização. 

Nessa cidade marcada pela dualidade centro x periferia, observada principalmente 
entre 1940 e 1980, período áureo da urbanização brasileira, os grupos sociais estavam 
aglomerados no espaço urbano conforme suas características econômicas e sociais, 
sendo que a distância espacial entre os ricos e os pobres era a principal característica 
do modelo centro x periferia. Caldeira (2000) enfatiza que as classes alta e média 
estavam localizadas nas áreas centrais, com a predominância de infraestrutura de 
qualidade. Por outro lado, os pobres estavam em áreas periféricas, carentes e 
distantes do centro do urbano. 

Além disso, as invasões foram responsáveis por provocar o surgimento de áreas com 
baixa qualidade dos serviços públicos, da infraestrutura urbana e da instalação de 
equipamentos públicos. Essa situação é resultado da “burocracia estatal, [que] evita 
investir em áreas irregulares sob pena de perder o investimento público no caso de 
ações de reintegração de posse, ou mesmo pelo risco de sofrer ações por parte do 
Ministério Público” (TORRES, 2004, p.96). Somente com a consolidação da ocupação e 
o início da regularização, após campanhas, passeatas e reivindicações, é que a 
instalação dos bens urbanos começa a ocorrer gradativamente. 

Assim, a urbanização brasileira, intensificada a partir da década de 1940, é responsável 
por aparelhar a cidade com uma segregação socioespacial caracterizada pela 
homogeneidade dos grupos sociais em determinadas áreas do espaço. Além disso, é 
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uma situação marcada pela influência do capital e suas ideologias no desenvolvimento 
urbano, comandados pelos agentes imobiliários. Esse último está infiltrado no 
comando do agente maior, o Estado, construtor, agenciador, comprador, gerenciador 
e legislador do espaço urbano. 

1.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Atualmente terceiro maior município do Brasil, a história da Capital baiana está 
entrelaçada com a própria constituição do País. Santos (1994, p. 19) observa que 
Salvador foi responsável por comandar "a primeira rede urbana das Américas, 
formada, junto com a Capital baiana, por Cachoeira, Santo Amaro e Nazaré, centros de 
culturas comerciais promissoras no estuário dos rios do Recôncavo [baiano]". Além 
disso, os números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2010) 
corroboram a afirmação de Milton Santos e mostram que em 1872 somente três 
municípios brasileiros tinham mais de 100 mil habitantes, sendo um deles Salvador.  

O crescimento urbano soteropolitano tem maior ápice a partir da década de 1940. 
Antes, o município vinha apresentando um lento processo de evolução no padrão 
urbano, responsável por auxiliar na derrocada econômica no cenário nacional. Entre 
1940 e 1950, Salvador registrou crescimento populacional de 3,68% (tabela 1). Essa 
taxa é um importante contraponto ao baixo crescimento populacional observado entre 
1920 e 1940, resultado da atração dos imigrantes para a zona baiana do cacau, com 
destaque principalmente para os municípios de Ilhéus e Itabuna.  

Tabela 1 - Indicadores urbanos de Salvador 

ANO 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 

POPULAÇÃO 290.443 417.235 655.735 1.023.142 1.513.242 2.071.058 2.448.828 2.675.656 

EVOLUÇÃO 
(%) 

- 3,68 4,62 4,59 3,95 3,19 1,65 0,92 

PROPORÇÃO 
À BAHIA (%) 

7,4 8,6 11 13,6 18 17,5 18,7 19,1 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010. 

Em relação a Salvador, vários processos impulsionaram as mudanças na década de 
1940, destacando-se entre os mais importantes a migração com maior intensidade 
para a Capital em detrimento a zona cacaueira. Assim, há a modificação da estrutura 
espacial em função da reestruturação do centro da cidade e ocasiona perda da função 
residencial do centro tradicional. Carvalho e Pereira (2008) citam que a população de 
alta renda migra para as novas áreas residenciais que iam surgindo no entorno do 
Iguatemi. Ao mesmo tempo, a população de baixa renda ocupa os antigos casarios e 
ocasiona a necessidade do surgimento de novos bairros. 

Na década de 1960, Salvador já possuía mais de 655 mil habitantes, com um 
crescimento, em relação a 1950, de 4,62%, com uma população que representava 11% 
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dos habitantes da Bahia. Em 1970, ultrapassa a barreira de 1 milhão de pessoas, 
crescendo em relação a 1960 4,59%, tendo 13,6% da população baiana. Neste período 
acontece a construção de inúmeras artérias de ligação, como a Avenida Antônio Carlos 
Magalhães em 1968, a Avenida Tancredo Neves em 1970 e a Avenida Luis Viana Filho, 
a Paralela, em 1971.  

