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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objeto de estudo o Edifício dos Arquitetos da 

Bahia, importante edificação moderna, mas também contextualizada em uma área 

sensível da cidade, o Centro Histórico de Salvador. A edificação é a síntese do 

pensamento de oito jovens arquitetos, recém-egressos da Escola de Belas Artes, e 

representa, talvez, um dos poucos exemplares de arquitetura modernista bem 

resolvido em contexto histórico. Projetado e erguido em uma década de grandes 

idealizações e realizações no Brasil e no mundo, o nosso protagonista desperta até 

hoje profunda admiração. Como um pequeno grupo de arquitetos pôde, com tantos 

desafios e incertezas, fazer tanto por sua instituição? 

Sede histórica do Instituto dos Arquitetos do Brasil, seção Bahia, o Edifício 

dos Arquitetos representa a principal conquista de uma instituição recém-criada, em 

uma época de um incipiente reconhecimento e consolidação de nossa profissão. 

Representa também, uma síntese do que significava na época uma arquitetura 

contemporânea de qualidade, que marcava o seu tempo sem se esquecer do 

passado, refletindo os avanços tecnológicos e culturais de nossa arquitetura.  

Sabemos que a área em que ele se insere foi a mais afetada por devaneios 

modernizantes e insensíveis com a história e o patrimônio da nossa cidade. Porém, 

implantado na histórica Ladeira da Praça, antigo distrito da Sé, o edifício reverencia 

os importantes monumentos que o cerca e o panorama do nosso centro histórico, 

pontuado pelas torres das suas importantes igrejas. Tudo se encaixa perfeitamente 

nesta relação arquitetura e cidade, e os criadores do Edifício dos Arquitetos da 

Bahia sabiam como resolver estes desafios. 

Ao escolher o Edifício dos Arquitetos como tema para este trabalho, e por se 

tratar de um mestrado profissionalizante, entendemos que o nosso objetivo 

específico seria a elaboração de um projeto de restauro para o monumento. Contudo, 

o campo de pesquisa deveria se ampliar de um modo mais panorâmico para que 

abrangesse também, a importante área em que ele se insere, o tipo de arquitetura 

que ele representa e suas relações com o local, sempre buscando refletir nosso 

entendimento de modo crítico. Assim, estruturamos nosso trabalho em duas partes: 

A primeira parte de cunho mais histórico e teórico; e a segunda parte com uma 

abordagem mais técnica e científica, que culmina com o projeto de intervenção. 



A primeira parte divide-se em três capítulos: a área; o edifício; e a 

fundamentação teórica para a intervenção. O primeiro capítulo nos aproxima da área 

em que repousa o nosso objeto de estudo. Iniciamos com uma breve retrospectiva 

da história da cidade do Salvador, desde sua fundação, passando pelos principais 

acontecimentos ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, a evolução física e principais 

transformações arquitetônicas e urbanas ocorridas no século XIX e primórdios do 

século XX, e a definição de um patrimônio e seu rebatimento no nosso centro 

histórico. Encerramos o capítulo abordando o surgimento e consolidação da 

arquitetura moderna no Brasil e em Salvador, relacionando-a com a área de estudo 

e fazendo reflexões sobre uma possível coexistência pacífica entre o antigo e o novo 

em prol do patrimônio. 

Aportando em nosso objeto de estudo de maneira mais atenta e detalhada, 

introduzimos o segundo capítulo identificando os nossos protagonistas da Escola de 

Belas Artes. Em seguida, detalhamos os principais acontecimentos que 

antecederam a realização do projeto, como o desejo de construir uma sede própria e 

a realização do concurso de projetos do edifício. Por ser um tema de ocorrência 

recente, contamos com a preciosa contribuição das fontes primárias. Foram 

entrevistados três dos autores do projeto: Ary Penna Costa, Benito Sarno e José 

Maria Conde Drummond. Este último, presta um importante suporte ao nosso 

trabalho com um documento incompleto, escrito em 1968, onde registra os principais 

acontecimentos e personagens envolvidos na construção da sede própria. Após 

descrevermos a luta diária empreendida por Benito Sarno com a venda das lojas 

que financiariam a construção do prédio, encerramos o capítulo com uma detalhada 

descrição da obra e com os primeiros anos de uso da edificação. 

No terceiro e último capítulo da primeira parte, justificamos teoricamente as 

razões para a intervenção no edifício, que passamos a considerar como “um objeto 

especial da atividade humana” digno de preservação e proteção. Em uma descrição 

de base fenomenológica, explicamos o projeto e atribuímos valor à obra de arte em 

estudo. Não menos importante, situamos os principais conceitos de restauro em 

uma análise histórica para definirmos um ponto de partida teórico para nossa 

intervenção: o restauro crítico defendido por Cesare Brandi. Apenas com esta 

segurança teórica nos sentimos prontos para propor uma intervenção restaurativa no 

Edifício dos Arquitetos, respondendo aos questionamentos de como e o que 

restaurar. 



 

A segunda parte do trabalho reúne toda a parte técnica da intervenção. 

Estruturada em três capítulos, assim se divide: leitura e documentação; diagnóstico; 

proposta de intervenção. O capítulo d

levantamentos físicos cadastrais da edificação e um levantamento fotográfico, que 

reúne em fichas, imagens da situação atual do edifício. O capítulo de diagnóstico se 

inicia com uma detalhada análise das principai

indicando seus danos e suas causas. É apresentado, também, um mapeamento 

destes danos na edificação e estudos em laboratórios que 

último capítulo da segunda parte e do trabalho

propriamente dito. Introduzimos com um memorial descritivo e justificativo, onde 

além de informações preliminares quanto às características físicas e ambientais da 

área, indicamos as principais propostas técnicas para 

edificação e a eliminação dos danos e causas das patologias descritas no 

diagnóstico. Encerramos o trabalho com

projetuais e com uma proposta

para os usos quanto para a

Arquitetos da Bahia. 
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Figuras 01 e 02 - 

O Edifício dos Arquitetos em 

dois momentos: 1967 e 2012 



 

 

 

 

 

 

A ÁREA: CENTRO HISTÓRICO DE SALVADOR / SÉ / LADEIRA DA PRAÇA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se fosse por mim  
Todo mundo andava sambando  

Assim nesse passo passando  
Porque nada mais bonito  

Que um brasileiro pé duro  
Representante da raça  

Descendo no samba a ladeira da praça  

E se você merecer  
Inteira de graça ao ar livre  

Inteirinha de graça  
A fina figura de uma criatura  

Representante de raça  
Descendo no samba a ladeira da praça  

Presa no espaço  
Solta no ar  

Nem andando, nem voando  
Só sambando (sambando)  

Descendo no samba a ladeira da praça  
Descendo no samba a ladeira da praça  

(Sambando...) 

 

Ladeira da Praça (Moraes Moreira / Galvão)  

Faixa 2 do álbum Novos Baianos Linguagem do Alunte (1974) 



1 A ÁREA: CENTRO HISTÓRICO DE SALVADOR / SÉ / LADEIRA DA PRAÇA 

A experiência espacial própria da arquitetura prolonga-se na cidade, 
nas ruas e praças, nos becos e parques, nos estádios e jardins, onde 
quer que a obra do homem haja limitado “vazios”, isto é, tenha criado 
espaços fechados. (ZEVI, 2009, p. 25) 

Partindo de uma interpretação que descarta qualquer possibilidade de 

separação entre o objeto arquitetônico e seu território, não podemos iniciar nossa 

proposta de intervenção restaurativa do Edifício dos Arquitetos da Bahia como um 

objeto isolado de seu contexto, ainda mais se considerarmos que o local em que o 

edifico repousa é o Centro Histórico de Salvador. Assim sendo, não iremos 

prescindir de uma cuidadosa análise da área, seja do ponto de vista histórico com 

vistas às principais transformações do sítio urbano e de sua arquitetura, seja de uma 

análise critica destes acontecimentos. 

Sobre os critérios desta escolha, adotamos como ponto de partida a fundação 

da Cidade do Salvador em 1549, primeira e mais duradoura capital do Brasil1, para 

em seguida analisarmos de maneira mais superficial um longo período de lentas 

transformações ocorridas entre os séculos XVII e XIX. Após esta promenade 

histórica, aportaremos com mais atenção no século XX, período emblemático onde 

ocorrem as principais transformações urbanísticas que modificariam definitivamente 

as características coloniais da área e de sua arquitetura, em especial no antigo 

distrito da Sé. Refiro-me às intervenções urbanas do início do século XX, a criação 

de meios oficiais para a proteção do nosso patrimônio, a ascensão e desgaste do 

movimento moderno, as tentativas de revitalização da área, bem como ao atual 

estado de esvaziamento e degradação do nosso centro histórico e de suas 

arquiteturas.  

É em meio a estes fatos, historicamente recentes, que iremos introduzir o 

nosso objeto de estudo e a arquitetura que ele representa, destacando-o juntamente 

com seus pares de igual valor arquitetônico e indicando a urgente necessidade de 

valorização de um rico acervo de arquitetura moderna existente no local e da 

necessidade de associar este patrimônio às políticas de recuperação da área. 

 

                                                           
1
 Capital do Brasil Colônia por 214 anos, entre 1549 e 1763, Salvador supera o Rio de Janeiro, capital 

de 1763 a 1960 (197 anos) e Brasília, fundada em 21 de abril de 1960. 
 



1.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DA ÁREA 

 

1.1.1 Século XVI: A fundação da cidade do Salvador  

Poucos anos antes da fundação da cidade do Salvador, em 29 de março de 

1549, e às vésperas de completar meio século de “tímida” ocupação do território 

brasileiro, a Coroa portuguesa reconheceu a deficiência do recém-implantado 

sistema de Capitanias Hereditárias 2 . Implantadas em caráter de urgência e 

adequada aos escassos recursos disponíveis para as novas terras do além-mar, o 

sistema de capitanias se mostrou inepto frente à dura realidade que a conquista e a 

defesa da área impunham. Tal constatação de fracasso parte não apenas das 

constantes revoltas indígenas culminadas pela desafortunada morte de um dos seus 

principais donatários 3 , mas também pelos iminentes riscos de invasões, 

principalmente de países europeus (França, Países Baixos e Inglaterra) não 

contemplados com a “partilha do Mundo” determinada entre Portugal e Espanha no 

Tratado de Tordesilhas de 1494. Aliado a isto, a exploração da colônia, apesar de 

suas terras férteis e vastas, não ocorria de maneira satisfatória e lucrativa para 

Portugal. Portanto, era preciso rever o sistema de capitanias e estabelecer um novo 

modelo de ocupação do território que permitisse um maior controle administrativo-

político e consequentemente proporcionasse à Coroa portuguesa maiores benefícios 

econômicos. 

Estabelecido pelo rei de Portugal D. João III em regimento de 17 de dezembro 

de 1548, a criação do Governo Geral do Brasil tinha como objetivo a unificação da 

colônia através de um governo central forte que garantisse a estabilidade 

administrativa, política e econômica do vasto território brasileiro. Para tal empreitada 

seria necessária a construção de uma cidade-sede para este novo governo, que 

abrigasse todo o corpo administrativo e burocrático da colônia, centralizando o poder 

e facilitando o controle das capitanias pela metrópole. 

                                                           
2
 Sistema de administração do território português implantado no Brasil entre 1534 e 1759, quando foi 
extinto a hereditariedade pelo Marquês de Pombal. Embora a partilha do território tenha ocorrido no 
ano de 1534, a atual ilha de Fernando de Noronha já adotava o sistema desde 1504. 

3
 Refiro-me à morte do donatário da Capitania da Bahia de Todos os Santos, Francisco Pereira 

Coutinho, morto em uma ritual antropofágico realizado por indígenas após sua captura na Ilha de 
Itaparica no ano de 1547.  Alguns historiadores, como Maria Hilda Baqueiro, questionam a forma 
como Francisco Pereira Coutinho morreu. (BAQUEIRO, 2011, p. 38). 



Nomeado pelo rei como o 1° Governador Geral do Brasil, Tomé de Sousa 

ficara encarregado de liderar o grupo que aplicaria na prática as instruções para a 

implantação deste novo governo e a construção de sua capital: 

Acompanhavam o 1º Governador Geral do Brasil, os funcionários 
administrativos; 6 (seis) jesuítas, à frente o Padre Nóbrega; o Mestre 
Luís Dias, encarregado da chefia das obras de construção da 
primeira capital do Brasil, por conseguinte, o primeiro Arquiteto e 
Urbanista designado pela Metrópole para exercer tais funções entre 
nós; cerca de 1.000 (mil) homens, entre os quais 101 (cento e um) 
artífices, entre pedreiros, cavouqueiros, carpinteiros de casas e de 
navios, calafates, serradores, telheiros, oleiros, empreiteiros de 
caminhos, carreiros, cesteiros, tanoeiros, ferreiros, serralheiros, 
relojoeiros, pescadores, barbeiros, carvoeiros, vaqueiros, físico e 
cirurgião, que constituíram o primeiro grupo organizado de operários 
do Brasil, destinados ao desempenho de importantíssimo papel, seja 
na construção e instalação da cidade, seja, posteriormente, nos 
engenhos, casas, outras construções e demais funções de que 
carecia a Cabeça do Brasil como sede do Governo Geral. (SIMAS 
FILHO, 1998b, p. 22, grifo do autor) 

Muito mais que uma mera demonstração de força da Coroa frente aos 

recentes acontecimentos que ocorreram na Capitania da Bahia de Todos os Santos, 

a escolha da região para a implantação da nova sede acontece por questões 

pragmáticas. A Baía de Todos os Santos, além de suas qualidades naturais para a 

navegação e de ser a maior baía do Brasil, se localizava no centro do território da 

colônia. Somado a essas qualidades territoriais, as características do sítio escolhido 

para a implantação da sede da colônia confirmavam as instruções do rei de Portugal 

contidas em seu Regimento de 1548, o qual recomenda claramente que a nova 

cidade a ser construída: 

[...] deve ser em sítio sadio e de bons ares e que tenha abastamça 
de auguas e porto em que bem posão amarrar os navios e vararem 
se quando cumprir porque todas estas calidades ou a mais delas que 
poderem ser compre que tenha a dita fortaleza e povoação por asy 
ter asentado que dela se favoreção e provejão todallas terras do 
Brasil [...] (apud SIMAS FILHO, 1998b, p. 24)  

Partindo destas instruções e de um profundo conhecimento das 

características morfológicas de Salvador, o professor Américo Simas nos auxilia a 

entender as razões dos fundadores da cidade na escolha do sítio ideal para a 

“Cidade Fortaleza”: 

[...] nenhum ponto é mais apropriado para esse tipo de assentamento 
urbano, que o trecho do promontório compreendido entre as 
gargantas da Barroquinha e do Taboão, por apresentar as 



seguintes condições favoráveis ao que se tinha em vista: a Oeste, a 
escarpa, a rocha, o paredão natural de altura considerável que, bem 
defendida, era praticamente, inacessível. Ao nível da baía, uma 
estreita faixa de praia; a Este, o vale do Ribeiro, posteriormente 
denominado das Tripas, atual rua Dr. Seabra, então em toda pureza 
primitiva, e cujo talvegue se achava a uma cota mais baixa em 
relação ao divisor de águas na cumeada, sendo esta, por isso 
mesmo, posição dominante e defensável, caso ocorresse um ataque 
por estas bandas; ao Norte e ao Sul, duas gargantas, mais tarde 
denominadas do Taboão e da Barroquinha, respectivamente, 
acidentes topográficos clássicos e eficazes para a localização de 
obras defensivas. Nesses pontos, de fato, seria colocada de logo a 
Porta de Santa Luzia – São Bento – ao Sul e, em pouco tempo, a de 
Santa Catarina – Carmo – ao Norte que, juntamente com o sistema 
de baluartes ao longo da paliçada defensiva na parte alta e embaixo 
na praia, dariam condições de relativa segurança para os habitantes 
da capital da América Portuguesa. (SIMAS FILHO, 1998b, p. 27, grifo 
do autor) 

Desta constatação e descartando a antiga Vila do Pereira, atual Porto da 

Barra e local onde a comitiva havia aportado, os encarregados da empreitada se 

deslocam para o sopé do sítio escolhido dentro da Baía de Todos os Santos. Assim 

surge o Bairro da Praia4, onde foi montada a base de apoio para a construção do 

“Núcleo Matriz de Salvador”. Local de maior movimento nos primeiros meses, era ali 

que se encontrava a infraestrutura de apoio aos serviços que aconteciam no topo da 

escarpa, como o porto, os depósitos, as oficinas dos artífices e obreiros e o 

dormitório desta população, inicialmente as próprias naus. (SIMAS FILHO, 1998b)  

Do ponto mais alto da escarpa, de aproximadamente 70m, o mestre de obras 

Luis Dias5 iniciou a construção das ruas, dos acessos, dos primeiros edifícios oficiais 

e de uma infraestrutura de defesa com os muros6 e os primeiros baluartes. Mesmo 

se apoiando nas “traças” e “amostras” da cidade planejada elaborada na metrópole, 

bem como em recomendações técnico-construtivas relativas aos edifícios e demais 

construções, vale ressaltar certa flexibilidade e autonomia conferida pelo rei para 

que o mestre Luis Dias tomasse algumas decisões in loco. Desta maneira e 
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 Vale ressaltar que foi no Bairro da Praia que surgiu a primeira igreja da nova cidade. A igreja de 
Nossa Senhora da Conceição da Praia, erigida a partir de uma ermida de mesmo nome. 

