
 
 
 

Aquidabã 
Av. J. J. Seabra, s/nº, Salvador, Brasil 

A área é composta por três regiões a 
serem integradas dentro de uma 
concepção robusta de intervenção 
urbana: o terminal de ônibus de Aquidabã 
e duas outras áreas, incluindo os edifícios 
que habitam a SUCOP (Superintendência 
de Conservação e Obras Públicas de 
Salvador) - que juntos totalizam 15.300 
metros quadrados. 
 
Em um contexto de reestruturação do 
sistema de transporte coletivo, o 
Aquidabã oferece uma oportunidade para 
desenvolver um projeto inovador, 
incluindo edifícios comerciais, de 
serviços, residenciais ou várias outras 
alternativas que podem ser exploradas 
pelos licitantes, considerando a 
localização estratégica da área e seu 
potencial transformador. 

É um local de fácil acessibilidade, no 
cruzamento que liga a Cidade Alta e a 
Cidade Baixa através do túnel Américo 
Simas. 
 
A atratividade da área é reforçada pela 
proximidade com a Baixa dos Sapateiros, 
um local tradicional e popular conhecido 
nacionalmente, que tem potencial para se 
tornar um corredor comercial popular por 
atacado. 
 
A integração desta área com o bairro 
residencial, cultural e turístico de Santo 
Antônio Além do Carmo oferece a 
possibilidade para um projeto integrado, 
atuando como âncora para o redesenho 
urbano de toda a localidade, promovendo  
inovação e sustentabilidade.  

 

  
 
 
Pretensões para o projeto: 
Espera-se um projeto inovador. A área pode 
ser usada para a construção de prédios 
comerciais ou de serviços e pode incluir 
edifícios residenciais. Sua localização 
permite que inúmeras alternativas sejam 
definidas pelos licitantes, considerando sua 
localização estratégica. Um novo esquema 
viário deve ser proposto e o terminal de 
ônibus antigo pode ser removido, pois há 
atualmente melhores alternativas de 
transporte público na região. 
 
Proprietário: 
Prefeitura Municipal de Salvador.  
 
 
 

Área do terreno: 
Três lotes com um total de 15.300 metros 
quadrados 
Área 01 - Terminal Aquidabã: 8.000 metros 
quadrados 
Área 02 - SUCOP edifício 1: 2.800 metros 
quadrados 
Área 03 - SUCOP edifício 2 (Morro dos 
Macacos): 4.500 metros quadrados 
O projeto pode abranger toda a área acima. 
 
Procedimento para transferência da 
propriedade: 
A prefeitura pretende alugar o terreno com 
um contrato de concessão de longo prazo, 
mas também poderá considerar condições 
específicas de venda. 
 



 
 
 

Apresentação da área e expectativas para o projeto 
 
 A área total compreende três áreas que 
podem ser integradas dentro de uma 
concepção robusta de intervenção urbana: o 
Terminal Aquidabã, o Edifício SUCOP 1 e o 
Edifício SUCOP 2. Atualmente, as áreas são 
utilizadas, mas agendadas para entrega em 
julho de 2019. 

Área 1 - Terminal Aquidabã: Inaugurado em 
março de 1979, é um terminal público de 
ônibus, com capacidade máxima de 79 
ônibus passantes / hora e uma demanda 
média de 10 mil passageiros por dia. 
Funciona das 4h30 às 1h. Tem 
aproximadamente 7.850 metros quadrados 
de área construída e 150 metros quadrados 
de área verde. 

Área 02 - Edifício SUCOP 1: abriga a 
SUCOP - Superintendência de Conservação 
e Obras Públicas de Salvador com o 
Departamento de Obras Públicas; 
corresponde a 2.800 m². 

Área 03 - Edifício SUCOP 2 (Morro dos 
Macacos): ocupa aproximadamente 4.500 
m². O edifício abriga a SUCOP - 
Superintendência de Conservação e Obras 
Públicas de Salvador, com os departamentos 
de topografia, fiscalização, ensaios e 
medição das obras. 

Aquidabã é um terminal de ônibus atualmente 
disfuncional da rede de transporte coletivo, 
podendo ser removido. Anteriormente o lote 
abrigou um centro de saúde, mas a área se 
expandiu com a agregação dos imóveis onde 
está instalada uma das autarquias da 
Prefeitura. 

O lote é facilmente acessível. Está localizado 
no cruzamento da avenida Vale de Nazaré 
com a Baixa dos Sapateiros, trecho em que 
viadutos dão acesso à Cidade Baixa, através 
do túnel Américo Simas. Paralelamente, há 
um outro viaduto, que liga os bairros da 
Nazaré e Barbalho pela Rua do Arco. A 
integração desta área com o bairro 
residencial, cultural e turístico de Santo 
Antônio Além do Carmo deve ser 
considerada. Neste sentido, o projeto 
também deve propor um novo esquema viário 
e de circulação. 

A Baixa dos Sapateiros, adjacente ao 
Terminal Aquidabã, é uma área comercial 
popular, que o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano pretende ver 
transformada em um corredor de comércio 
popular e atacadista. Esta área comercial se 
estende da Barroquinha até as Sete Portas, 
ao longo, portanto, da Baixa dos Sapateiros e 
da Rua Cônego Pereira, como estratégia para 
revitalização do comércio de rua, que atende 
ao perfil de renda da população da cidade e 
visa absorver a demanda do interior do 
estado e de estados vizinhos. 
 