Na década de 1970 ocorrem incentivos fiscais federal, apoiados principalmente pelo 
Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e pela Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste (SUDENE), tendo grande importância no desenvolvimento tanto de Salvador 
quanto dos municípios da Região Metropolitana de Salvador (RMS) (Almeida, 2008). 
Ainda, segundo Oliveira (2011, p.335), “essas ações públicas redirecionaram o 
crescimento de Salvador e a circulação de mercadorias em direção ao vetor norte e 
para a área do Miolo”. Como resultado, há no início da década de 1970 a implantação 
do Centro Administrativo da Bahia CAB, Estação Rodoviária e do antigo Shopping 
Iguatemi, já em 1975. 

Na década de 1980, quando a população de Salvador registra 1,5 milhão de habitantes, 
crescendo 3,95% em comparação a 1970, com 16% da população da Bahia, há a 
aceleração da transferência do antigo Centro, localizado na área do Centro Histórico, 
Barris, Nazaré, Tororó, dentre outros, para o Iguatemi. Ao mesmo tempo, há a 
consolidação da centralidade e um forte adensamento de uso do solo, com a crescente 
valorização fundiária do aglomerado no entorno do Shopping Iguatemi, transformado, 
em 2015, no Shopping da Bahia.  

Para Oliveira (2011, p.358), na década de 1980 “e, sobretudo nos anos de 1990, com o 
adensamento do uso do solo, da concentração dos fixos e o consequente aumento dos 
fluxos, que ela [a área do Iguatemi] se consolidou em uma grande centralidade”. Esse 
aumento acontece principalmente devido ao processo de desencadeamento de 
expansão da cidade para o interior do continente, através da valorização de terras, das 
instalações de infraestrutura, equipamentos públicos e pela urbanização que ocorre, 
principalmente, na década de 1970 e 1980, através da expansão da construção civil.  

Na década de 1990, a população de Salvador ultrapassou os 2 milhões de habitantes, 
que representava 17,5% dos moradores da Bahia. No período, segundo Almeida (2008, 
p.35), Salvador “abrigava 234 sedes [empresariais] entre as 6.250 mais importantes do 
país, número que passaria para 264, em um total de 9.131, em 2001”. Ou seja, o 
município tinha uma importância econômica no Norte/Nordeste brasileiro, 
responsável por atrair profissionais capacitados em busca de emprego na região, além 
de melhores condições de vida. Esse porcentual empresarial representava cerca de 3% 
das sedes empresariais fixadas em Salvador no Brasil, ao mesmo tempo que, 
regionalmente, estes valores significassem 20% das empresas do Norte e Nordeste. 
Desta forma, confirma a importância regional de Salvador, embora nacionalmente, a 
economia soteropolitana tenha perdido espaço para São Paulo e para o Sul do Brasil 
na década de 1940 e 1980. 
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As duas últimas décadas, 2000 e 2010, apresentam um novo início de estagnação 
populacional. A população em 2000 é de 2,4 milhões de habitantes, enquanto em 2010 
registra 2,6 milhões, o que contradiz a estimativa do próprio IBGE (2007), de que 
Salvador já tivesse entorno de 2,9 milhões de habitantes. Almeida (2008, p.45) acredita 
que "a economia de Salvador é uma economia de serviços em transição de atividades 
de consumo corrente e local para atividades superiores exportáveis: serviços prestados 
a empresas, serviços sociais, produção de conhecimento, cultura e turismo". 
Atualmente, 100% dos moradores da Capital da Bahia residem na área urbana, 
conforme a divisão em área urbana e rural publicada pelo IBGE nos dados universais 
do Censo Demográfico de 2010.  

2. TENDÊNCIAS E ANÁLISES SOBRE A SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL NA 
INFRAESTRUTURA URBANA 

O início da década de 1990 no Brasil é marcada pela reestruturação do Estado após 
duas décadas de Ditadura Militar. Neste meio tempo, o País experimentou um latente 
processo de crescimento urbano, marcado pelo planejamento inadequado das 
principais cidades brasileiras. Um dos principais problemas foi a ineficiência da 
constituição da infraestrutura urbana para atender as necessidades dos habitantes. A 
periferia urbana, ocupada pelos pobres, era a área que mais sofria com o abandono 
por parte dos agentes de produção do espaço urbano. 