5
 Considerado por Rodrigo Mello Franco de Andrade como o primeiro arquiteto brasileiro, o “Cavaleiro 

da Casa Real Portuguêsa” Luyz Dyaz, que aqui permaneceu desde a chegada da comitiva de Tomé 
de Souza até julho de 1553, reunia comprovada experiência para a missão e havia “adquirido 
tirocínio na sua profissão”, pois o mesmo “já exercia funções de Mestre de Obras de uma cidade 
reinol [...] 25 anos antes de vir para o Brasil”, como nos confirma Simas Filho apoiado no dicionário 
de Sousa Viterbo. (1998a, p. 9-10) 

6
 Inicialmente de taipa, conforme informações contidas nas cartas de Luis Dias e nas provisões para 

os pagamentos dos empreiteiros, o muro de defesa tinha cerca de “16 a 18 palmos [3,52m a 3,96m] 
de altura e, quando reconstruído, após o desmoronamento nas invernadas, passou a 11 palmos 
[2,42m]”. (OLIVEIRA, 2011a, p. 16) 



carecendo de um levantamento prévio e detalhado do sítio e da real disponibilidade 

de materiais de construção recomendados nas instruções, o traçado da cidade7 

poderia ser adaptado à topografia e os materiais e técnicas construtivas poderiam 

ser substituídos por outras opções devidamente listadas em ordem decrescente: 

[...] no sítio que vos milhor parecer ordenareis que se faça hua 
ffortaleza de gramdura e feição que a requerer o luguar em que a 
ffizeres, conformando vos com as traças e amostras que levais 
praticando com os oficiais que pera isso la mando e com quaesquer 
outras pessoas que bem entendão e pera esta obra vão em vosa 
companhia allguns oficiais asy pedreiros e carpinteiros como outros 
que poderão servir de ffazer cal telha tijolo e pera se poder começar 
a dita fortaleza vão nos navios desta armada allguas acheguas e não 
achando na terra aparelho pera se a dita fortaleza ffazer de pedra 
e cal far se ha de pedra e barro ou taipais ou madeira como milhor 
poder ser de maneira que seja forte e como a dita fortaleza for feita 
tanta obra que vos pareça que suguramente vos podereis nela 
recolher e aguasalhar com a jemte que levais vos pasareis a ela 
demxando porem na dita cerque que está feita allgua jemte que 
abaste para a povoar e defemder. (1548 apud SIMAS FILHO, 1998b, 
p. 24, grifos nossos) 

Descrita pelo professor Américo Simas como um “acampamento inicial”, a 

Cidade Matriz apresentava dois acessos que ligavam a parte alta com a parte baixa 

da cidade: a Ladeira da Conceição, primeira e mais íngreme, que partia do sopé da 

atual ladeira com o mesmo nome, e que mudando de direção nas imediações do 

Baluarte de São Tomé, aportava na Praça do Palácio, hoje Praça Municipal; a 

segunda e mais bem projetada para o trânsito de carros, conhecida como Caminho 

dos Carros, corresponde as atuais Ladeira da Preguiça e da Gameleira, partindo da 

Ribeira dos Pescadores e terminando em seu ponto mais alto na Porta de Santa 

Luzia, atual Praça Castro Alves. Além da Porta de Santa Luzia ao sul, que conduzia 

à Villa Velha, e dos acessos ao porto, existia outro acesso localizado ao norte que 

ligava a cidade ao sertão e aos engenhos e fazendas. Deste eixo principal, 

conhecido como Rua Direita do Palácio ou Rua Direita dos Mercadores, e que 

depois conduziu a primeira expansão da cidade, partiam as ruas e quadras 

devidamente adaptadas ao sítio, como já explicado. (SIMAS FILHO, 1998b, p. 33-

35) 
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A adaptação das traças à topografia existente não significa um traçado não ortogonal, haja vista que 

o trecho original da cidade seiscentista apresenta um traçado urbano regular e que “comprova, ao 
contrário do que afirmou uma grande parte da historiografia do urbanismo, a existência de 
regularidade formal e racionalidade [...]” no projeto urbano de Salvador. (CARDOSO, 2010, p. 43) 

 



Mesmo que profundamente alterados, é uma interessante viagem no tempo 

identificar as marcas do traçado original da cidade nas ruas da Sé e o protagonismo 

ainda presente de suas primeiras construções, como a Casa dos Governadores, 

atual Palácio Rio Branco, a Casa de Câmara e Cadeia, atual Câmara Municipal, e a 

Praça Municipal, assim descrita por Gabriel Soares, o mais importante cronista da 

Salvador do século XVI: 

Está no meio desta cidade uma honesta praça, em que se correm 
touros quando convém, em a qual estão da banda do sul umas 
nobres casas, em que se agasalham os governadores, e da banda 
do norte tam as  casas de negócio da fazenda, alfândega e 
armazéns, e da parte leste tem a casa da Câmara, cadeia e outras 
casas de moradores, com que fica esta praça em quadro e o 
pelourinho no meio dela, a qual da banda do poente está a 
desabafada com grande vista para o mar; onde estão assentadas 
algumas peças de artilharia grossa, donde a terra vai muito a pique 
sobre o mar; ao longo do qual é tudo rochedo mui áspero. (1584 
apud SIMAS FILHO, 1998b, p. 53) 

Nesta Cidade Matriz, e embora ainda não existisse, podemos reconhecer 

também a nossa Ladeira da Praça, aproximadamente no eixo da vala que delimitava 

a face norte do muro da cidade, e que servia como descarte de entulhos. Uma 

confirmação disto, além das indicações contidas nas plantas históricas da cidade, é 

o curioso fato que abordaremos mais adiante, de que pedras atribuídas às 

fundações deste primeiro cercamento foram encontradas durante as escavações 

para as fundações do Edifício dos Arquitetos, e que foram oportunamente usadas 

pelos arquitetos nas empenas laterais do mesmo. 

Em outra destacada descrição de Teodoro Sampaio, podemos vislumbrar 

com nitidez as condições do “recinto fortificado” em seu estágio inicial, bem como a 

futura ladeira onde se ergueria o Edifício dos Arquitetos: 

Assentada no cimo de um monte cujo chão, limpo do matto, fácil foi 
affeiçoar, dando-lhe o aspecto de uma esplanada a sessenta e 
quatro metros sobre o mar, a nova cidade, no seu recinto fortificado, 
teve que se amoldar ao terreno, que affectava figura triangular, 
correndo o lado maior pela borda do precipício que deita para o mar, 
a cavalleiro sobre o porto; o menor, no sentido transverso, na 
posição que hoje occupa a Ladeira da Praça, e o terceiro lado, e de 
terra, mais ou menos na posição em que ora está a rua dos Capitães. 
(1949 apud SIMAS FILHO, 1998b, p. 34, grifos nossos) 

Em seu núcleo inicial a capital do Brasil, que deveria ser “grande e forte”, 

ainda não correspondia aos anseios da Coroa portuguesa, embora já possuísse os 



principais edifícios do inédito centro administrativo. Entretanto, a existência do 

regime de Padroado entre Portugal e a Igreja Católica, permitiu a implantação e o 

estabelecimento das primeiras ordens religiosas8 em Salvador, proporcionando o 

esperado desenvolvimento e a conveniente expansão da cidade. Assim surgiu a 

primeira expansão da cidade para o vetor norte, delimitada por novos muros de 

defesa e com a construção de importantes edificações como a Sé Episcopal, o 

Colégio dos Jesuítas e a Santa Casa de Misericórdia.  

Em termos simbólicos, não surpreende, pois, que a Igreja, 
responsável pela administração espiritual da colônia, reclamasse um 
local equivalente aos da Câmara e do Palácio do Governador. Num 
contexto no qual o poder político e militar tinha assegurado seu 
protagonismo visual, é compreensível que a Sé se instalasse numa 
situação similar à dos edifícios das sedes político-administrativas, 
isto é, “olhando” para a Baía (e sendo percebida desde o mar).   
(MUÑOZ; HERNÁNDEZ, 2011, p. 67) 

Juntamente com estes edifícios surgiram novas residências e a importante 

praça de caráter religioso e cultural que faltava à cidade colonial portuguesa, o 

Terreiro de Jesus, de onde partiriam as novas ruas e quadras regulares e às vezes 

trapezoidais da cidade ambicionada pela metrópole9. 

Como dito anteriormente, o eixo principal da cidade matriz, representada pela 

Rua Direita do Palácio ou Rua Direita dos Mercadores, indicava nitidamente os 

futuros vetores de crescimento da cidade: o vetor sul, delimitado pela Porta de Santa 

Luzia, atual Praça Castro Alves; e o vetor norte, que da antiga Porta da Misericórdia 

agora tinha a Porta de Santa Catarina, atual Taboão, como limite. Duas ordens se 

estabeleceram em locais isolados nos extramuros da cidade fortificada: ao norte, os 

Carmelitas fixaram-se às margens da Estrada das Boiadas, que ligava Salvador às 

fazendas de açúcar e gado do Recôncavo e Sertão; ao sul, a ordem dos Beneditinos 

se estabeleceu às margens da Estrada da Villa Velha do Pereira.  

Vale ressaltar a importância destes conjuntos religiosos, dos caminhos 

existentes e consolidados, bem como das necessárias estruturas de defesas que 

seriam implantadas em suas cercanias, como promotores de uma ocupação fora dos 
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 Os Jesuítas, que aqui aportaram com Tomé de Sousa em um pequeno grupo de seis representantes 
liderados pelo Padre Manuel da Nóbrega, abriram caminho para outras ordens religiosas como os 
Beneditinos (1584), Carmelitas (1585) e os Franciscanos (1587). 

9
 Além de uma maior rigidez e ortogonalidade no traçado das ruas das cidades hispano-americanas, 

vale destacar outra diferença em relação às cidades luso-americanas.  A adoção de mais de uma 
praça para diferentes funções nas cidades portuguesas, contrastam com a plaza mayor dos 
espanhóis, que concentrava  funções políticas, administrativas, religiosas e culturais. 



limites iniciais da cidade. Assim, surgem ao redor destas construções, moradias e 

pequenos assentamentos que seriam elevados a freguesias já no século XVII. 

Porém, por outro lado, esta rápida expansão e crescimento tornaram obsoletos e 

inúteis os muros que delimitavam a cidade. Segundo Gabriel Soares, em seu relato 

datado de 1584, ou seja, trinta e cinco anos após a fundação da cidade, não havia 

mais muros ou registros por onde passavam, mas ele nos confirma sua existência: 

[...] a cidade foi murada e torreada em tempo do Governador Tomé 
de Souza [...] se vieram ao chão por serem de taipa e se não 
repararem nunca, em o que se descuidaram os governadores, pelo 
que eles sabem, ou por se a cidade ir se estendendo muito por fora 
dos muros; e, seja pelo que for, agora não há memória aonde eles 
estiveram. (1584 apud SIMAS FILHO, 1998b, p. 52) 

Sobre o “mito da Cidade Fortaleza Forte”, nos esclarece um especialista no 

assunto, o professor Mario Mendonça de Oliveira: 

É necessário reconhecer que esta metrópole era, ao contrário do que 
apregoaram alguns historiadores ufanistas, muito vulnerável aos 
ataques externos de exércitos modernos e bem organizados da 
época, dotados de artilharia, que, a partir do século XVII, já detinham 
razoável eficiência. 

O crescimento vertiginoso e desordenado da Cidade do Salvador, 
especialmente a partir do século XVII, criou dificuldades na 
edificação de um perímetro fortificado seguro, dentro dos bons 
postulados da arte da defesa daqueles tempos. No caso da Baía de 
Todos os Santos, os problemas multiplicavam-se porque, sendo uma 
das maiores baías do planeta, a abertura da sua barra não permitia 
qualquer cerceamento ao acesso das naus inimigas, que poderiam 
passar ao largo, longe do alcance dos canhões, sem serem 
hostilizadas pela artilharia de então. [...] (OLIVEIRA, 2011a, p. 16) 

Durante as primeiras décadas, Salvador não enfrentou maiores desafios que 

pudessem testar seu sistema de defesa, haja vista que as únicas ameaças deste 

período partiam dos indígenas, em enorme desvantagem bélica. Porém, hostilidades 

de rivais equivalentes, proporcionadas por naus holandesas na virada do século XVI 

para o XVII, como o ataque de uma esquadra com sete naus de Hartman e Broer na 

véspera do Natal de 1599 ou a investida de Paulus Van Caarden em 1604, 

indicavam que a rivalidade e disputas entre os holandeses e os espanhóis 10 

chegariam nessas bandas. Preocupações que se confirmariam com a tomada da 

cidade pelos holandeses em 10 de maio de 1624. 
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 Entre 1580 e 1640, o reino de Portugal esteve sob domínio espanhol, na chamada Dinastia Filipina. 

Em uma crise sucessória com a ausência de herdeiros diretos para o trono português, Filipe de 
Habsburgo, Rei da Espanha e também neto de Manuel I, assumiu o reino de Portugal.  



 

 

 

Figura 03 - 

A Baía de Todos os Santos 

Figura 04 - Francisco Pereira Coutinho: o 1° Donatário da Bahia



 

Figuras 05 e 06 – Estudos sobre a Evolução Física de Salvador: 1551 e 1553



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 07 e 08 – Estudos sobre a Evolução Física de Salvador: 

As três primeiras décadas (1580) e cem anos após a sua fundação (1650)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 09 e 10 – Frontispício e planta da cidade do Salvador (século XVII) 



 

 

Figura 11 

O Edifício dos Arquitetos (em amarelo) e 

a Ladeira da Praça nos limites norte do 

muro da cidade matriz. Sobreposição de 

foto aérea com provável planta da 

cidade em 1553. 



1.1.2 Eventos e transformações ao longo dos séculos XVII e XVIII 

Em 162111, quando Diogo de Mendonça Furtado tornou-se Governador Geral 

do Brasil, encontrou uma cidade ciente dos riscos de possíveis invasões, e que 

passara os últimos anos promovendo melhorias em seu sistema de defesa, como 

nas portas do sul e do norte e nos fortes da praia. Neste contexto, liderando uma 

armada de 23 navios com cerca de 1700 homens, o almirante da Companhia 

Holandesa das Índias Ocidentais Jacob Willekens promove um duplo ataque à 

capital do Brasil no dia 9 de maio de 1624. Enquanto um grupo comandado por 

Albert Schouten desembarca sem grande resistência no Porto da Barra, a antiga 

Villa Velha do Pereira, para atacar por terra a cidade do Salvador pelo portão norte, 

o vice-almirante da frota Pieter Heyn promovia um ataque frontal pela Baía de Todos 

os Santos, para certamente concentrar os esforços do inimigo em uma única frente, 

facilitando o ataque por terra. Fatos estes confirmados em detalhes no “Relato 

Oficial da Conquista da Cidade do Salvador”: 

Continuou esta força a progredir em boa ordem, em direcção ao alto 
da colina, onde se assenta a cidade de S. Salvador, correndo, 
entretanto, grande perigo, pois sendo muito estreitos os caminhos, 
não se conseguia marchar em filas de mais de 4 homens, um ao lado 
do outro, os quais poderiam ser fácilmente rechaçados. Encontrou-
se, em primeiro lugar, um posto de guarda, abandonado 
covardemente pelos espanhóis; passando adiante, chegou-se a 
um belo campo plano, onde se puseram em formação de batalha, daí 
prosseguindo em boa ordem para o arrabalde, no qual, durante a 
noite, se concentraram, a fim de, no dia seguinte, atacarem 
seriamente a cidade. Entrementes, os demais fortes, em número 
de seis, cientificados da perda da bateria e da prisão do vice-rei, 
renderam-se também sem oferecer resistência, mediante acordo, 
sendo então capturados pelos nossos 150 peças de metal, afora a 
restante da munição. (1624 apud SIMAS FILHO, 1998b, p. 69-70, 
grifos nossos) 

Ao adentrarem na cidade, os holandeses a encontraram vazia, haja vista que 

na noite anterior, o arcebispo, eclesiásticos e a população haviam abandonado a 

Salvador para se abrigarem nas fazendas. Diogo de Mendonça Furtado e um 

pequeno grupo que o acompanhava se aquartelaram na Casa do Governador, mas 

foram presos e enviados para a Europa ao deixarem o recinto desarmados, após 

uma falsa promessa de anistia.  
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 Neste mesmo ano foi fundada na Holanda a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais (West-

Indische Compagnie ou WIC), instituição poderosa que via no açúcar produzido no Nordeste 
brasileiro, uma importante fonte de riqueza. 



De imediato, um rastro de pilhagem e destruição na cidade confirmou o temor 

da população e dos religiosos para com os atos dos holandeses protestantes e não 

católicos que se fartaram das riquezas da cidade conquistada: 

No dia 11 de maio, retiraram-se de todas as igrejas e conventos, as 
imagens, na sua grande maioria de prata, entre as quais, doze 
apóstolos, uma imagem de Maria e outros pertencentes preciosos, 
que tomou o almirante Willekens sob sua guarda. Afora isso, abriu-se 
mão de todos os conventos e dos bens eclesiásticos, nos quais 
fizeram importantes e magníficas presas, especialmente no Colégio 
dos Jesuítas, onde foram achados, em quarenta quartos, riquíssimos 
e variados utensílios, objectos preciosos fabricados de prata e ouro, 
de sorte que muito capitão, em uma hora arrecadou 5 a 6000 florins; 
também se fartaram os soldados rasos, arrebanhado e cobrindo-se 
ali de veludo, sêdas, prata, ouro, como grandes oficiais. Não quis, 
todavia, consetir o almirante no saque das casas dos moradores, o 
que, dificilmente, pôde ser evitado. (SIMAS FILHO, 1998b, p. 70) 

 Ainda no Relato Oficial dos holandeses, é indicado o saldo positivo da 

investida, que apontava um número reduzido de baixas bem como “tesouros e lucros 

extraordinários”, até então inéditos para a Companhia Holandesa das Índias 

Ocidentais. São descritos também, os festejos e reconhecimento da metrópole pela 

façanha bem sucedida de Willekens e seus homens no além-mar: 

A prêsa e os bens conquistados, sem os navios, avaliaram-se em 
alguns milhões de ducados, com o que sofreram os portugueses 
imenso prejuízo, ao passo que a Companhia das Índias Ocidentais 
adquiriu tesouros e lucros extraordinários. Por esta magnífica vitória 
dos Senhores dos Estados Gerais, os quais nunca haviam alcançado 
outra igual desde o início da guerra marítima, com tão diminuta perda 
de gente, não excedente de 70 homens, celebraram-se em toda a 
Holanda e Províncias Unidas, especialmente em Haia, onde 
assistiram todos os príncipes, embaixadores e outros senhores 
nobres, a um dia de ação de graças, preces, e grande triunfo, 
queimando-se fogos de regozijo e pedindo a Deus mais felicidade e 
prosperidade no mar e em terra. Foi, portanto, êsse o verdadeiro 
decurso e relação da conquista da referida cidade e pôrto de mar, os 
quais não deviam ser sonegados ao benévolo leitor (1624 apud 
SIMAS FILHO, 1998b, p. 70) 

 Uma vez conquistada uma cidade tão importante como Salvador, sede de um 

território com imensas riquezas e de reconhecida potencialidade comercial, o 

próximo passo seria garantir a posse da mesma através de um plano de melhorias 

em suas defesas. Assim, foram reforçadas com pesadas peças da artilharia e 

trincheiras as duas portas da cidade, do Carmo e de São Bento, destruindo as casas 

nas proximidades dos conventos para que não atrapalhassem a visibilidade ou 

proporcionasse barreiras para os inimigos. No lado poente voltado para a baía, 



outras trincheiras foram criadas para abrigar mais artilharia, mas a grande herança 

defensiva deixada pelos invasores foi o chamado Dique dos Holandeses. Temendo 

um ataque dos antigos habitantes pelo leste, os holandeses, exímios conhecedores 

das técnicas, represaram o rio das Tripas na altura do São Bento elevando o nível 

da água e cobrindo casas ali existentes, bem como as cercas dos conventos de São 

Francisco e de São Bento12. 