Comércio popular refere-se ao de variedades, 
presentes, miudezas, roupas, calçados, 
bolsas, artigos de viagem e acessórios, 
artigos de cama, mesa e banho, utilidades 
domésticas, tecidos e fios têxteis, máquinas e 
equipamentos para uso comercial e industrial, 
suas peças e acessórios, entre outros, além 
de serviços de confecção sob medida e 
reparação de vestuários, (alfaiate, 
bordadeira, sapateiro, etc.), e produção 
industrial de material têxtil. 
 

A Baixa dos Sapateiros é conhecida a nível 
nacional e, portanto, tem uma imagem já 
construída. O objetivo nesse local é incentivar 
o turismo de compras de produtos populares, 
para revenda ou consumo próprio. 
Neste mesmo eixo e um pouco adiante há 
outra propriedade proposta por Salvador para 
o programa Reinventing Cities: a antiga sede 
da empresa de limpeza urbana do município. 
Constituem, em conjunto, elementos 
importantes que reforçam e acentuam o 
potencial transformador de toda a área. 
 
Localização entre: 
Os bairros de Nazaré, Barbalho, Santo 
Antônio Além do Carmo, Barroquinha e 
Comércio; 
As avenidas: J.J. Seabra, Cônego Pereira, 
Vale de Nazaré 
 
A área 1, próxima das demais áreas 
selecionadas, é atualmente um terminal de 
ônibus ligando Brotas, Sete Portas e áreas 
vizinhas, à Cidade Baixa, Barroquinha, Baixa 
dos Sapateiros e Bonocô. Além disso, nas 
suas proximidades encontra-se o terminal da 
Barroquinha, que dá acesso à Av. Carlos 
Gomes de um lado, e Av. Joana Angelica do 
outro. 
É um ponto de integração para a futura linha 
Aquidabã-Barroquinha, previsto no estudo 
para a Reestruturação do Sistema de 
Transporte Coletivo por Ônibus - STCO, 
considerando o terminal Aquidabã.

 

 
 



 
 
 

Leis e regulamentos que orientam o desenvolvimento do site 
 
O PDDU (Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano 2016 para o Município de Salvador) 
não apresenta informações específicas sobre 
o Aquidabã. Trata da duplicação da Rua 
Conego Pereira e a Barroquinha como 
conexão intermodal (T 02, mapa 05, Anexo 3 
da PDDU). 
Segundo a LOUOS - Lei 9.148 / 2016 (que 
regula o uso e a ocupação do território de 
Salvador e dá outras providências), a 
propriedade está localizada na “Zona 
Centralidade Metropolitana Centro Antigo” 
(ZCMe-CA), na Área de Proteção Cultural e 
Paisagística "Centro Antigo de Salvador" 
(APCP 1), no trecho 3 da área de borda e 
dentro da poligonal da Área de Proteção 
Rigorosa, conforme previsto na Lei 3.289 / 
1983. Assim, o licenciamento está sujeito à 
avaliação e aprovação do IPHAN (Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e 
IPAC (Instituto do Patrimônio Artístico e 
Cultural da Bahia) especialmente em relação 
a parte alta, devido a presença do antigo 
convento do Carmo, hoje uma pousada de 
luxo, e a Igreja da Ordem Terceira do Carmo. 
 
Por outro lado, de acordo com a LOUOS, o 
terreno não está localizado dentro nem 
próximo às áreas remanescentes do bioma 
Mata Atlântica (MAP 02C), nem compõe uma 
Área de Preservação Ambiental (APA), Área 
de Preservação Permanente (APP) ou 
Unidades de Conservação (UC), como 
consta no PDDU (MAP 07A). Ainda de acordo 
com o PDDU (MAP 01), o terreno encontra-
se na macrozona de ocupação urbana, 

estrategicamente localizada distante da 
macrozona de conservação ambiental. 
 
As propriedades pertencem a área 
beneficiada pelo Programa Revitalizar (Lei 
9.215 / 2017), uma política de incentivos 
fiscais recentemente criada pelo município 
para promover a restauração, recuperação, 
conservação e reforma dos imóveis, 
tombados ou não, localizadas no Centro 
Antigo de Salvador. 
 
Além disso, o município possui o "IPTU 
verde", com o objetivo de incentivar edifícios 
sustentáveis na cidade Através de um 
desconto de até 10% no Imposto sobre a 
Propriedade Predial Urbana (IPTU). As 
propriedades recebem uma pontuação de 
acordo com as soluções sustentáveis 
implantadas (sistemas de eficiência 
energética, energia renovável ou redução de 
emissões de gases de efeito estufa, por 
exemplo), sendo categorizadas em bronze, 
prata ou ouro. Cada categoria terá um 
desconto: 5%, 7% ou 10%, respectivamente. 
 
Os parâmetros urbanísticos relacionados ao 
lote são fornecidos abaixo: 

a)  O coeficiente de aproveitamento 
básico é de 2,0; 

b) O coeficiente de aproveitamento 
máximo é de 4,00; 

c) O índice de Ocupação mínima é de 
0,60; 

d) O índice de Permeabilidade mínima 
é de 0,10; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Especificações climáticas e ambientais da área 
 
 
As áreas selecionadas não apresentam risco 
de deslizamentos de terra e / ou 
desabamentos, de acordo com a Codesal - 
Defesa Civil de Salvador. Na região de 
Aquidabã, não houve ocorrência de 
alagamentos este ano (2017). Há 
necessidade de manutenção corretiva no 
sistema de captação de águas pluviais e no 

plano arquitetônico em relação aos gradis, 
acesso ao viaduto e fechamentos. 
 
O clima na cidade de Salvador é tropical. Há 
pluviosidade significativa durante o ano, 
mesmo no mês mais seco. No entanto, não 
apresenta problemas climáticos como 
tornados, furacões, tempestades, entre 
outros. 

 
 
 

   

 