Em Salvador, a situação apresentada em 1991 não é diferente (figura 1). Pela primeira 
vez na sua longa história, o município alcança 2 milhões de habitantes, possuindo três 
grandes contradições na sua estrutura urbana: na primeira, existiam áreas que eram 
fruto da produção para as classes sociais mais ricas, com a presença constante dos 
diversos elementos estruturais, com destaque principalmente para o esgotamento 
sanitário. A segunda, ao mesmo tempo, eram áreas ocupadas por invasões, sem 
nenhum tipo de planejamento adequado que visasse suprir as necessidades dos 
moradores. Ainda, há uma terceira cidade, caracterizada por ser um meio termo entre 
as duas primeiras, em que os índices de infraestrutura eram relativamente bons, mas 
que foram construídas para a classe média, composta principalmente por funcionários 
públicos. 
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Figura 1: Síntese da distribuição espacial da tipologia socio-ocupacional e da infraestrutura 
urbana em Salvador (1991) 

 

Fonte: CARVALHO e PEREIRA, 2008. 

Desse modo, ainda é possível observar que a infraestrutura urbana em Salvador era 
bastante dispersa. A região localizada no centro do território, denominado como 
Miolo, possuía vastas áreas com déficit de abastecimento de águas e coleta de lixo, 
além de casos em que todas as residências de determinado setor censitário não 
dispunha de esgotamento sanitário. É na área do Miolo, inclusive, que estão 
localizados os conjuntos habitacionais do Banco Nacional de Habitação (BNH), 
consideradas "ilhas" dotadas de infraestrutura urbana em detrimento do restante das 
áreas de expansão demográfica (AED).  

A mesma deficiência acontecia nas áreas localizadas no Subúrbio Ferroviário, na Orla 
da Baía de Todos os Santos, próximas a divisa de Salvador com Simões Filho. Em 
comum, tanto uma parte das localidades do Miolo, como Arenoso, parte de 
Sussuarana, Narandiba, e o Subúrbio Ferroviário, como Paripe, Periperi, Fazenda 
Coutos, são frutos da ocupação irregular, sem planejamento e marcada pelas diversas 
invasões urbanas. Ainda, são um contraponto quando comparadas as principais áreas 
de expansão demográfica localizadas na Orla Atlântica (Barra, Ondina, Canela, Pituba, 
Iguatemi), com larga infraestrutura urbana, fruto da ocupação histórica e também da 
expansão urbana observada a partir dos meados do século XX, que transferiu o Centro 
urbano e econômico para o entorno do Shopping Iguatemi, da Avenida Antônio Carlos 
Magalhães e Avenida Tancredo Neves.  
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Contudo, na década de 1990, o Estado, nas suas diferentes esferas, age na ampliação 
da infraestrutura urbana através das obras públicas, que tinham como objetivo dotar a 
periferia urbana com serviços públicos essenciais, como o abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e coleta de lixo. Esse interesse do estado é resultado da maior 
participação dos movimentos sociais, que passam a reivindicar melhores condições de 
vida. Além disso, os agentes políticos também agem com o objetivo de obter rápido 
retorno eleitoral, propagando seus nomes através das obras públicas, permitindo a 
captação de votos durante as eleições (CALDEIRA, 2000). Como resultado, o 
levantamento censitário realizado em 2000 mostrou alterações importantes evolução 
da infraestrutura urbana no Brasil, incluso Salvador (figura 2). 

Figura 2: Evolução da infraestrutura urbana a partir das Áreas de Expansão Demográfica (AED) 
entre 1991 e 2000. 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1991 e 2000. 