Assim que as noticias da invasão chegaram a Portugal e Espanha, foi 

mobilizada uma força de coalizão ibérica entre os dois países para a retomada 

imediata do território, sendo 22 navios portugueses e 30 navios da frota espanhola. 

Comandadas pelo Marquês de Villanueva de Valdueza, Don Fadrique de Toledo 

Osório, a esquadra com 52 navios de guerra, somadas a outras embarcações de 

apoio, transportaram cerca de 12000 homens e 1000 peças de artilharia, uma força 

nunca antes vista nos mares do sul. Ao desembarcarem no dia 31 de março de 1625, 

as tropas trataram se entrincheirar ao redor da cidade por terra enquanto a esquadra 

cercava a baía. Sendo atacados por todos os lados, os holandeses resistiram por 

um mês, até que no dia 30 de abril assinaram a rendição no acampamento do 

Carmo.  

Após a reconquista da capital do Brasil, outras investidas por parte dos 

holandeses, estabelecidos no Recife, de retomar a cidade se sucederam até 

meados do século XVII: Pieter Heyn, em 1627; Mauricio de Nassau, comandando 31 

navios e mais de 4000 homens em 1638, mas derrotado na colina de Santo Antonio 

do Carmo; Jan Corneliszoon Lichthardt, com 20 naus e cerca de 2500 soldados em 

1640; e Sigismundo Von Schoppe em 1647. Todas as tentativas, seguidas de 

saques e destruição em engenhos e fazendas desprotegidas do recôncavo, 

malograram na retomada da cidade, haja vista que Salvador, após a primeira queda 

em 1624, encontrava-se mais preparada para ataques, seja pelas heranças 

defensivas dos holandeses, seja pelo maior efetivo e maior experiência. Assim, 

cientes das suas fragilidades, novos investimentos para a defesa são realizados na 

cidade e arredores para garantir um sistema de defesa mais robusto e eficiente: 

construíram os fortes de Santa Maria e São Diogo na Villa Velha, local de 

desembarque dos inimigos; no estreito de Pirajá, o Forte de São Bartolomeu da 
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 Hoje, o trecho compreendido entre a Baixa dos Sapateiros e a Barroquinha. O rio das Tripas fora 

represado em dois pontos: Carmo e São Bento. 



Passagem; ergueram o Forte do Rosário em Água de Meninos; criaram e reforçaram 

as trincheiras das portas norte e sul; e para reforçar a proteção de ataques terrestres 

foram erguidos os fortes de Santo Antônio do Carmo, São Pedro e Barbalho, 

localizados respectivamente no norte, leste e sul da cidade. Outras obras de 

melhoramentos de fortificações existentes ocorreram, como os de Santo Antônio da 

Barra e de Monte Serrate (SIMAS FILHO, 1998b). Como dito anteriormente, estas 

estruturas espalhadas além dos limites imediatos da cidade, fomentaram a formação 

de assentamentos em seu entorno: 

[...] um sistema defensivo pontual de fortificações que estabeleceu 
uma fronteira para o crescimento urbano para o norte e para o sul, 
sem, entretanto, constituir exatamente um obstáculo, mas 
condicionando a ocupação até meados do século XIX. Por outro lado, 
os conventos e as matrizes também foram elementos importantes, 
seja como referência física e institucional para a estruturação das 
áreas livres, à maneira de pólos de atração para novas ocupações 
extramuros, seja na definição da identidade de vários bairros e 
espaços coletivos (MUÑOZ; HERNÁNDEZ, 2011, p. 57) 

Após os anos de grandes acontecimentos militares, Salvador passou por um 

longo período de relativa paz e prosperidade, principalmente em função do grande 

desenvolvimento da indústria açucareira, do comércio e das atividades portuárias, 

que financiaram em grande parte a construção e a reforma de importantes 

edificações, bem como provocaram uma considerável expansão territorial e 

populacional para aqueles tempos13, mesmo sob a ameaça de um novo centro 

econômico que surgia no Sudeste do país com a descoberta de ouro em Minas 

Gerais em 1698 e a consequente transferência da capital da colônia para a cidade 

do Rio de janeiro no ano de 1763. 

Sendo a segunda cidade mais importante e populosa do império português, 

atrás apenas de Lisboa, a Salvador do “século de ouro” viu o surgimento e 

consolidação de novas freguesias no seu entorno, como as de Santo Antônio além 

do Carmo (1648), Santana (1673), São Pedro Velho (1676), Passo, Pilar e Brotas 

(1718). Na arquitetura, as principais edificações existentes sofreram reformas, e 

outras tantas, de imensurável valor, foram erguidas: ampliação final da Casa de 

Câmara e Cadeia; transformação da antiga Casa dos Governadores no Palácio dos 

Governadores; Palácio do Arcebispo; igreja da Sé; igreja, colégio e convento dos 
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 10 000 habitantes em 1640, 21 600 habitantes em 1706, 40 200 na metade do século XVIII e cerca 

de 115 000 moradores em 1818, quando mesmo após meio século da transferência da capital para 
o Rio de Janeiro, Salvador continuava a ser a maior cidade do Brasil. (VASCONCELOS, 2011) 



Jesuítas; igreja do Bonfim; da Misericórdia; convento e igreja de São Francisco e 

sua ordem terceira, convento e igreja de Santa Tereza; convento do Desterro; ordem 

terceira do Carmo; de São Domingos; igrejas da Penha, Palma, Lapa, Nossa 

Senhora do Rosário, Boa Viagem, São Miguel, São Pedro Velho; igrejas matrizes da 

Saúde, Santana, Paço, Pilar, Santo Antonio da Mouraria, Barroquinha. É também 

desta época, importantes solares das famílias mais abastadas da cidade, como o 

Solar Ferrão, o Solar do Bandeira, o Paço do Saldanha e o vizinho ilustre do nosso 

objeto de estudo, a Casa dos Sete Candeeiros. Este importante solar, que era de 

propriedade dos jesuítas desde o século XVII até a sua expulsão, e que foi 

arrematada em leilão e reformada por Fonseca Galvão em 1759, hospedaria parte 

da comitiva do rei Dom João VI em sua passagem por Salvador no ano de 1808. 

(SIMAS FILHO, 1998b; VASCONCELOS, 2011) 

O século XIX teria início com a Cidade do Salvador ostentando 
delineamento urbano definido, a partir do núcleo inicial, seja na 
Cidade Alta – o Bairro da Sé – seja na Cidade Baixa – o Bairro da 
Praia. No primeiro caso, a dominante artéria era ainda linear, na rua 
Direita de origem, que, já agora, ia do Forte de São Pedro, ao Sul, ao 
Forte de Santo Antônio além do Carmo, ao Norte, com 
prolongamento linear até o Largo da Lapinha, prosseguindo daí, pela 
Estrada das Boaiadas, para o interior. Todavia, do Núcleo Matriz 
irradiara para todos os lados da Campanha, ocupando terras 
originalmente cobertas de matas e roças, aos poucos conquistadas 
pela expansão urbana da Cabeça do Brasil, a partir do século XVIII, 
com a conquista da segunda linha de cumeada, dando lugar a novas 
construções nos Bairros resultantes desse desenvolvimento 
centrípeto.  

Na Cidade Baixa, mais marcante era a dominante linear imposta 
pelas próprias condições do meio físico, em vista da estreita faixa 
existente entre o mar e a falha geológica. Começava por uma 
ocupação difusa do Unhão à Preguiça, tornava-se contínua desse 
ponto até São Joaquim atual, onde estava o Noviciado dos Proscritos 
Jesuítas, [...]. Daí para o Norte, a ocupação era também difusa. 

Em profundidade, na Cidade Alta, indo na direção do Nascente, a 
ocupação era variável, tênue em certos trechos e mais espessa em 
outros, numa forma aproximadamente triangular – São Joaquim – 
Forte de São Pedro – Dique da Fonte Nova – com densidades 
populacional e urbanizada variáveis. (SIMAS FILHO, 1998b, p. 165-
166) 

Após esta significativa descrição física de como se encontrava a Salvador na 

virada do século XVIII para o XIX, partiremos para os principais acontecimentos que 

marcariam a cidade no século das intensas mudanças sociais, econômicas e 

políticas e que se rebateria em suas características coloniais. 



1.2 EVOLUÇÃO FÍSICA DA ÁREA 

 

1.2.1 O século XIX e os primeiros sinais de uma modernização desejada 

Incentivada pelos acontecimentos decorridos após o exílio forçado da 

comitiva real, em especial a abertura dos portos para o comércio internacional com 

as nações amigas e a Independência do Brasil em 1822, a Salvador do século XIX 

passa por um período de transformações físicas e por uma incipiente modernização 

que acompanharia, a seu modo e ritmo, as mudanças urbanas e arquitetônicas que 

ocorriam nas principais cidades europeias. O crescimento populacional da Salvador 

oitocentista, embora em números totais não alcançasse a casa dos sete dígitos, 

como a Paris ou a Londres do mesmo período, viu duplicar sua população entre os 

anos de 1800 e 1900, quando atingiu cerca de 200 000 habitantes.  

Acompanhando este crescimento, alguns problemas típicos das grandes 

cidades do período, como a insalubridade de suas ruas e edificações e as 

consequentes doenças infectocontagiosas, assolavam a cidade. Deste modo, assim 

como na Europa, uma série de medidas de viés higienista seriam adotadas com o 

objetivo de sanar tais adversidades, como novas posturas e regras para as 

edificações, a implantação de um sistema de abastecimento de água por chafarizes 

e obras de melhorias sanitárias na cidade, a exemplo da canalização do Rio das 

Tripas sob a Rua da Vala (atual Baixa dos Sapateiros), onde parte do esgoto da 

cidade era despejado. Esta oportuna obra, permitiu que a Rua da Vala se tornasse 

um dos vetores de expansão para a cidade, gerando uma nova opção de acesso e 

comunicação do centro administrativo com outros vales e a segunda linha de 

cumeada da cidade, já em plena expansão e crescimento. Vale lembrar que esta 

importante comunicação oeste-leste entre o centro administrativo e as novas áreas 

de Salvador acontecia através da Ladeira da Praça, que ainda hoje permanece 

como um dos principais pontos de comunicação entre o Centro Histórico e a cidade. 

Outras importantes obras e intervenções que pretendiam modernizar a cidade 

marcariam o período. Entre outras, podemos destacar: os sucessivos aterros na 

Cidade Baixa e as ampliações e modernizações do seu importante porto; a reforma 

e a construção de novas ruas, de praças e passeios públicos; as novas ligações 

entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa, com ladeiras mais acessíveis e com modernos 



ascensores verticais ou inclinados; a implantação de um sistema de transporte 

público e de iluminação pública; a construção de importantes centros de ensinos, de 

bancos, do primeiro teatro, da primeira biblioteca pública e de fábricas, tipologias 

reconhecidamente modernas que atestam um relativo vanguardismo da cidade. 

Porém, vale lembrar que esta Salvador que se transformava era uma cidade para 

poucos privilegiados, haja vista que possuía uma sociedade ainda muito estratificada 

e desigual como na colônia, sendo composta basicamente por brancos, aristocratas 

e imigrantes europeus, por mestiços, e por negros, escravos ou libertos. 

Neste período, uma mudança significativa do perfil da população, que 

habitava as áreas centrais e os sobrados coloniais, sobretudo a Sé, marca 

nitidamente o inicio de uma segregação espacial e urbana. Com os novos e atrativos 

bairros ao sul, a antiga Freguesia da Sé “cada vez mais deixa de abrigar moradias 

da classe mais abastada para se transformar num bairro com um comércio varejista 

e serviços, abrigando uma população de baixa renda14 [...]” (PINHEIRO, 2011b, p. 

139). De um lado, ao sul, a nova cidade “europeizada” para os ricos e abastados, 

com ruas largas e arborizadas e com modernas casas ecléticas isoladas nos lotes, 

representada pelos novos bairros da Vitória, Graça, Campo Grande e Barra. Do 

outro lado, a cidade antiga, de ruas estreitas e barulhentas, com casas geminadas, 

onde os usos e as diferenças sociais se misturavam e se mostravam inconveniente 

para as elites da época. 

Por sua importância política-administrativa, a Freguesia da Sé “é uma das 

principais áreas de atenção durante o primeiro processo de modernização no século 

XIX” (PINHEIRO, 2011b, p. 138), resultando em intervenções, ora de cunho estético 

nas ruas, praças e fachadas, adaptadas ao gosto da época, ora por questões 

funcionais. Porém, no primeiro quartel de século XX, sem qualquer proteção legal e 

possivelmente pela proximidade com as áreas mais nobres dos novos bairros15 das 

elites, o trecho sul do distrito16 passaria por intervenções de grande vulto e impacto, 

resultando em perdas irreparáveis para a cidade e seu patrimônio edificado. 
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 Situação que permaneceu até o final do século XX, especialmente em seu trecho norte. 
15

 O núcleo entre a Praça Castro Alves e o Campo Grande foi “considerado por Alencar Lima, 
engenheiro projetista, como o mais saudável da cidade, por ser alto e descampado, e ao mesmo 
tempo o que melhor se prestaria a boas edificações, em virtude de seu nivelamento e posição 
central”. (FERNANDES; SAMPAIO; GOMES, 2005, p. 174) 

16
 Entre a antiga igreja da Sé e o Largo do Teatro (atual Praça Castro Alves), abrangendo a partir da 

Ladeira da Praça áreas mais ao leste. 



 

 

 

 

 

Figuras 12 e 13 

Modernos ascensores na 

cidade: Plano Inclinado 

Gonçalves e Elevador 

Hidráulico (futuro Elevador 

Lacerda) – final do século XIX 

Figura 14 – Aterros da Cidade Baixa e melhoramentos do porto 



 

 

 

 

 

 

Figuras 15 e 16 

Paço Municipal e Casa dos 

Governadores na segunda 

metade do século XIX. 

Figura 17 – Praça do Palácio (Praça Municipal) com o Paço Municipal e o Palácio dos 

Governadores com roupagens ecléticas. Final do século XIX. 



1.2.2 A cidade moderna: Renovações urbanas no limiar do século XX 

Sabemos que os ideais de progresso, de mudança e de modernidade 

caracterizavam a nova elite política do Brasil, que ascendeu ao poder após a 

Proclamação da República em 1889. Esta nova elite urbana, “progressista, 

positivista, cosmopolita, contrapunha-se à sociedade tradicional, de índole agrária e 

conservadora” (SEGAWA, 2010, p. 19) que dominava a política e os rumos das 

cidades desde o Brasil Colônia. Somam-se a este novo ambiente político a 

necessidade de um maior controle do Estado para com o destino da cidade com a 

criação de uma estrutura administrativa e de um corpo técnico atuante, o surgimento 

das escolas politécnicas, a forte influência das práticas urbanísticas desenvolvidas 

na Europa novecentista, especialmente na paradigmática Paris das intervenções 

“haussmanianas”. Neste contexto, as principais cidades brasileiras, a começar pela 

capital da república17, passariam por fortes intervenções que objetivavam a sua 

modernização. Para estes urgentes melhoramentos seriam considerados três 

aspectos fundamentais, sem os quais, segundo os novos especialistas, as cidades 

não seriam dignas de serem habitadas: a higiene, a fluidez e a estética.  

Ancorada nesta tríade, a Salvador do novo século põe em prática um 

ambicioso plano de modernização urbana durante a primeira gestão do então 

governador José Joaquim Seabra (1912-1916). O discurso ideológico de J.J. Seabra, 

apoiado amplamente por lideranças políticas, lideranças religiosas e pela imprensa 

local, estava alinhado com os anseios da população, que descrevia a cidade como a 

“feia, suja e colonial cidade de Thomé de Souza”. Destacamos um trecho publicado 

pelo jornal Gazeta do Povo de 1912, onde um discurso insensato e empolgado pelo 

prometido progresso, ofuscava valores de nosso patrimônio urbano e arquitetônico:  

Que o alvião demolidor, desrespeitoso e ousado, impenitente, abra 
no seio da velha cidade a alegria nova de vias amplas, modernas, 
por onde possa circular livre e fecunda a vida feliz de um povo forte 
ou custe o que custar pela remodelação da cidade unamo-nos todos 
numa mesma aspiração, num esforço comum ou a Bahia material 
que guarda ainda todos os característicos de uma cidade colonial de 
três séculos atrás, vai desaparecer para ceder lugar a uma cidade 
moderna construída sob os preceitos rigorosos do progresso. Ou 
ainda: dentro em pouco as vielas serão avenidas, os velhos 
pardieiros se transformarão em prédios onde a arquitetura moderna 
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 Em 1902, dez anos antes de Salvador, a cidade do Rio de Janeiro sob orientação e gestão do 

engenheiro e prefeito Francisco Pereira Passos, remodela as ruas primitivas da cidade destruindo 
centenas de edifícios. 



deixará seus traços elegantes e a higiene com seus preceitos 
salutares, assegurará a estabilidade de seu estado sanitário. (1912 
apud FLEXOR, 1998, p.114) 

Por sua importância e localização central, a Sé estava “condenada” a ser a 

primeira área das intervenções. Segundo descrição da época, o bairro possuía “ruas 

estreitas sem alinhamentos, de beccos immundos, de sobrados escuros, datando 

dos tempos da colônia”, sendo assim, “a freguesia da Sé, como ali está, precisa 

desaparecer” (1912 apud PERES, 1999, p. 38). Agrava esta constatação o fato já 

abordado anteriormente da Sé não abrigar mais as famílias abastadas, e sim uma 

população composta basicamente por pequenos comerciantes, prostitutas e 

marginais, que não conseguiam manter as edificações existentes. Porém, como os 

recursos para toda a empreitada não foram suficientes, os esforços modernizantes 

se concentraram no trecho sul do distrito, que se comunicava através da nova e 

elegante Rua Chile, ponto de encontro da nova sociedade, com a principal obra do 

governo Seabra, a Avenida Sete de Setembro.  

