
Pituba Salvador Imobiliária
Uma entre as mais agradáveis e interessantes cidades 
dentro da emergente economia mundial é Salvador, 
localizada no litoral do Sul nordeste é uma das mais antigas 
cidades do Brasil.

Essa antiga cidade também comumente chamada de “capital 
da alegria.” Salvador tem essa merecida reputação positiva por 
ser adorável , com clima ameno durante todo o ano, 
espetaculares praias, floresta tropical e principalmente pela sua 
vibrante cultura de festas de rua, carnaval de rua e pessoas 
amigáveis.

Salvador era chamado de Bahia, que agora é o nome do estado onde Salvador se localiza. 
Salvador é a capital da Bahia e sua população está em cerca de 2.5 milhões de habitantes, 
com adicional de um milhão de habitantes na 
grande área metropolitana. É a maior cidade 
do nordeste do Brasil.

Moradores da Pituba e Valores 
Imobiliários

Obviamente esse é um importante centro 
urbano, com inúmeros bairros. Um dos mais 
populares é Pituba. Pituba é na realidade 
uma fusão de dois bairros, Itaigara e 
Caminho das Árvores. Esses bairros são de 
classe-média a classe-média alta, onde se 
encontra vários profissionais residentes, 
como médicos, advogados, engenheiros e 
empresários.

A economia Brasileira tem crescido recentemente, e a Bahia, incluindo a cidade de Salvador, é 
também definitivamente uma área em expansão. Isso significa que os preços imobiliários tem 
valorizado aqui.

Futuramente, os bairros de Salvador como a Pituba vão se tornar cada vez mais populares 
entre estrangeiros expatriados, incluíndo vários Americanos. Então comprar ou alugar um 
imóvel nesse lugar pode ser um desafio, mas longe de ser impossível. Também sugere 
oportunidade.

A média de preço de uma casa em Salvador é de R$200.000,00. Com certeza encontra-se 
imóveis disponíveis por menos.

Também tenha em mente que lugares como 
Pituba são naturalmente mais caros do que 
na cidade em geral. Como falamos, esse é 
um bairro de classe-média e classe-média 
alta, assim pode-se esperar preços mais 
elevados. Preços imobiliários variam de 
acordo com a localização. Por exemplo, um 
imóvel na praia ou perto da praia seria mais 
caro.

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/salvador/casa
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/salvador/pituba
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/salvador/pituba/apartamento


Brasil, Bahia e Propriedades Potencial

É muito importante notar que o Mercado imobiliário da Bahia é considerado em estágio inicial 
de desenvolvimento, especialmente cidades como Salvador e outras áreas específicas, assim 
como Pituba.

Isso pode parecer estranho considerando que é uma das cidades mais antigas do Brasil, e que 
a grande Salvador já dispõe de 3,5 milhões de pessoas—mais isso tudo é sobre a “nova 
economia” e a extremamente rápida emergência do Brasil no palco mundial como uma 
potência global.

É muito empolgante porque as oportunidades de compra ou desenvolver participações 
imobiliárias na Pituba, Salvador ou Bahia em geral nunca foi tão vantajoso. O potencial de 
crescimento e o retorno robusto do investimento imobiliário, especialmente em bairros como 
Pituba, está ganhando um tremendo interesse por moradores locais e por investidores 
estrangeiros.

Ver imobiliária disponiveis na Pituba Salvador agora.

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/salvador
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/