Em Salvador, a partir de obras tanto do Governo do Estado da Bahia quanto por 
iniciativa da Prefeitura Municipal de Salvador há algumas alterações na estruturação 
da infraestrutura urbana. Como exemplo, a área de expansão demográfica com o 
maior crescimento no acesso a infraestrutura urbana foi o Bairro da Paz, localizado na 
Orla Atlântica. Fruto de um processo de ocupação irregular, tendo como resultado 
diversos conflitos entre as forças policiais e a população invasora, o Bairro da Paz foi 
ocupado inicialmente em 1982, havendo “18 conflitos entre abril de 1982 e março de 
1983, [...] primeiro por pessoas enviadas pelo proprietário do terreno e depois pela 
polícia” (PEREIRA, 1990, p. 47).  
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Para quantificar, em 1991, o Bairro da Paz não possuía nenhum domicílio com 
esgotamento sanitário, apenas 211 residências tinham abastecimento de água por 
rede geral e 8 lares afirmaram ter coleta de lixo. Por outro lado, o Bairro da Paz, em 
2000, tinha 3909 (85,48%) domicílios com abastecimento de água em um universo de 
4500 domicílios, 3013 residências com coleta de lixo e somente 75 lares com 
esgotamento sanitário, o que representava 1,64% das residências com esgotamento 
instalado no lar. Ou seja, uma melhora substancial nos aspectos abastecimento de 
água e coleta de lixo, mas tímida no esgotamento sanitário. Em média, a área de 
expansão demográfica tinha somente 2,41% providos de infraestrutura urbana em 
1991 e, como observado na figura 3, em 2000, 75% das residências eram dotadas de 
infraestrutura urbana. 

Figura 3: Síntese da distribuição espacial da tipologia socio-ocupacional e da infraestrutura 
urbana em Salvador (2000). 

 

Fonte: CARVALHO e PEREIRA, 2008. 

Além disso, esses investimentos auxiliaram no crescimento da disponibilidade dos 
diversos elementos da infraestrutura, principalmente nas  áreas  periféricas. Tanto o 
Subúrbio Ferroviário quanto as invasões do Miolo apresentaram a maior evolução da 
infraestrutura urbana entre 1991 e 2000, sendo essa situação inversa às áreas mais 
elitizadas, com rica presença de serviços públicos e que, por isso, não cresceu na 
mesma proporção da periferia. Para tanto, esse crescimento foi fruto de duas 
importantes obras estruturais: de um lado, o Programa Bahia Azul e, de outro, a 
instalação, do Aterro Metropolitano Centro.  
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O primeiro projeto foi proposto para os municípios do entorno da Baía de Todos os 
Santos, com reflexos principalmente em Salvador, tendo como objetivo elevar o 
número de domicílios atendidos pelo esgotamento sanitário. Em 1991, somente 
24,71% das residências na Capital estavam conectadas a rede de esgoto da Empresa 
Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA), sendo que, por isso, a partir da observação 
dos dados do Censo Demográfico de 2000, é possível concluir que o projeto surtiu 
efeito, ao registrar 71,64% das moradias com esgotamento sanitário. 

Ao mesmo tempo, também ocorreu à construção do Aterro Metropolitano Centro, 
responsável por atender Salvador, Simões Filho e Lauro de Freitas. É importante 
porque retira de Canabrava, no Miolo, o lixão irregular que atendia a Salvador e que 
não possuía critérios técnicos e ambientais para o funcionamento sustentável. Além 
disso, mais recentemente constatou-se, em reportagem do jornal Correio da Bahia 
(2013), que o Aterro Metropolitano Centro vem produzindo biogás para a 
termoelétrica construída pela empresa que gere o aterro, sendo mais um resultado 
positivo da melhoria da infraestrutura urbana de Salvador durante a década de 1990. 

É importante frisar que no caso de Alagados, além dos próprios projetos 
governamentais, os investimentos privados, nacionais e estrangeiros, tiveram 
importância fundamental na (re)urbanização da área. Só para se ter uma ideia foi em 
Alagados que irmã Dulce iniciou os seus trabalhos assistenciais na área de prevenção a 
saúde dos moradores. Outro projeto de requalificação em Alagados foi desenvolvido 
pelo Instituto Aliança de Cidades, em parceria com o Banco Mundial e com o Governo 
da Itália, tendo ainda como parceiro a Companhia de Desenvolvimento Urbano do 
Estado da Bahia (CONDER). 

As transformações urbanas continuaram a ocorrer em Salvador durante a década de 
2000. Nesse período, ocorre o aumento das atividades da construção civil, o que 
resulta no aquecimento do mercado imobiliário. Essa situação auxilia na consolidação 
da ocupação de algumas áreas, como a instalação constante de condomínios voltados 
para veraneio e luxuosos hotéis em Stella Maris a partir de 1995 com a construção do 
Condomínio Petros, para funcionários da Petrobrás; a intensificação da construção de 
diversos condomínios residenciais no entorno de Pituaçú; e a edificação de vários 
prédios residenciais no Horto Florestal, área que antes, mesmo sendo ocupada por 
uma população elitizada, tinha em sua base residências do tipo casa.Ainda, os maiores 
crescimentos da infraestrutura urbana foram presenciados em Paripe, Bairro da Paz, 
Periperi, Praia Grande e Alagados, conforme a figura 4.  
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Figura 4: Evolução da infraestrutura urbana a partir das Áreas de Expansão Demográfica (AED) 
entre 2000 e 2010. 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2000 e 2010. 