O setor sul sofre as amputações previstas no projeto. Primeiro, 
realizam-se as demolições de parte das edificações da Rua da 
Misericórdia, do lado da terra, e de parte das do lado esquerdo 
da Ladeira da Praça, ambas com intenção de alargar as ruas.  

Entre a Praça do Conselho e a Praça Castro Alves, executam-se 
grandes demolições. Para o alargamento da Rua Chile, derrubam-se 
as partes frontais de todas as edificações dos quarteirões do lado da 
terra, até a Praça Castro Alves, que têm suas fachadas reconstruídas 
no estilo da época, sendo elegantemente remodelada. O mesmo se 
dá na Rua da Misericórdia. [...] Ainda no setor sul, derruba-se a Igreja 
da Ajuda, em 1912, para retificação da rua de mesmo nome. A 
demolição ocorre de forma pacífica, ante a justificativa de que se 
deve deixar passar o progresso. Faz parte do projeto o alargamento 
das ruas da Assembléia e do Saldanha, mas faltam verbas para as 
desapropriações. Tampouco são demolidos a Igreja da Sé, o Teatro 
São João, a estação do Plano Inclinado e os edifícios da Praça 
Castro Alves. (PINHEIRO, 2011b, p. 153-155, grifos nossos) 

Em sua segunda gestão (1920-1924), Seabra pretendia dar continuidade às 

obras e demolições não realizadas em seu primeiro mandato18. Sendo a antiga 

Igreja da Sé, o principal obstáculo para a conclusão de uma linha de bonde que 

comunicava o Terreiro de Jesus ao sul. Entre entraves jurídicos e uma nascente 

consciência preservacionista, que tentava através da imprensa impedir a derrubada 
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 Entre as obras não realizadas no trecho norte da Sé, além da derrubada da igreja da Sé, estavam 

previstas as seguintes intervenções: alinhamentos na Rua do Colégio, na Rua do Liceu e de dois 
quarteirões do Terreiro de Jesus e a demolição do Palácio Arquiepiscopal e de todos os edifícios da 
Rua do Arcebispo para a abertura de um terraço. (PINHEIRO, 2011b, p. 153) 



do templo, a Sé sucumbe ao “urbanismo demolidor”19 no ano de 1933, quando a 

linha de bonde, que em poucos anos se tornaria obsoleta, é concluída20.  

Podemos concluir que, em Salvador, foram as “picaretas do progresso” que 

anteciparam, na prática, futuras recomendações da Carta de Atenas de 193321, 

mesmo ano da destruição da antiga Sé: 

 “Se os interesses das cidades são lesados pela persistência de 
determinadas presenças insignes, majestosas, de uma era já 
encerrada, será procurada a solução capaz de conciliar dois pontos 
de vista opostos; nos casos em que se esteja diante de construções 
repetidas em numerosos exemplares, alguns serão conservados a 
título de documentário, as outras demolidas; em outros casos poderá 
ser isolada a única parte que constitua uma lembrança ou um valor 
real; o resto será modificado de maneira útil.” (CIAM, 1933, p. 26) 

Apenas para pontuar os desdobramentos e consequências das práticas 

reformadoras ocorridas nas três primeiras décadas do século XX, devemos lembrar 

que houve um “ponto de inflexão” com o planejamento urbano de Salvador. As 

intervenções como “melhoramentos” pontuais dão lugar a uma visão mais integrada 

e global de cidade com a introdução do urbanismo e de outras disciplinas 

complementares. Estas mudanças são exemplificadas em dois momentos 

paradigmáticos, a saber: O primeiro foi a Semana de Urbanismo de 193522, que 

tinha como “ideias-chave” a “enérgica defesa de um plano global para a cidade”, a 

difusão do urbanismo e a introdução de uma primeira “noção de patrimônio histórico 

como forma de instituir a salvaguarda das obras de arte, monumentos e sítios 

históricos”, com o objetivo da preservação de uma memória da cidade colonial; O 

outro foi a criação do EPUCS (Escritório do Plano Urbanístico da Cidade do 

Salvador) liderado por Mario Leal Ferreira em 1942, que previa um amplo plano 

urbano para a cidade em modelo “radial concêntrico”, que embora reforçasse a 

centralidade do centro antigo, tratava o patrimônio histórico nos moldes da época, ou 

seja, restrito aos monumentos isolados e tombados, e que se fosse totalmente 

executado provocaria grandes perdas ao patrimônio. (SAMPAIO, 2011, p. 309-317) 
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 Termo utilizado por Pierre Lavedan para descrever esse tipo de intervenção. 
20

 Sobre estes acontecimentos, destacamos o livro “Memória da Sé” de Fernando da Rocha Peres, 
onde ele narra com detalhes os acontecimentos que antecedem a derrubada da catedral. 

21
 Embora não mais aceita contemporaneamente, pois não consideravam o valor do conjunto, os 

conceitos da Carta do CIAM, demonstram o pensamento positivista da época entre os arquitetos 
modernistas. 

22
 Um conjunto de conferências que ocorrem em outubro de 1935 em Salvador. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 18 e 19 – Rua Chile (antiga Rua Direita do Palácio) em dois momentos: em 1859 e após 

as reformas de J.J. Seabra no início do século XX.  

 

Figura 20 – Os novos bairros das elites: Corredor da Vitória em 1925.  

 



 

 

 

 

 

 

Figura 21 – O belo interior da Igreja da Sé, demolida em 1933.  

 



 

  

 

 

 

Figura 22 

Praça dos Veteranos, sopé da Ladeira da 

Praça – início do século XX. 

Figura 23 

Autoridades fiscalizando as obras na Baixa 

dos Sapateiros. 

Figura 24 

Sopé da Ladeira da Praça em 1940, já 

alargada. Corpo dos Bombeiros à direita. 



 

 

 

 
Figuras 25 e 26 – Ladeira da Praça antes do alargamento e durante as obras.  

 



1.2.3 A definição de um patrimônio 

Como sabemos, a formação da ideia de patrimônio e a “oficialização da 

prática de preservação” (SANT’ANNA, 1997, p.119) ocorrem no Brasil através do 

Decreto-Lei 25 de 1937, juntamente com a criação do Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (SPHAN)23. Estes acontecimentos, que aliam o resgate 

da memória com a preservação de monumentos ameaçados pela incipiente 

modernização de um país em formação, ainda bastante regionalista e heterogêneo, 

faziam parte de uma estratégia política do governo Vargas, que objetivava o 

fortalecimento do poder central. Deste modo, a consolidação de uma identidade 

nacional através da preservação e valorização do nosso patrimônio esteve a serviço 

desse objetivo maior: um Estado Nacional forte. Contemporaneamente a estes 

eventos e neste clima favorável, nascia a arquitetura modernista no Brasil, que se 

autodeclarava através de seu grande mentor Lúcio Costa, como a herdeira legítima 

do barroco brasileiro e digna de reconhecimento. Neste contexto: 

O patrimônio histórico e artístico nacional foi até a década de 60 uma 
construção exclusivamente modernista. Os critérios que presidiram a 
seleção e a valorização dos objetos a serem qualificados como 
patrimônio foram estabelecidos por esses intelectuais, especialmente 
Lúcio Costa e Rodrigo Melo Franco de Andrade24 . (SANT’ANNA, 
1997, p. 120) 

Em sua primeira fase, os tombamentos eram dirigidos a artefatos 

considerados como autênticos representantes da arte e da arquitetura brasileira. 

Com base nestes argumentos, privilegiaram-se os períodos, colonial e moderno25, 

ignorando outras manifestações artísticas anteriores ao modernismo, como o 

ecletismo, o neoclássico das academias e outras variações estilísticas. Assim, o 

caráter histórico e o valor artístico que deveriam ser considerados para os artefatos 

destas manifestações foram ignorados e “não foram considerados dignos de 

preservação – e por isso foram destruídos – inúmeros conjuntos do princípio do 

século em todas as cidades brasileiras”. (SANT’ANNA, 1997, p. 125) 
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 Atual IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional que foi criado em 13 de janeiro 

de 1937 pela Lei nº 378, no governo de Getúlio Vargas.  
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 Rodrigo Melo Franco de Andrade esteve à frente do IPHAN por 30 anos, de 1937 a 1967. Este 

período é conhecido como fase heróica, principalmente pelo trabalho realizado para a proteção de 
um patrimônio que certamente não resistiria ao crescimento e modernização das cidades brasileiras. 

25
 Para o tombamento das edificações modernas foram considerados os “valores artísticos” do 

monumento, e não os valores históricos, haja vista a jovialidade dos monumentos. Alguns exemplos 
são significativos, como a igrejinha da Pampulha do arquiteto Oscar Niemeyer, que após sua 
inauguração corria risco em função do descontentamento e estranhamento causado aos setores 
mais conservadores da igreja local. 



Apesar desta “construção modernista”, na Bahia “poucos são os exemplares 

arquitetônicos dos séculos XIX e XX tombados pelo IPHAN” 26 , mesmo que 

significativos e de elevado valor artístico. “Das 149 edificações individualmente 

tombadas pelo órgão [...], somente dez” representantes destes períodos, estão 

legalmente salvaguardadas. Nesta seleção, “o IPHAN contribuiu de forma decisiva 

na construção de uma imagem “barroca” e “colonial” associada à Bahia” 27 

(ANDRADE JÚNIOR, 2011, p. 151), que mais tarde seria usada para fins turísticos. 

Estas escolhas baseadas em interpretações muitas vezes questionáveis ou 

oportunas, que protegem apenas um período, nos alerta para os riscos de uma nova 

repetição dos erros do passado nos dias atuais, em especial com o acervo da 

arquitetura moderna no Centro Histórico de Salvador e em suas adjacências, pois 

segundo Le Goff: 

De fato, o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no 
passado, mas uma escolha efetuada quer pelas forças que operam 
no desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, quer 
pelos que se dedicam as ciências do passado e do tempo que passa 
[...]. (LE GOFF, 2012, p. 509) 

Para tornar o assunto ainda mais delicado, a relativa proximidade com os 

fatos, ou seja, a “jovialidade” apenas cronológica das edificações modernas nestas 

áreas, as condenam aos riscos da vilipendiação e de possíveis perdas. Para efeito 

de comparação, pensemos que “muitos dos bens hoje protegidos” e considerados 

representativos de uma época ou de excepcionalidade estética “sequer seriam 

considerados passíveis de qualquer tipo de proteção algumas décadas atrás” 

(CASTRIOTA, 2011, p. 53). Para esta constatação, basta rememorar alguns fatos 

marcantes que ocorreram na mesma área no início do século XX no governo Seabra. 

Porém, devemos separar conceitualmente estas duas ideias de modernidade: 

As urbanizações ocorridas nas cidades brasileiras com suas transformações 

“urgentes e desejadas”, da modernidade defendida pelo movimento moderno. A 

primeira se apoia em um desejo de “ruptura como o passado”, de algo 

completamente “novo” de um “progresso” que “implica em um nascimento”, diferente 
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 Na Bahia, o único representante da arquitetura moderna tombado pelo IPHAN é o Elevador 
Lacerda. Vale ressaltar que o órgão de preservação estadual na Bahia, o IPAC, tombou até 2006, 
apenas duas edificações modernas. (ANDRADE JÚNIOR, 2011, p.151-155). 

27
 Marcas de períodos posteriores ao colonial, como platibandas ecléticas, foram eliminadas nas 

reformas buscando-se justamente a homogeneização do conjunto. Esta “limpeza” ocorreu mais 
sistematicamente até os anos de 1980, quando se torna mais esporádica. 



de um renascimento, pois o “novo” aqui defendido, “significa um esquecimento, uma 

ausência de passado” (LE GOFF, 2012, p. 172). Talvez este seja um sentimento 

eternamente cíclico na mente dos detentores dos rumos da cidade, que induz aos 

mesmos erros nas políticas urbanas e de recuperação do Centro Antigo de Salvador, 

haja vista os rumos que a cidade tomou no crescimento estabelecido por seu último 

Plano Diretor de 2008, resultando em ações que arriscaria aqui chamar de “picaretas 

invisíveis” que destroem a nossa cidade e o que restava de sua identidade. A 

segunda modernidade, defendida pelos modernistas, os livra de uma aparente 

contradição entre a arquitetura moderna e a preservação do patrimônio, pois se 

apoia na ideia “de ruptura com passado, não de negação”, mas de uma evolução a 

partir de um passado que merece respeito e admiração, normalmente um passado 

mais distante, anterior ao passado imediato, responsável pelos problemas 

perceptíveis que induzem a esta ruptura. Foi este o processo de modernidade que 

ocorreu no Renascimento, que rompeu com a Idade Média e se voltou para a 

Antiguidade Clássica, e foi assim que ocorreu com o modernismo brasileiro, que 

negou o ecletismo, neoclassicismo, art déco e variações, e se debruçou sobre o 

período colonial.  

Aliado a isto, a partir da década de 1950 o Brasil passa por um período de 

industrialização nunca antes visto. Este crescimento acelerado criou uma demanda 

especulativa, que no caso de Salvador e de outras cidades históricas, colocava em 

risco as áreas onde se encontravam os principais monumentos, tanto por sua 

localização central, quanto por sua infraestrutura consolidada. Deste modo, 

respondendo a esta necessidade de cunho pragmático, mas também por uma 

política de proteção ainda voltada a monumentos isolados e pequenas áreas 

urbanas, o trecho sul da Sé assiste a uma nova renovação arquitetônica, desta vez 

verticalizando-se com edificações modernas, algumas destas de destacado valor 

arquitetônico como objetos isolados. Assim, embora existam bons e maus exemplos 

de arquitetura moderna, projetos sensíveis e projetos completamente destoantes 

com o entorno e a preexistência edificada, seja pelo rompimento com a escala 

existente ou pela quebra de unidade no uso dos materiais, associar a arquitetura 

moderna brasileira como o grande vilão da destruição do nosso passado, é no 

mínimo discutível, “posto que foram exatamente os arquitetos modernos que 

abraçaram a bandeira da preservação”. (SEGAWA, 1992, p. 204). 



1.2.4 Reconceituações, transformações, práticas e realidades 

No pós-guerra europeu, o dogmatismo utópico do movimento moderno, que 

acreditava na possibilidade de um controle total sobre os rumos da cidade, cede 

lugar para abordagens múltiplas e reconceituações mais adequadas ao mundo “pós-

moderno”28 que surgia. Uma série de reconceituações inicialmente originadas em 

teorias arquitetônicas e urbanas29 se rebatem sobre o patrimônio, e no Brasil não foi 

diferente. Embora não ficassem claros os novos critérios e conceitos que orientariam 

de maneira objetiva uma nova prática de conservação, estas revisões se rebatem 

nas discussões sobre as políticas de preservação de conjuntos urbanos históricos 

brasileiros apenas nos anos 80 30 , mas sem resultados práticos nas recentes 

intervenções no Centro Histórico de Salvador. Segundo Françoise Choay (2006, p. 

15), houve uma “tripla extensão – tipológica, cronológica e geográfica – dos bens 

patrimoniais” que foi “acompanhada pelo crescimento exponencial de seu público” e 

pela diversificação dos países participantes31. Estas reconceituações, que tem seu 

marco teórico culminado com a assinatura de oitenta países de cinco continentes da 

Convenção do Patrimônio Mundial em 1979 32 , já podiam ser notadas na 

Recomendação de Nairóbi de 1976, que alertava que “nos conjuntos históricos ou 

tradicionais que possuírem elementos de diversos períodos diferentes, a ação de 

salvaguarda deveria levar em consideração as manifestações de todos estes 

períodos” (UNESCO, 1976, p. 8).  
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 Em Filosofia e teoria crítica, pós-modernidade refere-se ao estado ou condição da sociedade existir 

depois da modernidade, uma condição histórica que marca os motivos do fim da modernidade. 
Essa utilização é atribuída aos filósofos Jean-François Lyotard e Jean Baudrillard. “No campo da 
arquitetura e do projeto urbano”, David Harvey considera “o pós-modernismo no sentido amplo 
como uma ruptura com a idéia modernista de que o planejamento e o desenvolvimento devem 
concentrar-se em planos urbanos de larga escala, de alcance metropolitano, tecnologicamente 
racionais e eficientes, sustentados por uma arquitetura absolutamente despojada [...]. O pós-
modernismo cultiva, em vez disso, um conceito de tecido urbano como algo necessariamente 
fragmentado, um “palimpseto” de formas passadas superpostas umas às outras e uma “colagem” 
de usos correntes, muitos dos quais podem ser efêmeros.” (HARVEY, 1992, p. 69) 

29
 Destaco aqui quatro importantes obras: Complexity and contradiction in architecture de Robert 

Venturi; L’architettura della cittá de Aldo Rossi; Il territorio dell’achitettura de Vittorio Gregotti; The 
death and life of great american cities de Jane Jacobs. 

30
 Houve um hiato de 21 anos desde os seminários do ArquiMemória que aconteceram na década de 

80 (São Paulo em 1981 e Belo Horizonte em 1987). Novas discussões somente voltaram a ocorrer 
em 2008 em Salvador, durante o ArquiMemória III. Contudo, no ArquiMemória IV, que aconteceu 
em 2013 em Salvador, foram recorrentes as críticas aos projetos, aos planos para algumas cidades 
históricas e aos critérios para a aprovação de projetos pelos órgãos do patrimônio no Brasil. 

31
 As conferências internacionais sobre a conservação do patrimônio eram inicialmente eurocêntricas: 

A primeira “que aconteceu em Atenas em 1931, só participaram europeus. A segunda, em Veneza, 
no ano de 1964, contou com a participação de três países não europeus: a Tunísia, o México e o 
Peru” (CHOAY, 2006, p. 14). 

32
 O texto da convenção havia sido aprovado em 1972. 



Anteriormente, no Brasil, a tendência de sempre buscar uma 

homogeneização a qualquer custo, mesmo com perdas de registros e marcas de 

épocas passadas, inerentes à evolução natural das cidades e de sua arquitetura, 

coincidia com as políticas de recuperação, manutenção e de valorização do 

patrimônio como instrumento de desenvolvimento econômico e social. Associar este 

acervo histórico ao turismo cultural na expectativa de que isto gerasse um efeito 

multiplicador era propalado pelos encontros internacionais e nacionais como pontos 

a serem desenvolvidos33 , e foram imediatamente e largamente implantados em 

diversas cidades brasileiras, mais uma vez como uma política de Estado e desta vez 

pelo governo militar no poder desde 1964. É deste período a criação dos órgãos 

estaduais do patrimônio, que além de descentralizar as decisões, dividia com o 

Iphan as tarefas de proteção e fiscalização. No caso da Bahia, coube a Fundação do 

Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (FPAC)34 esta tarefa. 

O fim da “fase heroica” dos tombamentos coincide com o forte crescimento e 

industrialização das principais cidades brasileiras na metade do século XX. Por estar 

até então direcionada a pequenos núcleos urbanos, a exemplo das cidades mineiras 

tombadas na década de 1930 e aos tombamentos de edificações isoladas e de seu 

entorno imediato, constatou-se que estas ações de salvaguarda não seriam 

suficientes para barrar a demanda especulativa nas áreas centrais e a consequente 

destruição de registros importantes da arquitetura e do urbanismo. Deste modo, 

Salvador foi a primeira capital e cidade de grande porte a ter um considerável trecho 

do seu tecido urbano histórico preservado por lei, já nos anos de 1950 35 

(SANT’ANNA, 2004, p. 33-58). A área do Centro Histórico de Salvador (CHS) como 

conhecemos atualmente, tombado pelo IPHAN em 1984 e reconhecida pela 

UNESCO como Patrimônio da Humanidade em 1985, trata-se de uma ampliação do 

perímetro deste primeiro tombamento, com vistas ao reconhecimento internacional 

que possibilitaria investimentos estrangeiros. 

De acordo com Márcia Sant’Anna, o segundo período da preservação no 

Brasil, que se inicia na década de 1970, apresenta duas situações distintas quanto 

às normas de seleção e preservação do patrimônio como “um recurso econômico” a 
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 Ver: Normas de Quito (1967); Compromisso de Brasília (1970); Compromisso de Salvador (1971). 
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 A FPAC se torna IPAC (Instituto do Patrimônio Artístico Cultural da Bahia) em 1979. 
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 Em 1959, a proteção por tombamento foi “estendida aos conjuntos arquitetônicos mais preservados 

existentes nos subdistritos da Sé, do Passo e da Conceição da Praia, bem como nos bairros da 
Saúde e Palma [...]”. (SANT’ANNA, 2004, p. 58-59) 



ser explorado. Se antes os tombamentos produziam, muitas vezes, a 

“desvalorização, abandono e destruição” por estarem poupados da “dinâmica de 

transformação urbana”, nesta nova fase, o patrimônio “se adaptou e se transformou 

para corrigir esse efeito indesejado e criar uma mais-valia” para os conjuntos e 

edificações históricas. Deste modo, entre 1973 e 1983, o PCH (Programa de 

Cidades Históricas), que promove o aproveitamento turístico em consonância com 

as políticas desenvolvimentistas do governo militar, pontua a primeira situação: 

[...] O potencial turístico surgiu como um valor que foi incorporado às 
operações de seleção, promovendo a ampliação do número de 
tombamentos na região Nordeste – na época, o principal foco das 
políticas nacionais de desenvolvimento do turismo. [...] As operações 
de promoção do patrimônio, que, ao longo de todo o momento inicial 
de implantação da prática de preservação no Brasil se 
desenvolveram exclusivamente no plano editorial, fizeram uso, pela 
primeira vez, de campanhas publicitárias. Por meio das campanhas 
de divulgação de lugares turísticos e das novelas de televisão que 
tomavam o Nordeste como tema, imagens do patrimônio, antes 
presentes apenas em livros e revistas especializadas, ganharam os 
meios de comunicação de massa. A cidade-monumento surgia, 
então, como uma atração. (SANT’ANNA, 2004, p. 28) 

Talvez forçada pela estagnação econômica do período, que permitia menos 

prática e mais reflexão, a segunda situação se localiza nos anos de 1980. 

Caracterizada por discussões teóricas onde se revisa “o conteúdo do valor histórico 

das áreas constituídas“, a partir de então, além dos valores artísticos, deveriam ser 

levados em consideração para a seleção e proteção os “processos históricos, 

econômicos e sociais de produção do espaço urbano”. Deste modo, a “cidade-

patrimônio tornava-se uma cidade-documento”: 

A noção de documento, como enunciado de seleção, implicou uma 
ampliação considerável das áreas urbanas colocadas sob proteção, 
induzindo a inclusão de novos objetos no rol do patrimônio. As regras 
de conservação também se alteraram, colocando-se em xeque a 
prática de restauração corrente e reivindicando-se uma intervenção 
respeitosa dos diversos estratos históricos presentes nos 
monumentos, o que também facilitou sua inserção em dinâmicas de 
usos atuais. Estas regras, entretanto, não alcançaram grande 
desenvolvimento prático e disseminação, pois, em função da 
estagnação econômica do país, as intervenções de preservação 
realizadas foram poucas, assim como menos intensas as operações 
de promoção. (SANT’ANNA, 2004, p. 29) 

Em Salvador, mesmo após as recentes reconceituações dos anos 80 e a 

redemocratização do país, o Programa de Recuperação do Pelourinho que ocorreu 

no início dos anos 90, fora fortemente baseado na associação total e irrestrita entre 



o turismo e o patrimônio36, com uma forte dose de “marketing e promoção política de 

governos estaduais e municipais” (SANT’ANNA, 2000, p. 4). Nestes termos, houve 

uma substancial e prejudicial retirada da população que ali vivia desde a mudança 

do perfil dos moradores no século XIX. Esta população de perfil mais pobre que não 

conseguia manter construções tão antigas, e em raras exceções as mantinham de 

modo precário, não resistiram às propostas de uma transferência para outras áreas 

mediante uma indenização do governo. Apesar das falhas na condução deste plano 

e de suas consequências, principalmente quanto à sustentabilidade ao longo do 

tempo, podemos concordar que “[...] a obra que fizeram no Pelourinho tem o 

insofismável mérito de ter salvo o bairro; o defeito de ter feito isto sem delicadeza 

nem criatividade; e o pecado de ter querido impor a um pedaço da cidade uma vida 

anti-natural.” (AZEVEDO, 1994, p. 137). 

Estas intervenções, além de todas as críticas relacionadas aos meios e 

resultados insustentáveis, servem para confirmar que outros fatores muito mais 

complexos e abrangentes, contribuíram e continuam contribuindo para a degradação 

e o “estado de coma permanente” do Centro Histórico de Salvador pré-intervenção e 

pós-intervenção dos anos 90. Principalmente nas áreas adjacentes que ficaram fora 

das ações de recuperação, como a Rua Chile, Baixa dos Sapateiros e Comércio. 

Mas quais seriam esses entraves? 

Evidente que frente à sua constante mutabilidade, é impossível congelar o 

tempo e todas as características de uma determinada área da cidade, 

preferencialmente em um momento histórico em que houve certa qualidade de vida 

urbana. Porém, acelerar os processos que levaram à deterioração deste local, é no 

mínimo passivo de criticas e reflexões. Foi exatamente isto que ocorreu em diversos 

períodos e governos a partir de meados do século XX e surpreendentemente 

continua a ocorrer nas gestões atuais. Falo de uma asfixia planejada para com todo 

o centro antigo soteropolitano. Vejamos superficialmente alguns exemplos. 

O primeiro tem relação direta com as políticas de expansão da cidade nos 

anos de 1960 e 1970, com a criação de novas centralidades que atendessem ao 

crescimento incipiente e comum a diversas cidades brasileiras que passariam a viver 

uma urbanização inédita e sem precedentes. “O processo de descentralização, que 
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 Para informações detalhadas sobre este processo ver o artigo: A recuperação do Centro Histórico 

de Salvador: origens, sentidos e resultados de Márcia Sant’Anna. 



se fazia de forma espontânea e lenta [...] se transforma num processo dirigido e 

acelerado”, viabilizado por “uma administração feita através de planos setoriais com 

visões muito estreitas, planos elaborados por tecnocratas, muitos deles sem a 

menor vivência da Bahia” 37 (AZEVEDO apud ARANTES, 1984, p. 223). Além da 

saída do poder estadual, após a construção de um novo centro administrativo no 

vetor norte da cidade, o poder municipal foi retirado por certo período do centro, mas 

retornou à Praça Municipal nos anos 80. Talvez a função administrativa municipal na 

cidade alta seja o que impeça o último suspiro daquela região.   

Ocorreram também mudanças significativas nos hábitos de consumo da 

classe média que antes frequentava a Rua Chile e a Avenida Sete de Setembro, e 

que por diversos fatores, que vão da aparente segurança, acessibilidade e 

comodidade, passaram a frequentar os novos shoppings centers ou similares, para 

compras, serviços e lazer. Equipamentos como estes, cada vez maiores e 

“completos”, funcionam como verdadeiras “esponjas” absorvendo um número 

significativo de pessoas das ruas e suplantando de maneira desleal os pequenos 

comércios e serviços de rua, que dão vida à cidade. Esta cidade moderna, feita para 

deslocamentos em automóveis e sem contatos “indesejáveis”, contribui para que o 

Centro Antigo de Salvador perca definitivamente o seu protagonismo como o 

principal centro econômico da cidade. 

Outro ponto está relacionado com a excessiva especialização das áreas 

centrais, onde os usos homogeneizados em atividades como comércio e serviços 

afastam os consumidores. Um exemplo disso foi o que ocorreu com o “shopping 

center ao céu aberto” do Pelourinho, que oferece quase que um único tipo de 

produto, “souvenires” para os turistas. Chamo atenção também para a quase 

ausência da função residencial nestas áreas, principalmente no Comércio e Rua 

Chile. Esta excessiva especialização propalada pela Carta de Atenas e que serviu 

de regra para o urbanismo moderno, foi duramente criticada no clássico de Jane 

Jacobs, Morte e Vida nas Grandes Cidades, publicado em 1961, e, embora no último 
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 Os principais projetos que contribuíram significativamente na descentralização do antigo distrito 

foram: Centro Industrial de Aratu, CIA (1967); Centro Administrativo da Bahia, CAB (1974); Estação 
Rodoviária (1974); Iguatemi (1975).Em sua fala “O caso do Pelourinho” de 1984, registrada no livro 
Produzindo o Passado de Arantes, Paulo Ormindo de Azevedo detalha estes fenômenos e chama a 
atenção para o peculiar caso de destruição do Centro Histórico de Salvador, que segundo ele é “o 
caso brasileiro mais grave”, e “um dos mais graves a nível latino-americano”. Ele alerta ainda que “o 
problema do Centro Histórico de Salvador está tão ligado a essa política” de descentralização 
planejada, que se não houver uma revisão não há “possibilidade de uma solução”. 



plano diretor do município citado anteriormente, estabeleça em seu artigo 172 o uso 

residencial como diretriz para o centro tradicional, a área é classificada como “Zona 

de Uso Não-Residencial”38. 

Em sua 7ª etapa39 , o Programa de Recuperação do Centro Histórico de 

Salvador mudou o modelo de atuação e intervenção, implantando o Projeto 

Habitacional do Centro Histórico, que buscava o uso misto nas edificações. Este 

programa, que iniciou em 1999, previa novamente a remoção de moradores da área, 

substituindo-os por moradores com outro perfil, através do Programa de Habitação 

para Servidores Estaduais (PROHABIT). Porém, após pressão popular da 

Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico (AMACH) e ação do 

Ministério Público, o governo recuou e revisou a intervenção, inserindo o Programa 

de Habitação e Interesse Social (PHIS), onde reserva parte do casario para os 

antigos moradores. Observando o aspecto da área que se encontra em ruínas, é 

fácil perceber que este projeto que deveria ser urgente se arrasta por mais de doze 

anos, sendo impossível avaliar seus resultados práticos. 

Outro aspecto que podemos apontar como asfixiante para qualquer tentativa 

de revitalização do Centro Antigo de Salvador e de seu centro histórico, é sua 

acessibilidade, ou melhor dizendo, a falta de acessibilidade da área. Parece que um 

dos motivos que levaram Tomé de Souza à escolha do sítio para a implantação da 

primeira capital do Brasil, continua se configurando um entrave para uma relação 

mais natural e salutar entre o antigo distrito e seu entorno imediato, bem como com 

a cidade moderna. Por sua situação geográfica, chegar ao centro histórico nunca foi 

uma tarefa das mais fáceis, ainda mais se algumas decisões recentes isolam cada 

vez mais tal sítio, e se levarmos em conta o estado de conservação e o precário 

funcionamento dos poucos meios de deslocamentos. Os únicos meios de 

comunicação entre a Cidade Baixa e o Centro Histórico são as ladeiras íngremes e 

abandonadas que assustam qualquer transeunte desavisado dos eminentes riscos 
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 Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Salvador (PDDU – Lei 7400/08): 

   Zona de Uso Não Residencial, Art. 171 
   § 1° O Centro Municipal Tradicional, CMT, que inclui o Centro Histórico de Salvador, corresponde 

ao espaço simbólico e material das principais relações de centralidade do Município, beneficiado 
pela localização ou proximidade de grandes terminais de transporte de passageiros e de cargas, 
vinculando-se às atividades governamentais, manifestações culturais e cívicas, ao comércio e 
serviços diversificados, a atividades empresariais e financeiras, a serviços relacionados à atividade 
mercantil e atividades de lazer e turismo. 

39
 A 7ª etapa do Programa de Recuperação do CHS abrange a área do Saldanha. 



de serem assaltados durante o percurso. Existem também ligações feitas por planos 

inclinados, sempre desativados ou com problemas, e o cartão-postal da cidade, o 

Elevador Lacerda. Não obstante, em recente reforma nos anos 90, o terminal de 

ônibus da Sé, foi deslocado para uma área mais afastada da Praça da Sé, onde 

mais uma vez, registros dos traços originais da cidade desapareceram. Terminais 

maiores como Lapa e Barroquinha, além de estarem fisicamente distantes ou 

funcionando precariamente, não oferecem opção de baldeação para que o 

passageiro possa chegar ao seu destino. Bairros tradicionalmente residenciais como 

Saúde e Nazaré, apesar da proximidade com a área, encontram barreiras físicas e 

funcionais que os isolam. Assim, como uma “ilha urbana”, o antigo distrito não se 

encontra isolado apenas dos bairros mais distantes, mas também de bairros vizinhos, 

como o Comércio, Saúde, Barris, Nazaré e Liberdade que poderiam usar a área com 

mais frequência exigindo apenas curtos deslocamentos e empregando uma 

dinâmica urbana mais lógica e interessante. 

Todos estes aspectos e tantos outros aqui não abordados, como a nítida 

ausência do Estado, deficiência na infraestrutura urbana, violência e excessiva 

vulnerabilidade de uma população às margens de qualquer ação social, contribuem 

significativamente para esvaziamento do Centro Antigo de Salvador e este 

esvaziamento é apenas a consequência visível destes problemas, não a causa. 

Incentivos fiscais40, isolados de outras ações conjuntas e coordenadas, não surtem o 

efeito desejado. Além disso, o alto índice de imóveis que servem como estocagem 

para o mercado especulativo41, que aguarda uma valorização dos mesmos através 

de uma ação “paternalista” e “milagrosa” do Estado na área, agrava o problema do 

esvaziamento. 

Portanto, a recuperação e a consequente revalorização de nosso centro 

histórico não podem ser dissociadas de um projeto mais amplo de revalorização de 

todo o Centro Antigo de Salvador, e principalmente de sua inserção na dinâmica 

urbana da cidade com o resgate de sua dinâmica natural, sem devaneios 

momentâneos, mas superando questões urgentes como habitação, acessibilidade e 

diversos problemas sociais. 
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 Os incentivos fiscais são o carro chefe do projeto de revitalização da área do Comércio: a Prefeitura 

de Salvador reduziu o ISS de 5% para 2% para que empresas se instalem na área. 
41

 Uma única empresária, herdeira de um poderoso grupo local, adquiriu cerca de cinquenta casarões 

na área do Santo Antônio Além do Carmo. A maior parte destes imóveis encontra-se vazios. 



1.3 ARQUITETURA MODERNA NO CENTRO HISTÓRICO DE SALVADOR 

 

1.3.1 A arquitetura moderna chega a Salvador 

Definir conceitualmente o que se convencionou chamar de “arquitetura 

moderna” não é uma das tarefas mais fáceis, mesmo para os mais consagrados 

historiadores do assunto, que preferem muitas vezes situar esta arquitetura em um 

tempo, e, consequentemente, tentar entender suas origens, contextos, protagonistas, 

destinos e características. Afinal, cada período definiu como moderna a arquitetura 

que se produziu a seu tempo e modo específicos. Porém, ao tratarmos de 

“arquitetura moderna” ou “arquitetura modernista” brasileira, identificamos 

claramente suas origens, bem como sua transformação, consolidação, propagação e 

seu reconhecimento, inclusive a nível internacional. 

Evidente que um fator importante para a consolidação da arquitetura moderna 

como uma corrente hegemônica, parte da eterna e cíclica necessidade de 

rompimento com o passado e do fascínio pelo novo. Do mesmo modo, os novos 

meios de produção, os avanços tecnológicos, sociais e econômicos ocorridos ao 

longo do século XIX, bem como a necessidade e anseios de solucionar os 

problemas contemporâneos de então, criaram a base para a “nova arquitetura”. 

Desde Viollet Le Duc, que buscou uma nova forma de se projetar, desde as grandes 

exposições e seus pavilhões nas feiras mundiais, passando pela Escola de Chicago 

ou pelos diversos personagens deste nascimento, como Wagner, Loos, Lloyd Wright, 

até chegar aos arautos do modernismo nas figuras de Le Corbusier, Gropius, Mies e 

companhia, o modernismo perfaz um longo caminho de formação, transformação e 

consolidação. No caso brasileiro, uma tímida importação destes novos fundamentos 

e ideais arquitetônicos de cunho racionalista, purista e formalista, através de 

estrangeiros como o imigrante russo Gregori Warchavchik, que projetava, cinco anos 

após a Semana de 1922, a famosa casa da Rua Santa Cruz, é aceita como a 

primeira manifestação do modernismo na arquitetura do Brasil. 

Apesar de nosso enfoque no modernismo, vale lembrar que outras 

arquiteturas produzidas no início do século XX e de influência estrangeira também 

eram consideradas e “chamadas de modernas, cúbicas, futuristas, comunistas, 

judias, estilo 1925, estilo caixa d’água e assim por diante” (SEGAWA, 2010, p. 54). 



Assim como nas principais cidades brasileiras, estas arquiteturas hoje classificadas 

como protomodernas ou déco marcam o nascimento do modernismo em Salvador. 