A partir do fim da primeira década do século XXI, a expansão urbana de Salvador se 
restringe, principalmente, a urbanização da Avenida Luiz Viana Filho e o Miolo. Porém, 
a judicialização do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, aprovado com inúmeros 
vícios em 2012, atrapalhou a expansão do mercado imobiliário. Sem normas que 
viabilize o processo de tomada de decisões, há uma diminuição do número de 
lançamentos de edifícios. Além disso, ainda chama a atenção no Cabula, na grande 
área do Miolo, o aumento do número de construção de alto padrão, tendo como 
símbolo local o Horto Bela Vista. 

Desse modo, o investimento em infraestrutura realizado principalmente pelo Governo 
do Estado da Bahia e pela Prefeitura Municipal de Salvador (PMS) é retratado através 
do aumento na proporção de domicílios com esgotamento sanitário, abastecimento de 
água e coleta de lixo. Os dados da pesquisa censitária realizada em 2010, conforme a 
figura 5, mostram que grande parte do município possui índices de infraestrutura 
adequados, embora seja possível observar que as faixas próximas a divisão de Salvador 
com Lauro de Freitas e Simões Filho sofra com déficit na prestação do serviço. Em 
comum, essas áreas são caracterizados como tipologia agrícola, popular e média, 
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sendo que somente Stella Maris é uma área de expansão demográfica ocupada por 
uma população abastada. 

Figura 5: Síntese da distribuição espacial da tipologia socio-ocupacional e da infraestrutura 
urbana em Salvador (2010). 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010. 

Ainda, ao observar os resultados da tabela 2, o crescimento na infraestrutura urbana 
de Salvador apresentou aumento substancial o esgotamento sanitário, como já 
ressaltado anteriormente, devido a programas governamentais, como o Bahia Azul. 
Como discutido anteriormente, o esgotamento sanitário foi o item da infraestrutura 
urbana que, mesmo após altos investimentos, ainda necessita está a disposição de 
uma grande parcela da população, principalmente para aquelas de poder aquisitivo 
menor e que residem em áreas mais distantes do Centro Antigo (Avenida Sete de 
Setembro, Rua Carlos Gomes e Pelourinho) e do novo centro econômico da Cidade, ou 
seja, a região do Iguatemi / Caminho das Árvores / Pituba / Itaigara. 

Tabela 2 - Síntese do crescimento dos elementos da 
infraestrutura urbana em Salvador (%) 

 1991 - 2000 2000-2010 1991-2010 

Água 1,86 1,35 2,64 

Esgoto 54,78 2,71 218,88 

Coleta de 
Lixo 

6,36 1,38 11,39 

Fonte: IBGE, 1991, 2000 e 2010. 

Dentre as tendências para Salvador, é importante ressaltar aquelas que são de 
responsabilidade da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA). Os maiores 
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investimentos que ocorreram recentemente, principalmente em abastecimento de 
água e esgotamento sanitário, é fruto do trabalho realizado pela Empresa e que 
resultou em alto investimento público. Os resultados da política da estatal se traduzem 
na implantação de novas bacias de captação de esgoto em Cajazeiras e Stella Maris, 
construção de estações elevatórias que serão construídas próximas às áreas de 
expansão demográfica de São Cristovão, Nova Brasília e Nova Sussuarana, além do 
adensamento de ligações à rede de esgoto em toda Salvador e em parte de Lauro de 
Freitas. 

Outras obras importantes foram a instalação dos Emissários Submarinos da Boca do 
Rio e do Rio Vermelho. O primeiro tem como objetivo atender 1,1 milhão de pessoas 
no Sistema de Disposição Oceânica do Jaguaribe. A obra ainda pretende transformar 
Salvador na segunda capital do Brasil a ter maior atendimento em relação ao 
esgotamento sanitário, embora, no ano de 2010, dentre os quatro elementos 
analisados, esse tenha sido o item com o maior déficit urbano na Capital baiana. Em 
relação ao segundo emissário, o mesmo pretende atender os domicílios da Orla da 
Baía de Todos os Santos e de parte da Orla Atlântica, tendo como vazão média 7,5 
m3/s (EMBASA, 2014). 