Apesar de episódios rarefeitos na capital baiana, destacamos aqui a ampliação do 

Elevador Lacerda, o Cine Teatro Jandaia e o edifício Oceania. Abra-se um 

parêntese para dois importantes projetos, ambos executados pela construtora 

Christiani Nielsen e com clara influência da Bauhaus de Walter Gropius: o Instituto 

do Cacau, projeto do arquiteto alemão Alexander Büddeus; e a Escola Normal de 

Educação, atual ICEIA, de autoria atribuída ao mesmo Büddeus. 

Na arquitetura déco parte das tradições arquitetônicas são superadas, 
mas isso não acarreta a completa exclusão do passado. É possível 
observar nas arquiteturas déco a manutenção de procedimentos de 
composição clássicos, que podem afetar tanto a determinação das 
plantas quanto das fachadas. 

[...] a arquitetura déco traz modificações, mas essas não são 
profundas. Essa arquitetura quer se parecer com uma máquina, não 
ser uma. Em muitas circunstâncias pode-se afirmar que arquitetura 
modernista pretende efetivamente ser uma máquina. 
(BIERRENBACH, 2011, p. 2-3) 

Embora outros projetos já apresentassem “características modernas” em seu 

despojamento ornamental, em suas preocupações funcionais ou no uso de técnicas 

e materiais modernos, como o concreto armado e o vidro, são a obra e o discurso de 

Warchavchik42 que reuniam os princípios modernistas em voga na Europa: a casa 

como uma “máquina de morar”. 

Gregori Warchavchik representou, para a intelectualidade envolvida 
na Semana de 1922, a referência que faltava de uma visão 
modernista de arquitetura, [...]. É inegável a sua condição de pioneiro, 
ao postular publicamente posições referenciadas na arquitetura 
racionalista de vanguarda da Europa, e sobretudo por introduzir, de 
forma ampla, o debate público acerca da modernidade arquitetônica. 
(SEGAWA, 2010, p. 53-54) 

Após uma relativa repercussão em São Paulo e no Rio de Janeiro, o 

pioneirismo de Warchavichik e desta nova forma de projetar ganham maior 

proporção com a primeira visita de Le Corbusier em 192943 e quando, em 1931, o 

arquiteto russo é convidado por outro pioneiro, Lúcio Costa, para a reformulação do 
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 Warchavchik, que havia estudado na Itália, mesmo país onde outro pioneiro do modernismo 
estudou, Rino Levi, chega ao Brasil em 1923, ou seja, um ano após a Semana de Arte Moderna de 
1922. Em 1925, Warchavchik lança o manifesto “Acerca da Arquitetura Moderna” e conclui seu 
primeiro trabalho moderno em solo nacional em 1927, a casa da Rua Santa Cruz. 

43
 Em sua primeira visita à América do Sul, Le Corbusier já consagrado como teórico, tanto por suas 

publicações na L’Espirit Nouveau quanto pelo seu Vers Une Architecture, proferiu palestras em 
Buenos Aires, Rio de janeiro e São Paulo. 



curso de arquitetura na Escola Nacional de Belas-Artes do Rio de Janeiro. Desta 

maneira, os princípios modernos poderiam ser oficialmente transmitidos pela 

academia e não se restringiriam, apenas, a experiências isoladas. Detalhes sobre 

este episódio44 conhecemos bem. Em menos de um ano Lúcio Costa foi afastado da 

direção da ENBA e os neocolonialistas voltaram ao comando da escola. Contudo, o 

“estrago”, no bom sentido é claro, já havia acontecido. Tanto que, em 1935, Lúcio 

Costa volta a protagonizar um dos fatos mais importantes para a consolidação da 

arquitetura moderna no Brasil, provando que o prestígio profissional adquirido pelo 

arquiteto e a força de seu discurso estavam inabalados. Refiro-me ao concurso e a 

construção do edifício sede do MES (Ministério da Educação e Saúde). 

Desejando uma nova arquitetura, adequada às ideias modernizantes do 

primeiro governo Vargas, o ministro Gustavo Capanema, mineiro e simpatizante dos 

modernistas, premia e engaveta o anteprojeto vencedor do concurso, dos arquitetos 

Archimedes Memória 45  e Francisque Cuchet. Em uma virada de mesa nada 

democrática, mas importantíssima para a arquitetura e cultura no Brasil, Capanema 

convida Lúcio Costa para o projeto da sede do MES, atual Palácio Gustavo 

Capanema. Com esta importante encomenda e enxergando uma oportunidade única 

para aplicação dos seus ideais modernos, Lúcio Costa reúne e coordena os 

arquitetos Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Ernani 

Vasconcellos e Jorge Machado Moreira para a realização do projeto, que contou 

ainda, com a prestigiosa consultoria de seu mestre Le Corbusier. 

Este momento arquitetonicamente rico que vivia a capital do país, lentamente 

atingiria outras importantes cidades brasileiras. Assim, partindo deste polo irradiador, 

arquitetos e empresas de projeto e construção do Rio de Janeiro e de São Paulo, 

plantaram a semente do modernismo nas outras capitais. Se em Recife os projetos 

pioneiros de Luiz Nunes marcam este início, se em Belo Horizonte a monumental 

obra do carioca Niemeyer no conjunto da Pampulha é referencial, em Salvador, o 
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 Após sete meses, em setembro de 1931, Costa foi exonerado do cargo após greve e protestos dos 

estudantes da ENBA. É curioso destacar a participação indireta de outro mito da arquitetura. Na 
ocasião do movimento, Frank Lloyd Wright participava do júri de um concurso de projeto no Rio de 
Janeiro, e, quando procurado pelos alunos grevistas o arquiteto americano manifestou apoio ao 
movimento e ao fim da reforma implantada pelos modernistas. (SEGAWA, 2010, p. 79) 

45
 Archimedes Memória, que havia substituído Lúcio Costa na direção da ENBA, havia apresentado 

um projeto “que se destacava pela ornamentação marajoara”, mas que, assim como os outros 
finalistas, “não coadunava com as preocupações modernizantes” do ministro e seus auxiliares, 
entre eles Rodrigo Mello Franco de Andrade. (SEGAWA, 2010, p. 89) 



projeto do Edifício Caramuru (1946) de Paulo Antunes Ribeiro, outro aluno da ENBA, 

se tornaria o marco da arquitetura moderna na capital baiana. Esta consolidação da 

chamada “escola carioca” em Salvador se deve por duas razões especificas. 

Primeiramente, houve nesta época uma crescente demanda local por projetos e 

obras que só poderiam ser atendidas por profissionais e empresas do Sudeste. 

Salvador e outros centros semelhantes não formavam, até então, um número 

suficiente de profissionais. Agravava esta situação a ausência de escolas de 

arquitetura e a deficiência dos cursos oferecidos, que além de se prenderem ao 

academicismo não tinham a mesma importância de outros cursos nas escolas de 

belas artes. Ou seja, os arquitetos, nestas cidades, eram muitas vezes confundidos 

com decoradores de fachada, e cabia, portanto, aos engenheiros a tarefa de projetar. 

O outro motivo ocorre pelo fato dos principais arquitetos modernistas que atuaram 

nestas cidades, inclusive em Salvador46, terem concluído o curso no Rio de Janeiro, 

nas dependências da ENBA. Soma-se a estes fatores, o alinhamento dos governos 

locais aos ideais de modernidade proposto pela nova geração de arquitetos. Por fim, 

o principal arquiteto local à frente dos principais projetos públicos, Diógenes 

Rebouças, declarava influência da “escola carioca” em suas principais obras. 

Se o Estado contribuiu com encomendas importantes para este período 

profícuo da arquitetura moderna na Bahia, em especial durante o governo de 

Octávio Mangabeira (1947-1951), que contou com a destacada contribuição de 

Anísio Teixeira47 na Secretária de Educação e Saúde, o EPUCS, de Mario Leal 

Ferreira, assumiria um importante papel de difusor dos ideais modernistas, tanto no 

campo do urbanismo quanto na arquitetura. Liderado, após a morte prematura de 

Leal Ferreira, por Diógenes Rebouças, o EPUCS aliaria a prática à formação dos 

profissionais que atuariam por muito tempo na cidade: 
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 “Paulo Antunes Ribeiro, Hélio Duarte, Alcides da Rocha Miranda, José de Souza Reis, Jorge 

Machado Moreira, Hélio Uchôa Cavalcanti, Álvaro Vital Brazil e Flávio Amílcar Régis do Nascimento, 
todos, sem exceção, graduados pela Escola Nacional de Belas Artes entre 1926 e 1934 e todos – 
com exceção de Duarte – sediados à época na Capital Federal” (ANDRADE JUNIOR, 2012, p. 19) 

47
 Criador da Escola Parque, cujo projeto executado por Diógenes Rebouças no bairro da Liberdade 

se tornou um das mais importantes obras da arquitetura moderna na Bahia, aliando, conforme 
defendido pelos modernistas, arte e arquitetura. Anísio Teixeira, além de um educador visionário, 
ajuda diretamente na consolidação do modernismo na Bahia. Para as comemorações do quarto 
centenário da fundação da cidade em 1949, Teixeira organiza o 1° Salão Baiano de Belas Artes, 
que acontece no lobby do inacabado Hotel da Bahia. Além de nomes já consagrados do 
modernismo nacional como, Cândido Portinari, Di Cavalcanti, Anita Mafalti, Alfredo Volpi, participam 
dessa exposição os “jovens modernos baianos”: Mário Cravo, Carlos Bastos, Genaro de Carvalho, 
Rubem Valentin, Pasqualino Magnavita, entre outros nomes. (NASCIMENTO, 1998, p. 20) 



A criação do Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade do 
Salvador (EPUCS), entre 1942 e 1943, representará uma 
transformação importante, não só em função da sua contribuição 
para planejamento urbano de Salvador mas também por ter se 
transformado, informalmente, em um escritório também voltado à 
elaboração de projetos para equipamentos e espaços públicos de 
Salvador, principalmente a partir de 1947, quando Diógenes 
Rebouças assume sua coordenação. Frente à ausência de um curso 
estruturado de arquitetura, o EPUCS se transformou no principal 
centro de formação dos jovens profissionais que dominariam o 
mercado profissional da arquitetura e do urbanismo nas décadas 
seguintes. 

Paralelamente, diversos arquitetos modernos vinculados à escola 
carioca passam a atuar na Bahia, muitas vezes a convite do próprio 
EPUCS, resultando em um intenso intercâmbio de ideias e de 
referências. Esse contexto, que está articulado à redemocratização 
do Brasil, ao “renascimento” da Bahia promovido pelo governador 
Otávio Mangabeira e à eclosão da arte moderna na Bahia, resultou 
em um numeroso conjunto de obras e projetos de elevada qualidade 
arquitetônica, que contribuirão para consolidar a arquitetura moderna 
no Estado da Bahia. (ANDRADE JUNIOR, 2012, p. 150) 

Esta sedimentação dos ideais modernos, em especial da “escola carioca”, 

permaneceria por muito tempo na formação dos arquitetos baianos e contribuiria de 

maneira decisiva na reformulação do curso de arquitetura na EBA48 (Escola de Belas 

Artes). Assim como na ENBA, a aceitação do pensamento modernista não ocorreu 

facilmente, embora fosse um local onde se deveria “esperar um olhar sem 

preconceitos, avaliação isenta, distanciamento estético ou postura mais científica na 

percepção dos fenômenos sócio-culturais”. Contudo, buscando uma reformulação do 

curso de arquitetura que deveria refletir a modernização da Universidade 

empreendida pelo reitor Edgar Santos, o diretor da EBA, o pintor Mendonça Filho, 

convida Diógenes Rebouças para ser professor e conselheiro do curso. Rebouças, 

que tivera que regularizar seu diploma antes de exercer o cargo, indicaria outros 

importantes nomes para compor o quadro docente: Lina Bo Bardi, Hélio Duarte e 

José Bina Fonyat. Estes professores, em plena atuação profissional, despertava 

maior interesse dos alunos para a nova arquitetura, materializada e possível 

(NASCIMENTO, 1998, p. 28-35).  
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 Fundada em 1877 como Academia de Belas Artes, a EBA passa a pertencer à Universidade da 

Bahia em 1948.  
 



 

 

    

 

Figuras 27, 28, 29 e 30 

Ampliação do Elevador 

Lacerda; Edifício A Tarde; 

Edifício Sulacap; Instituto do 

Cacau. 



 

 

 

  

 

Figuras 31 e 32 

Casas Modernistas de 

Warchavchik: casa da Rua 

Santa Cruz e casa da Rua 

Itápolis. 

Figuras 33 e 34 

Lúcio Costa, Frank Lloyd 

Wright e Gregori Warchavchik; 

Le Corbusier em sua visita ao 

Brasil em 1929. 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 – Arquiteturas modernas no Centro Histórico de Salvador: Caramuru; IPASE; ABI; Sulacap. 

 

Figura 35 

Edifício Caramuru. 

Figura 37 – Ruínas no Centro Histórico de Salvador. Vista a partir do terraço do Edifício dos Arquitetos. 

 



 

1.3.2 Um novo foco sobre a arquitetura moderna no Centro Histórico de 

Salvador e a necessidade de integração e uso de um patrimônio 

construído 

Falar da arquitetura moderna em Salvador é uma tarefa que poderia ser 

dividida em dois momentos distintos. O primeiro momento seria o da sua formação e 

consolidação, concomitantemente com o resto do Brasil. O segundo momento que 

poderia ser abordado diz respeito ao rápido processo de deterioração, subutilização 

e consequente destruição deste patrimônio, que embora pareça robusto e forte, vem 

se perdendo nos últimos anos de maneira progressiva e assustadora, por razões 

que vão desde a não proteção oficial destes artefatos, da perversa lógica 

mercadológica, da rápida obsolescência arquitetônica e urbana, e do lamentável 

quadro de deterioração e abandono das áreas onde estes objetos se encontram, 

neste caso especifico de análise, o Centro Histórico de Salvador. 

Quando Jorge Hardoy sintetiza que os centros históricos são “áreas culturais, 

nas quais se concentra a maioria dos melhores exemplos arquitetônicos e dos 

espaços urbanos da cidade herdados do passado” e com “importantes testemunhos 

da sua história social e econômica”, podemos reconhecer o Centro Histórico de 

Salvador nesta abordagem. Porém, quando ele diz que os mesmos “são lugares de 

vida e trabalho, espaços de atividades produtivas e de serviços vinculados a outros 

bairros da cidade e da região”, não o reconhecemos como tal. (HARDOY, 1992, p. 

130) 

A recuperação do Centro Histórico de Salvador, após tentativas 

descoordenadas e fracassadas de diversos planos, projetos e propostas desde os 

anos 60, nos induz a uma aparente ilação de que se trata de uma luta quixotesca, e 

vendo o atual estágio das propostas de recuperação, bem intencionadas apenas nos 

planos49, nos decepcionamos com os resultados ou com a invisibilidade dos mesmos. 

Para agravar tal angustia, quando percebemos que o mesmo processo de 

deterioração ocorre em áreas da cidade mais inseridas na dinâmica urbana, a 

sensação de “impotência do arquiteto” para com os destinos da cidade, observada 

por Koolhaas, é muito mais profunda em se tratando do Centro Histórico de Salvador. 
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 Refiro-me ao Plano de Reabilitação do Centro Antigo de Salvador do governo Wagner.  



Seria possível uma coexistência pacífica entre o antigo e o novo? A preservação, 

sobrevivência e a tão almejada sustentabilidade de nosso centro histórico dependem 

desta relação íntima com a arquitetura moderna e de seu potencial subutilizado? 

São questões aqui levantadas, mas que certamente podem gerar diversas 

interpretações e discussões acerca dos limites entre a preservação de valores 

isolados ou da simples preservação da vida urbana que nitidamente se esvai, 

quando poderia apenas se transformar. 

Ironicamente, este “congelamento” do distrito central, que o manteve longe da 

pressão imobiliária sem qualquer controle, como ocorre em outras áreas da cidade, 

pode ter salvado alguns exemplares da arquitetura moderna, que como observamos, 

salvo raras exceções, não tem qualquer proteção legal que impeça 

descaracterizações ou perdas totais. Conciliar transformações naturais ou eventuais 

substituições inerentes a uma vida urbana pulsante e desejável pode ser saudável 

desde que haja controle sobre tais modificações e bom senso através do respeito a 

importantes características morfológicas e urbanísticas da área, assim como o 

reconhecimento de artefatos exemplares da historia da arquitetura, e que como tais, 

sejam merecedores de uma preservação por tombamento. 

Parte desses exemplares está relativamente conservada, mas a 
maioria encontra-se em estado precário. Em muitas circunstâncias as 
facetas dessas arquiteturas são tomadas como antiquadas e suas 
características são consideradas inapropriadas para atender as 
demandas atuais. Essa situação faz com que a maior parte desses 
exemplares arquitetônicos perdure na cidade como elementos 
desconectados do presente, do passado e do futuro. Essas 
arquiteturas não participam efetivamente das histórias dos cidadãos 
soteropolitanos. Entretanto permanecem existindo enquanto 
potencialidades para uma efetiva articulação dessas temporalidades. 

Para que essas arquiteturas possam rearticular suas temporalidades 
é necessário que sejam reconhecidas e reapropriadas. O trabalho de 
reconhecimento existe, mas é necessário que continue para que 
possam ser incorporadas na trama histórica as edificações mais 
notórias, as mais comuns e também aquelas concebidas à margem 
do processo de modernização. As duas últimas são escassamente 
consideradas pelos pesquisadores e considera-se fundamental que 
possam ser documentadas e interpretadas, para que se compreenda 
de uma forma mais aprofundada os alcances da modernização e da 
modernidade soteropolitanas.  

Mas para que esses edifícios modernos possam ser reapropriados, é 
necessário que existam materialmente e não somente enquanto 
documentos depositados em arquivos. (BIERRENBACH, 2011, p. 2) 



Tanto a arquitetura moderna quanto as “arquiteturas protomodernas” do início 

do século XX poderiam e deveriam prestar um favor ao Centro Histórico de Salvador. 

Contudo, não é isso que vemos. Reconhecemos algumas restrições funcionais 

destas edificações, como circulações verticais limitadas e ausência de áreas para 

estacionamento, mas entendemos que apenas um plano articulado entre arquitetura 

e urbanização, onde se inclui a mobilidade urbana com transportes de massa, leia-

se metrô, inacreditavelmente ausente em todo o Centro Antigo e até o momento em 

toda a cidade, poderia viabilizar a tão almejada recuperação das áreas centrais. 

Evidente que, como dito anteriormente, outras ações articuladas se fazem 

necessárias, mas estas ações não podem e nem devem estar dissociadas do 

patrimônio moderno edificado. 

O aproveitamento de uma infraestrutura pronta, ainda que possua algumas 

lacunas, já provou ser muito mais benéfica para a cidade. A expansão urbana 

desenfreada para áreas periféricas, que demanda novos investimentos em 

infraestrutura urbana e equipamentos, provou-se ultrapassada. Infelizmente, os 

detentores dos rumos da cidade não enxergam isso ou tais decisões se mostram 

mais “viáveis” para seus interesses especulativos. Habitar e trabalhar no centro, 

evitando enormes deslocamentos que geram problemas graves de mobilidade, 

provou ser uma solução viável e sustentável em diversas cidades que possuem 

centros históricos que passaram pelos mesmos problemas de Salvador. 

A arquitetura moderna e seu enorme potencial, volto a dizer, subutilizado, 

certamente atenderia muito bem a esta demanda por áreas e usos distintos. Além de 

robusta, a arquitetura moderna possui como um dos seus fundamentos a 

flexibilidade de uso. A planta livre, um dos pontos conceituais da arquitetura 

moderna, possibilitaria maiores adaptações de usos às demandas contemporâneas. 

Se a ausência de moradia e a excessiva especialização de uso é um dos principais 

motivos apontados para os problemas na área, a arquitetura moderna permitiria bem 

mais que edificações coloniais, de delicada manutenção e de evidente necessidade 

de preservação de sistemas construtivos e tipológicos, adaptações para novos 

programas. Evidentemente, desde que respeitadas as suas características e valores, 

especialmente nos exemplares mais destacados, que deveriam, de antemão, serem 

salvaguardados em todos os seus aspectos. A arquitetura moderna representa, 

também, um dos últimos períodos onde existiu uma coexistência harmoniosa entre 



as demandas construtivas e a boa arquitetura, reconhecidamente detentora de 

qualidades arquitetônicas, hoje em dia tão ausentes em Salvador. Como dito 

anteriormente, reconhecemos certa insensibilidade para com o contexto histórico da 

área em questão, tanto por questões pragmáticas da época quanto pela intenção em 

marcar o próprio tempo. Porém, devemos enxergar a arquitetura moderna como um 

importante aliado na preservação do Centro Histórico de Salvador e não como um 

vilão. 

Afastando as possíveis indiferenças quanto às produções, muitas vezes 

desconexas e conflitantes com entorno histórico, e até eventualmente corrigindo-as 

em momentos mais oportunos, quando missões mais urgentes e prioritárias 

estiverem cumpridas, devemos ter a sensibilidade de perceber que erros históricos 

podem sempre se repetir com outras feições, muitas vezes imperceptíveis. Por isso, 

“uma vez que a arquitetura de hoje é o patrimônio do amanhã, tudo deve ser feito 

para assegurar uma arquitetura contemporânea de alta qualidade” (Declaração de 

Amsterdã, 1975, p. 2), e, observando os resultados do que é produzido hoje, 

podemos considerar que os mestres da arquitetura moderna foram os últimos a 

fazer arquitetura contemporânea de qualidade. “Desse modo, podemos conceber 

que haja certos bens privilegiados, em virtude dos significados que acumularam 

durante sua história, que merecem um esforço especial no sentido de preservá-los e 

colocá-los à disposição da população para usos futuros”. (DURHAM, 1984, p. 30) 

Além do reconhecimento das reais contribuições dos arquitetos modernistas à 

arquitetura brasileira através da atribuição de um merecido valor, “devemos tentar 

definir o patrimônio em função do significado que possui para a população, 

reconhecendo que o elemento básico na percepção do significado de um bem 

cultural reside no uso que dele é feito pela sociedade” (DURHAM, 1984, p. 30), 

portanto não podemos cair na tentação de simplesmente tentar congelar o passado. 

Definitivamente não é isso que queremos para o nosso patrimônio, que ele pertença 

ao passado de uma maneira indiferente ao presente. Queremos sim, que ele possua 

vida e nos seja útil no presente e no futuro. Valorizar e proteger um bem histórico é 

habitá-lo em condições objetivas e reais, reconhecendo possíveis contradições 

como algo inevitável e também comum a nossa natureza. Talvez esta, em minha 

modesta opinião, seja a melhor forma de preservação da nossa memória e de seus 

suportes. 
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“Não sabendo que era impossível, foi lá e fez"  

 

Citação atribuída a Jean Cocteau.  
Contudo, alguns a atribuem à Mark Twain 



2 O EDIFÍCIO 

Confundindo-se com a própria fundação do Instituto dos Arquitetos do Brasil, 

seção Bahia, o Edifício dos Arquitetos representa uma conquista importante para 

uma instituição que acabara de nascer e que contava com apenas 80 associados no 

ano do seu projeto. Da antiga sede no edifício Hermida, os arquitetos associados ao 

IAB-Ba enxergaram uma grande oportunidade para a consolidação da entidade com 

a construção de sua própria casa, em um terreno localizado na importante Ladeira 

da Praça. 

Para o projeto, o IAB-Ba julgou como imprescindível a realização de um 

concurso de projetos entre os seus associados. Apesar da inscrição de dez equipes, 

apenas duas apresentaram propostas. Como em outros projetos referenciais da 

nossa arquitetura moderna, a exemplo da sede do MES no Rio de Janeiro e do 

Pavilhão do Brasil na Feira de Nova York, a junção das equipes foi a opção para a 

realização do projeto. Essa equipe, formada por oito notáveis arquitetos, Affonso 

Baqueiro Rios, Armando Pontes, Ary Magalhães de Andrade, Ary Penna Costa, 

Benito Sarno, James Farias, José Maria Conde Drummond e Sérgio Pinheiro Reis, e, 

que ainda contou com a importante contribuição de um dos melhores e inventivos 

engenheiros de estrutura de nossa cidade, Francisco Lemos Santa’Anna, tomou 

para si o desafio de construir o edifício. 

A inserção e contextualização do edifício em uma importante área da cidade, 

o Centro Histórico de Salvador, foi, talvez, o principal desafio projetual para os 

arquitetos. Porém, não menos desafiador foi concretizar um sonho que parecia 

impossível para muitos, construir um edifício sede, com recursos limitados e em tão 

pouco tempo. Este grupo de jovens e inspiradores arquitetos, envolvidos em um 

ambiente de sonhos e de renovação cultural, nas artes e na arquitetura da Bahia, 

mostraram empenho e profundo amadurecimento que se traduz na qualidade 

arquitetônica do edifício. Seja como objeto isolado, em sua modernidade e riqueza 

de detalhes, seja em seu contexto urbano, por sua respeitosa e bem resolvida 

inserção em sitio histórico. 

 

 



2.1 ANTECEDENTES 

 

2.1.1 A turma da Escola de Belas Artes 

Toutes les grandes actions et toutes les grandes pensées ont un 
commencement dérisoire. Les grandes oeuvres naissent souvent au 
dé-tour d'une rue ou dans le tambour d'un restaurant.50 

 
Albert Camus 

 

Localizada no Solar Jonathas Abbott na antiga Rua do Tijolo, hoje 28 de 

setembro, Centro Histórico, a recém-federalizada Escola de Belas Artes foi o berço 

de uma nova geração de arquitetos51 que teria um lugar de destaque no cenário da 

arquitetura baiana. Nossos oito protagonistas, Affonso Baqueiro Rios, Ary Penna 

Costa, Benito Sarno, José Maria Conde Drummond, James Farias, Sérgio Pinheiro 

Reis, Armando Pontes e Ary Magalhães Andrade, passaram, sem exceção, pelo 

curso de arquitetura nas dependências da antiga Escola de Belas Artes. Além do 

legado profissional, seja com projetos, com a ativa atuação nas entidades de classe 

ou como professores das futuras gerações de arquitetos, podemos afirmar que, este 

pequeno grupo ajudou a preparar o terreno para a criação do curso independente de 

arquitetura, mesmo que indiretamente. Afinal, foi esta mesma turma da EBA que se 

dirigiu até a sala do diretor para reclamar das constantes faltas do professor Bina 

Fonyat. Benito Sarno nos descreve os antecedentes da greve dos alunos, que 

contribuiria para criação da Faculdade de Arquitetura da UFBA em 1959: 

Em 1959 fomos em comissão, reclamar ao Diretor da Escola, 
Mendonça Filho, que Bina Fonyat, professor de uma cadeira muito 
importante, não dava aula. Vinha a uma e faltava a três, quatro aulas 
seguidas. Ele se ocupava mais do seu escritório no Rio de Janeiro... 
O diretor nos recebeu muito mal. Nos encarou e disse: O que estes 
fedelhos estão fazendo aqui?! Os alunos mais velhos disseram: Ele 
não liga para o curso de Arquitetura. Só se preocupa com Belas 
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 “Todos os grandes feitos e todos os grandes pensamentos têm um início ridículo. Grandes obras 

muitas vezes nascem em uma esquina ou na porta giratória de um restaurante”. Tradução do autor. 
51

 “A Escola de Belas Artes da Bahia (EBA-BA), criada em 1877 em Salvador como Academia de 

Belas Artes da Bahia, abrigava um curso de arquitetura desde o século XIX. Entretanto, poucos 
foram os arquitetos diplomados pela escola até meados do século XX: Fernando Fonseca registra 
que apenas 19 arquitetos se titularam entre 1920 e 1939 – uma média de um por ano –, e que, 
entre 1940 e 1950, não houve nenhum arquiteto diplomado. Esse quadro só foi modificado a partir 
da criação da Universidade da Bahia, com a incorporação da EBA-BA, em 1948; da sua 
federalização, em 1950; e, principalmente, da reestruturação do curso de arquitetura, promovida no 
início dos anos 1950.” (ANDRADE JUNIOR, 2012, p. 151) 



Artes! Por que então não temos nossa escola independente?! 
(SARNO, apud NASCIMENTO, 1998, p. 37) 

Reconhecemos nestes pioneiros certa aura de heróis. Além dos autores do 

Edifício dos Arquitetos, destacamos aqui importantes nomes que fizeram parte da 

turma da EBA. Entre tantos, Assis Reis, Gilberbet Chaves e Itamar Batista, este 

último, o “baixinho corajoso”, liderou o grupo até a sala do diretor Mendonça Filho. 

Do grupo, Ary Penna Costa foi um dos primeiros a receber o diploma na EBA. 

Ele havia concluído o curso de arquitetura em 1955, apenas três anos depois de seu 

professor Diógenes Rebouças52. Após sua conclusão, atuou ao lado de Bina Fonyat 

como “assistente informal” na cadeira de composições arquitetônicas na própria EBA. 

Abriu seu próprio escritório, algo muito comum na época, por onde passaram como 

estagiários dois dos futuros parceiros no projeto do Edifício dos Arquitetos, José 

Maria Conde Drummond e Benito Sarno, que em seguida se tornariam sócios: 

Ary Penna Costa tinha como sócio o professor Alfredo Borges da 
Cunha. Antes trabalhavam com Ary os colegas Jairo Farias e 
Edwaldo Freire de Carvalho. O escritório ficava no início da Rua 
Padre Vieira, praticamente na Rua Chile. Ocupava o 2° andar de um 
velho prédio, ainda existente, em cujo térreo funcionava a tradicional 
Livraria Científica (do pai de Ary), [...]. Lá na “mansarda”, como 
chamava o próprio Ary, eu e Benito começamos como estagiários 
desde o 1° ano. Com a saída de Alfredo, em 1958, que se mandou 
com armas e bagagem para Juazeiro, passamos a compor a equipe 
de Ary. (DRUMMOND, 1968, p. 14, comentários nossos) 

José Maria Conde Drummond estudou o ginásio na “moderna” Escola Normal. 

Segundo o próprio arquiteto, os traços “bauhausianos” da escola o influenciaram na 

escolha da futura profissão.  Drummond ingressa na EBA em 1956 e conclui o curso 

em 1960, e em 1961 se torna tesoureiro do IAB-Ba. Benito Sarno, filho de italiano, e 

que como tal, possuía um “bom papo”, que seria responsável pelo sucesso do caixa 

da obra, havia ingressado e concluído o curso nos mesmos anos de Drummond. 

Sarno se tornaria presidente do IAB-Ba no ano de conclusão do Edifício dos 

Arquitetos e posteriormente seria eleito presidente do IAB nacional. Armando Pontes 

ingressou e conclui a EBA junto com Drummond e Sarno, e fazia parte da “turma da 

Seção de Planejamento da Prefeitura”, ao lado de Ary Magalhães e Sérgio. 
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 Embora na época, fosse reconhecido como o mais importante e atuante arquiteto da Bahia, 

Diógenes Rebouças, agrônomo de formação, não era “oficialmente” arquiteto. Ingresso na Escola 
de Belas Artes no curso de arquitetura e pintura em 1931, Diógenes pouco frequentava as aulas e 
só concluiu o curso em 1952, buscando regularizar seu diploma e atuar como professor na EBA. 

 



Ary Magalhães Andrade cursou a EBA entre 1954 e 1958, Sérgio Pinheiro Reis e 

James José de Farias entre 1955 e 1959. James entrou posteriormente para o 

escritório da “turma de Planejamento”, que funcionava nas salas 401 e 402 do 

Edifício Castro Alves. Affonso Baqueiro Rios, egresso da turma de 1955, projetava e 

construía. Ele tinha um escritório próximo ao Relógio de São Pedro e trabalhava 

sozinho, mas possuía uma boa equipe de obra que trabalharia na construção do IAB. 

Baqueiro Rios, filho de espanhóis e com participação ativa na comunidade galega de 

Salvador, teria um importante papel na articulação e viabilização da própria sede. 

Afinal, foi na segunda e dupla gestão do arquiteto (1961-1965) a frente do IAB-Ba, 

também conhecida como “a diretoria da sede própria”, que o IAB materializou o 

sonho e ergueu o Edifício dos Arquitetos da Bahia. 

Como todos bons amigos, a turma da EBA tinha um ponto de encontro cativo 

para os papos e para tomar um bom chopp. O local era o bar Cacique, que 

funcionava em uma estreita ruela ao lado do cinema, atual Cine Glauber Rocha na 

Praça Castro Alves. Como um dos principais pontos de encontro da cidade, o 

Cacique reunia profissionais liberais da cidade que tinham escritórios próximos e iam 

acertar seus negócios com clientes. Por lá também passavam estudantes que 

“discutiam política estudantil e soluções para os problemas municipais, estaduais, 

nacionais e... mundiais, durante prolongadas cervejinhas”. Por lá, “alguns jornalistas 

de A Tarde, do Jornal da Bahia e do Diário de Notícias” preparavam seus artigos e 

noticias. Para nosso grupo de arquitetos, por ser um “ponto equidistante” entre o 

escritório de Penna Costa, Benito Sarno e José Maria Drummond na Rua Padre 

Vieira, e o escritório da equipe de Sergio Reis na Castro Alves, o Cacique era o 

ponto de encontro da turma da EBA e se tornaria o “berço” onde a ideia da sede 

própria nasceria. Sobre este importante momento, que confirma a tese de Albert 

Camus de que grandes feitos e grandes pensamentos têm um começo banal, José 

Maria Conde Drummond descreve: 

Frequentemente, nas noites de 4ª, depois da reunião do IAB, e, 
rigorosamente aos sábados, pela manhã, nos reuníamos numa mesa 
“cativa”, que era atendida pelo garçom Alexandre, nosso velho 
conhecido. Éramos eu, Ary Penna Costa, Benito, Sérgio, Ary 
Magalhães, Armando e James. Foi lá que James aprendeu a tomar 
cerveja. 

Numa dessas manhãs, discutindo assuntos do IAB, surgiu a idéia de 
uma sede própria.  A idéia cresceu e foi desenvolvida nas rodadas de 
cerveja. (DRUMMOND, 1968, p. 7) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 38 – Aula na EBA em 1954. 

 



 

 

  

Figura 39 – Arquitetos do Edifício 

dos Arquitetos reunidos na 

varanda do edifício recém-

inaugurado: Sérgio Pinheiro Reis, 

Ary Magalhães, Baqueiro Rios, 

Ary Penna Costa e José Maria 

Conde Drummond. Em destaque, 

Armando Pontes e Benito Sarno. 

 



2.1.2 O sonho da sede própria 

Fundado em 30 de abril de 1954 nas dependências da Escola de Belas Artes por um 

pequeno grupo de 13 arquitetos professores e 18 alunos recém-formados, o Instituto 

dos Arquitetos do Brasil, seção Bahia, funcionou até 1957 nas dependências da EBA, 

no Solar Jonathas Abbott.  

O IAB-Ba teve como seu primeiro presidente, eleito provisoriamente, o professor 

Diógenes Rebouças53. As reuniões ocorriam no Salão Nobre da escola, e algumas 

funções administrativas eram divididas com a própria EBA. É o caso, por exemplo, 

de D. Francisca, secretária simultânea da EBA e do IAB-Ba. Com o aumento do 

número de associados, especialmente após a formatura das turmas de 1954 e 1955, 

foi inevitável e premente a mudança para outra sede, mesmo que alugada. Assim, 

após dois anos na EBA, o IAB-Ba parte para o próprio espaço na cobertura do 

Edifício Hermida, localizado na Avenida Sete de Setembro. A sala alugada tinha 

acesso através de uma pequena escada que partia do 7° pavimento do edifício, 

última parada do único e problemático elevador do edifício: 

O conjunto era formado por uma sala grande, uma sala menor, um 
WC e um pequeno terraço, que dava para a Avenida Sete. As 
reuniões e as assembleias eram realizadas na sala maior. Na sala 
menor funcionava a administração: Previdência, Secretaria e 
Tesouraria. O terraço era ideal para os bate-papos nas noites de 
reunião e para os acertos nos dias de eleição.  