Acerca do abastecimento de água, a EMBASA tem empreendido esforços na instalação 
e manutenção da sua rede em diversas áreas de Salvador. Houve, recentemente, a 
ampliação da rede Cidade Baixa, que atende a 158 mil pessoas e auxiliou na melhoria 
ao acesso da população a água tratada. Ao mesmo tempo, há a construção das redes 
de abastecimento na sub-bacia dos rios Trobogy, Cambunas e Águas Claras, que 
atenderá principalmente ao Miolo, tendo previsão de investimento de R$ 120 milhões 
de reais. (EMBASA, 2014) 

Assim, todos esses investimentos mostraram-se importantes ao longo dos últimos 20 
anos para dotar a periferia urbana com infraestrutura urbana. Como observado na 
figura 6, o maior crescimento no número de domicílios dotados com os elementos 
estruturais urbanos foram registrados no Bairro da Paz, Paripe, Periperi, Fazenda 
Coutos, Praia Grande, Alagados e Sussuarana. Essas áreas têm histórico de ocupação 
irregular, além de estarem localizadas distantes do centro urbano / econômico. Por 
outro lado, a partir do mapa conclui-se que as áreas que foram ocupadas pela 
população elitizada (Barra, Canela, Graça, Rio Vermelho) ao longo dos últimos séculos, 
ocupadas mais recentemente, a partir da transferência do centro econômico 
soteropolitano para a área do Shopping Iguatemi (Iguatemi, Pituba, Itaigara, 
Amaralina), e aquelas áreas ocupadas durante a instalação dos conjuntos habitacionais 
do Banco Nacional de Habitação (Cabula, Cajazeiras, Mussurunga e Fazenda Grande). 
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Figura 6: Evolução da infraestrutura urbana a partir das Áreas de Expansão Demográfica (AED) 
entre 1991 e 2010. 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1991, 2000 e 2010. 

Sobre o futuro da coleta de lixo em Salvador, atualmente duas propostas interessantes 
chamam a atenção da população. A primeira, que pretende punir o transeunte que 
jogar lixo na rua, é importante para evitar o acumulo de resíduos domésticos em vias 
públicos. Contudo, é importante salientar que não cabe somente punir, mas, 
principalmente, educar e investir na aquisição de lixeiras de qualidade que fiquem 
instaladas em diferentes pontos dos logradouros, justamente para evitar a justificativa 
de que não há depósitos nas vias. A segunda, também interessante, prevê até 2015 a 
instalação de 20 containeres subterrâneos, que terão como objetivo substituir as 
atuais caçambas de lixo localizadas nas vias públicas e que são chamariz para animais 
peçonhentos e aves de rapina.  

Em relação às propostas futuras para a distribuição de energia elétrica em Salvador, no 
momento não há disponibilizados propostas que atendam o usuário final. Porém, de 
modo geral, atualmente há o investimento da COELBA, em conjunto com a Prefeitura 
Municipal de Salvador, na substituição de luminárias compostas por lâmpadas de 
vapor de sódio por lâmpadas desenvolvidas com a tecnologia de diodos emissores de 
luz. A pretensão, segundo divulgado pelos agentes, é que haja uma economia de 50% 
no consumo de energia nas principais vias de Salvador, com um investimento de R$ 8 
milhões, sendo R$ 4,2 milhões provindos da COELBA e o restante aplicado pelo 
Município. 

Desta forma, observa-se uma tendência à melhoria dos serviços de infraestrutura 
urbana na Capital baiana. Os últimos 20 anos foram marcados por uma crescente 
aceleração do acesso a população, embora isso não reflita na melhoria da qualidade 
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dos serviços prestados. Do ponto de vista quantitativo, mesmo que ainda haja sérios 
reflexos da exclusão da população no acesso aos quatro itens discutidos no decorrer 
desta pesquisa, os resultados reforçam a ideia de que os reflexos da segregação 
socioespacial, a partir da infraestrutura urbana em Salvador, diminuíram 
gradativamente, principalmente através dos investimentos estatais em obras públicas. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os primeiros estudos sobre a segregação nas cidades tiveram início somente no século 
XX. O principal objetivo das pesquisas, que foram originalmente realizadas nos Estados 
Unidos da América (EUA), era entender o processo de localização dos grupos humanos 
no espaço urbano. Esses exames também estudavam a distribuição étnica da 
população americana nas cidades e foi importante para compreender as relações 
sociais que eram desenvolvidas no cotidiano urbano. 

Em relação a pesquisa discutida neste artigo, considerou-se que a segregação 
socioespacial é marcada pela homogeneidade dos espaços nas cidades. Entende, 
ainda, que por mais que os espaços homogêneos sejam influenciados pela escala 
geográfica, a dimensão das áreas utilizadas na pesquisa, ou seja, os setores censitários 
enquanto polígono para espacialização dos dados e as áreas de expansão demográfica 
como delimitador do território, propiciam o entendimento conciso sobre o processo 
de segregação socioespacial e demonstra, através das variáveis estudadas, a existência 
de duas cidades com características opostas. 

A partir das considerações anteriores, os resultados permite entender que a hipótese 
desta pesquisa, que era a relação entre a disposição da infraestrutura urbana e dos 
grupos sociais no espaço urbano, é válida. Mesmo que as últimas décadas tenham sido 
marcadas pelo investimento em melhorias urbanas para as áreas carentes, os 
resultados expõem a historicidade desigual da infraestrutura urbana em Salvador. 
Mesmo com as melhorias, atualmente, quando atentamos para os resultados através 
dos setores censitários, nota-se que as principais deficiências estão localizadas nas 
periferias ocupadas pela população mais carente.  

Assim, ao longo das três últimas pesquisas censitárias, os resultados da infraestrutura 
urbana demonstraram a existência de divergências nas diferentes regiões de Salvador. 
A maior área em território é o Miolo, que também apresentou muitas deficiências na 
disponibilidade dos diversos itens da infraestrutura. Os maiores problemas nessa 
grande área estão nas áreas limítrofes com Lauro de Freitas e Simões Filho. A Orla da 
Baía de Todos os Santos está dividida em três grandes conglomerados territoriais e 
sociais. Na área central, entre o Canela e o Barbalho, a infraestrutura urbana não era 
precária, embora as maiores proporções tenham sido registradas principalmente na 
Graça, Canela e Vale do Canela.  
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Em seguida, a área considerada como Cidade Baixa, entre a Calçada e Boa Vista do 
Lobato, registrou a existência regular dos elementos, embora já apresentasse alguns 
setores censitários com dificuldades. Por fim, o Subúrbio Ferroviário, a partir de Pirajá, 
foi à área com as maiores distorções, sendo essas sentidas principalmente em Paripe. 
E, a terceira grande área, a Orla Atlântica, tinham localidades bem servidas com 
infraestrutura urbana, principalmente a Barra, o Iguatemi e o Horto Florestal. Porém, 
as áreas de expansão demográfica mais distantes, como Bairro da Paz, Itapuã e Nova 
Brasília de Itapuã, apresentaram deficiências ao longo dos últimos 20 anos. 

Ao mesmo tempo, porém, os resultados sobre a evolução da infraestrutura urbana 
demonstram que os locais que receberam as maiores somas de obras públicas foram 
justamente as regiões que inicialmente eram carentes. Esse processo é responsável 
pelas melhorias urbanas observadas nas invasões urbanas do Subúrbio Ferroviário e 
em parte do Miolo, marcada pela ocupação acelerada e sem nenhum tipo de 
planejamento urbano que visasse dotar essa população com os elementos da 
infraestrutura urbana. Outro detalhe importante é que as obras públicas tiveram 
grande impacto principalmente na década de 1990, sendo que a análise dos mapas 
anteriores retrata um crescimento menor entre 2000 – 2010. 

Assim, a organização espacial de Salvador retrata a existência da segregação 
socioespacial na infraestrutura urbana. Os resultados demonstraram a reserva desses 
equipamentos e serviços primeiramente para a elite, sendo que, somente anos depois, 
a população mais carente teve acesso à infraestrutura. Além disso, a observação dos 
dados coletados nos setores censitários mostra que até os dias atuais, mesmo que 
tenham ocorrido melhorias significativas, as menores proporções de acesso aos 
elementos continuam reservadas para os mais humildes. Ao mesmo tempo, a análise 
dos dados de renda e instrução revelou que a infraestrutura estava diretamente 
correlacionada a estes itens, ou seja, quanto maior foi o grau de instrução e renda da 
população das tipologias, maior também era o grau de infraestrutura urbana. 
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