Uma máquina de escrever, um armário, um fichário e 30 cadeiras de 
lona, de abrir e fechar, tipo “cadeira de diretor de cinema”, eram os 
únicos móveis pertencentes ao IAB. Completava o mobiliário uma 
grande e antiga mesa de reuniões, de carvalho maciço, emprestada 
por Ary Penna Costa. (DRUMMOND, 1968, p. 5) 

Já no novo endereço do IAB-Ba, foi realizada, em abril de 1957, a primeira 

assembleia geral para eleição de um novo presidente para a quinta gestão da 

instituição. Na ocasião Baqueiro Rios substituiu Waldir Ferreira Machado, mas a 

ideia da “sede própria” somente se tornaria plataforma de campanha na segunda 

gestão de Baqueiro, que retorna à presidência em 1961 e é reeleito para o cargo em 

1963, permanecendo até 1965. Soma-se ao desejo de uma sede própria, já 

conquistada por algumas outras entidades profissionais na época, as limitações 

físicas da sede e os constantes problemas do Edifício Hermida: 
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 Além do professor Diógenes, faziam parte da diretoria provisória: Fernando Machado Leal (vice-

presidente); João Augusto  Calmon du Pin e Almeida (1° secretário); Américo Furtado de Simas 
Filho (2° secretário) e Walter Velloso Gordilho (tesoureiro). (DRUMMOND, 1968, p. 4) 



O único elevador do Ed. Hermida vivia constantemente quebrado, o 
que nos obrigava a subir os 8 lances de escada nos dias de reunião. 
Nem todo diretor tinha aquela “coragem”, o que contribuía para a 
falta de “quorum” em muitas reuniões. Não podíamos reclamar do 
proprietário com a necessária veemência por que também 
atrasávamos frequentemente o pagamento do aluguel do terraço. 

Numa reunião do Conselho Superior do IAB, realizada aqui em 
Salvador, para não mostrarmos as precárias condições de nossa 
sede, tivemos que fazer as reuniões em outros locais. Ora em 
barracões da Faculdade de Arquitetura, na Vitória, ora no salão do 
próprio Hotel Plaza, onde os visitantes estavam hospedados.        
Não faltaram gozações por parte dos colegas Conselheiros. 
(DRUMMOND, 1968, p. 6) 

“Tínhamos que reverter aquela situação vexatória”, conclui José Maria Conde 

Drummond, tesoureiro do IAB no período. Situação que foi revertida e que serviu de 

exemplo para os demais departamentos do IAB, que passavam à época pelos 

mesmos percalços, como podemos ver em um trecho da matéria publicada na 

revista da própria entidade após a inauguração do edifício: 

Todos nós sabemos das dificuldades em que vivem nossos 
departamentos e o próprio órgão central do IAB. Assim, a aventura 
dos colegas da Bahia ganha realce se firma como um exemplo a ser 
seguido por tôdas as unidades do IAB, ainda sem alojamento 
condigno. (O EDIFÍCIO, 1966, p. 14) 

A diretoria que encarou o desafio de erguer do zero a própria casa do IAB-Ba, 

e que, por este notável feito, ficou conhecida como a “Diretoria da Sede Própria”, era 

composta por: Affonso Baqueiro Rios, como presidente; Benito Sarno, vice-

presidente; Laert Pedreira Neves, 1° secretário; Ary Penna Costa, 2° segundo 

secretário; José Maria Conde Drummond, como tesoureiro; Fernando Spínola 

Chastinet Guimarães, como 2° tesoureiro; e Juan Ferreira e Carlos Campos como 

diretores. Além de Baqueiro, Benito, Penna Costa e Drummond, autores do projeto, 

destacamos, nesse grupo, a participação de Juan Ferreira como o projetista das 

instalações do Edifício dos Arquitetos e de Fernando Chastinet, que participa da 

fiscalização geral das obras da sede. 

Após a aprovação em assembleia, onde alguns associados se posicionaram 

contra, por acharem desnecessária e muito dispendiosa a construção de uma sede, 

a nova diretoria teria que viabilizar a construção do edifício, haja vista que era uma 

promessa de campanha. Porém, vieram as primeiras perguntas: Onde? Em qual 

terreno? Mas, principalmente, como ? Afinal, além do pouco dinheiro em caixa e do 

pequeno número de associados, ficou decidido pela diretoria que para não 



desagradar os associados contrários ao empreendimento, nenhum centavo sairia 

dos cofres e do patrimônio do IAB-Ba. Nessas condições, as coisas ficariam mais 

difíceis e o sonho da própria sede parecia mais distante, concluíram os arquitetos. 

Como vimos, comprar um terreno estava descartado, pois o IAB e a classe 

não tinham recursos para isso. A única solução seria conseguir um terreno doado. 

Neste momento, entra em cena o presidente Affonso Baqueiro Rios, bem articulado 

na comunidade galega e bem relacionado nos bastidores do poder municipal, onde 

solicitava incansavelmente a Heitor Dias a doação de um terreno no Centro Histórico 

de Salvador. “Toda vez que Baqueiro encontrava o prefeito, mesmo publicamente, 

cobrava a promessa, encorajado pela cobertura que lhe dava o Secretário 

Virgildásio Senna, nosso “padrinho” naquele pleito”. (DRUMMOND, 1968, p. 8) 

Heitor Dias, prefeito de Salvador naquela época, gostaria de fazer um 

sucessor e o nome escolhido era o de Virgildásio Senna, engenheiro politécnico e 

secretário municipal de Viação e Obras Públicas na gestão de Dias. Virgildásio 

nutria pela classe de arquitetos uma profunda admiração que despertava certo 

“ciúme” dos colegas engenheiros. Além da amizade com Baqueiro e com os 

camaradas arquitetos, os galegos cederam para Virgildásio Senna sua sede no 1° 

andar do Hermida para que ali funcionasse seu comitê de campanha para as 

eleições municipais. Com este empréstimo, o IAB de Baqueiro, filho de galegos, 

abriga provisoriamente a sede da comunidade galega. Após eleito em outubro de 

1962, outras entidades pressionavam o prefeito tentando conseguir um terreno para 

a própria sede, como o Clube dos Engenheiros e o IBGE. 

Como abordado anteriormente, após as obras de alargamento na Ladeira da Praça 

e regularização do seu “grade”, parte do casario lindeiro da ladeira foi demolido. Ao 

lado da Casa dos 7 Candeeiros, aproximadamente na cota média da ladeira, entre a 

Rua do Saldanha e o Beco das Verônicas, existia um terreno que há anos estava 

abandonado, e que pertencia a municipalidade. Este mesmo terreno foi oferecido 

pelo prefeito para que o IBGE construísse a própria sede, mas o IBGE descartou a 

oferta, pois em função da localização próxima aos edifícios históricos, haveria um 

limitador de gabarito. Este pré-requisito de altura, estabelecido pelo IPHAN, não 

permitia que o projeto atendesse à demanda do IBGE por área construída, haja vista 

que o terreno era pequeno e que a única solução para atender ao amplo programa 

da instituição seria a verticalização da edificação. Com senso de oportunidade, 



Baqueiro Rios, ao ouvir a dispensa do lote por parte do IBGE, propôs ao prefeito que 

este mesmo terreno fosse doado ao IAB-Ba, pois serviria perfeitamente aos 

arquitetos. Segundo Drummond, o projeto da sede naquele terreno serviria tanto 

para “urbanizar a ladeira” quanto para encobrir os fundos dos prédios 

remanescentes, pós-demolição: “Os fundos dos prédios que dão para a Praça 

Arquiteto Luis Dias ficaram à vista, dando a impressão de cidade bombardeada, E 

bem no Centro Histórico da cidade” (DRUMMOND, 1968, p. 9). E bem na Ladeira da 

Praça! “Muitas passeatas usam a Ladeira para chegar à Praça Municipal, na 

esperança de que suas palavras de ordem sejam ouvidas, ladeira abaixo, ladeira 

acima, e penetrem, com a força de suas convicções, nos ouvidos das autoridades ali 

instaladas”54. Melhor lugar para os arquitetos não existiria. 

 O prefeito aceitou a proposta, contudo estabeleceu que 40,00m² de área 

construída do futuro edifício deveria ser revertida para a prefeitura como permuta 

para a “doação” do terreno. Deste modo, para justificar o bom ato para com a 

querida classe dos amigos arquitetos, quando assediado por outras classes, o 

prefeito alegava que o terreno não havia sido doado, e sim trocado por área 

construída que beneficiaria o município. Estabelecida pela Lei Municipal n° 1.258 de 

23/02/1962 e publicada no Diário Oficial do Município, a doação, estabelecia, além 

da troca por área construída, um prazo máximo de dois anos para o início das obras 

do edifício, sob pena do terreno ser devolvido à prefeitura. 

Iniciamos então o processo de divulgação do sonho da sede própria, 
pelos boletins do IAB e pelo processo boca a boca. Alguns poucos 
colegas incentivaram os “visionários”. 

Nosso amigo e jornalista Otacílio Fonseca, dos Diários Associados, 
também frequentador do Cacique, entusiasmado pela idéia, abriu as 
páginas do Diário de Notícias, ora com pequenas notas, ora com 
reportagens que ocupavam quase uma página inteira. As matérias do 
Diário nos ajudaram imensamente. Quando saiu o ato da doação do 
terreno, o Diário de Notícias publicou o fato com destaque. Ainda era 
sonho, mas cresceu um pouco o “apoio moral” dos colegas. 
(DRUMMOND, 1968, p. 10-11, grifos nossos) 

Mais tarde, após o sucesso da empreitada e reconhecendo a contribuição de 

Heitor Dias, Virgildásio Senna e Otacílio Fonseca, o IAB concedeu-lhes o título de 

Sócio Benemérito, na nova sede em cerimônia solene. 
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 Parte do depoimento de Silvia Spínola Magnavita sobre a Ladeira da Praça, inserida no texto de 

José Maria Conde Drummond, e extraído do seu livro “Tempos... ida e volta” (DRUMMOND, 1998, 
p. 10) 



 

 

 

 

 

 

Figura 40 – Escadaria do Beco das Verônicas e Casa dos 7 Candeeiros em 1944. 

Terreno baldio do futuro Edifício dos Arquitetos à direita.

 



2.2 O EDIFÍCIO DOS ARQUITETOS DA BAHIA 

 

2.2.1 O concurso de projeto 

Pouco antes do ato da doação, em uma Assembleia Geral do IAB-Ba 

realizada em janeiro de 1962, foi formada uma comissão, composta pelos arquitetos 

Affonso Baqueiro Rios, Carlos Maurício Torres e Luiz Maurício Guimarães, que 

deveria estudar o maior aproveitamento da área a ser doada e também a viabilidade 

econômica e financeira do futuro empreendimento. 

Tendo a comissão opinado pela viabilidade do empreendimento, em 
sete de agosto do mesmo ano, o então presidente Affonso Baqueiro, 
pelo ofício circular n. 47/61/63, tornou público, entre os associados 
da Bahia, o “Edital de Concurso Público de Arquitetura para escolha 
do estudo e partido arquitetônico do Edifício Séde do Instituto de 
Arquitetos do Brasil – Departamento da Bahia.”  (O EDIFÍCIO, 1966) 

De posse do terreno, e com o curto prazo em andamento, o IAB-Ba poderia 

ter apressado o projeto através de uma contratação direta, mas não foi isso que 

fizeram. Resolveram utilizar o método mais democrático para a escolha da futura 

casa dos arquitetos: decidiram que seria realizado entre todos os associados, um 

concurso de projeto, onde seria apresentado um anteprojeto, na escala de 1/100, a 

proposta para a sede. O prêmio, além da oportunidade de construir a própria sede 

em pleno Centro Histórico da cidade, seria a isenção de cinco anuidades. “A honra 

de projetar a sede do nosso órgão de classe valia muito mais do que os cifrões de 

outros concursos”, justifica Drummond. 

Inscreveram-se para o concurso de ideias dez equipes, mas sabe-se lá por 

qual motivo, talvez pelo valor simbólico do prêmio, pela falta de tempo dos arquitetos 

inscritos, pelas imposições do edital, pela “incredibilidade dos colegas, ou da 

incapacidade de sonhar”, na antevéspera da entrega das propostas, apenas uma 

equipe havia apresentado os estudos. Era a equipe composta por Sérgio Pinheiro 

Reis, James Farias e Armando Pontes, ou a “turma da Seção de Planejamento da 

Prefeitura”, como eram conhecidos. 

Os colegas mais experientes e os “medalhões” não quiseram 
participar do concurso, mas àquela altura já tínhamos o apoio quase 
total dos demais colegas. O empreendimento já era uma realidade. 
Os mais jovens, mesmo não concorrendo, aprovaram o concurso. 



Um número reduzido de colegas, “puristas”, se opôs à realização do 
concurso, alegando que a construção da sede com o resultado da 
venda de lojas seria um “empreendimento imobiliário”. Outra 
“preocupação” daquele grupo era de que o projeto da sede do órgão 
de classe dos arquitetos não deveria ser de uns “meninos” 
recentemente formados.   (DRUMMOND, 1968, p. 16) 

José Maria Conde Drummond, tesoureiro do IAB, e que fazia parte da equipe 

da “mansarda da Padre Vieira”, composta por Ary Penna Costa e Benito Sarno, ficou 

preocupado com o atraso das propostas dos inscritos e com a indefinição da 

proposta da própria equipe. Ary PC estava viajando com Sérgio Reis, e Benito 

estava muito ausente, ocupado na repartição em que trabalhava. Assim, Drummond 

sentou-se na prancheta na antevéspera da entrega e “riscou” um estudo na escala 

de 1/100. Agora com duas propostas entregues, o concurso não precisaria ser 

anulado e não haveria atrasos no andamento dos trabalhos.  

O edital do concurso estabelecia alguns pontos que deveriam ser seguidos 

pelos concorrentes, a saber. Primeiramente, o ponto que desmotivou o IBGE para 

construir a própria sede no local: o gabarito máximo permitido. Por estar ao lado da 

Casa dos 7 Candeeiros, importante edifício histórico tombado, e que também 

funcionava como sede do IPHAN, a cobertura do novo edifício não poderia 

ultrapassar, em altura, a cimalha do ilustre vizinho. 

Outro ponto estabelecido no edital foi a cota 60.00 como nível referencial. A 

cota 60.00 seria o mesmo nível de uma futura praça prevista pela prefeitura55, que 

faria parte de um plano de recuperação do local, na época considerada degradada e 

com diversos agravantes, que ainda persistem, entre outros, a falta de segurança e 

a prostituição. Existia na atual Praça Arquiteto Luis Dias, também conhecida como 

Largo do Tesouro, um quarteirão em ruínas e descaracterizado conhecido como a 

“Ilha da Miséria”, que abrigava marginais e prostitutas da região. A imprensa 

criticava constantemente a situação em que se encontrava o coração da cidade e 

cobrava medidas que revitalizassem o local. A prefeitura, na gestão de Helio 

Machado, atendendo aos apelos da imprensa e da população, demoliu a “Ilha da 

Miséria”. Contudo, o quarteirão o qual faria parte o futuro Edifício dos Arquitetos 

permaneceu. Este quarteirão abrigava uma série de edifícios igualmente 
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 “O prédio da Caixa Econômica Federal, e o Ed. Nª Sª da Ajuda, construídos bem antes da data do 

concurso, obedeceram rigorosamente ao plano de galerias no nível da praça, previstas no Decreto-
Lei 701, do CPUCS.” (DRUMMOND, 1968, p.15) 



descaracterizados, e para muitos sem qualquer valor que justificasse uma 

conservação. Embora os vizinhos de quarteirão da futura sede possuíssem relativa 

importância para os frequentadores mais assíduos, estava previsto no edital do 

concurso a desapropriação e demolição do mesmo56 para a completa integração 

entre a nova Praça Arquiteto Luis Dias e um terraço na cota 60.00 no futuro edifício. 

Por isso, era recomendado no edital que a fachada para a futura praça não fosse 

considerada como “fachada do fundo”, e que, portanto, fosse bem trabalhada. 

Na administração de Virgildásio Senna, as primeiras providências 
chegaram a ser tomadas. A Seção de Planejamento, inclusive, 
elaborou estudos para aproveitamento do sobsolo da praça. 

O golpe militar de 64 forçou a derrubada do prefeito Virgildásio, 9 
meses depois de empossado. Perdemos a grande oportunidade de 
termos uma praça em frente à sede do IAB, como estava previsto. 
Uma pena!  

Com o desaparecimento da “península” nossa sede integrará a 
ampliada praça. Mostrará a sua azulejada fachada, [...], valorizando a 
moldura da futura praça. Passará a ter como vizinhos a Casa dos 7 
Candeeiros e o Ed. Nª Sª da Ajuda.  

Já pensaram o endereço do IAB com o nome do primeiro arquiteto 
que trabalhou no Brasil? (DRUMMOND, 1968, p. 55-56) 

Além da sede propriamente dita, e de lojas que viabilizariam a construção e 

manutenção do condomínio, ficou acordado que deveria existir nas propostas um 

cinema no subsolo que aproveitaria o declive natural do lote. Este item do programa 

foi posteriormente descartado, pelas limitações orçamentárias e por não permitir 

grande flexibilidade de uso, caso o cinema não vingasse no local, haja vista que 

havia fortes concorrentes na região. 

Segundo Drummond, comparando as propostas apresentadas, havia muitas 

semelhanças e poucas diferenças. Entre as semelhanças, destacamos: o “térreo” da 

sede era na cota 60.00; a cobertura possuía um teto com baixa inclinação, quase 

plano, respeitando o gabarito estabelecido; as lojas eram voltadas para a Ladeira da 

Praça, aproveitando a vocação comercial da rua. Porém, na proposta da equipe da 

“turma da Seção de Planejamento da Prefeitura”, as lojas possuíam pé-direito duplo 

e seus acessos acompanhavam a inclinação da ladeira. A solução como 
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 O arquiteto Paulo Ormindo Azevedo, apresentou no ano de 2012 uma nova proposta para que o 

mesmo quarteirão seja demolido, para a construção de um estacionamento com três níveis 
enterrados e com a ampliação da praça até o terraço do IAB na cota 60.00. Ou seja, uma proposta 
muito semelhante à apresentada na época. Segundo o próprio arquiteto, a proposta, embora não 
descartada, não foi bem recebida pelos órgãos de patrimônio. 



conhecemos hoje: subsolo, lojas da ladeira e galerias, estava na proposta da 

“equipe da mansarda”, representada por Drummond: 

Visando a viabilidade financeira do empreendimento, fiz a proposta 
de uma galeria comercial, lançada entre as lojas da ladeira e o 
terraço da cota 60. Essa Galeria ligaria a parte alta da ladeira à 
escadaria da Casa dos 7 Candeeiros por uma rampa, sacada. O 
DPHAN vetou essa rampa alegando que a mesma obstruiria a visão 
da Casa dos & Candeeiros. Sugeri também a criação de uma loja, 
abaixo da cota 57.00, duplicando assim a de piso para a venda.  
(DRUMMOND, 1968, p. 17) 

De posse das propostas, a comissão julgadora do concurso, formada pelo 

presidente Affonso Baqueiro Rios, Aurelino Teles de Souza, Newton Oliveira, Walter 

Velloso Gordilho, Luiz Maurício Guimarães, decidiu não conceder o 1° premio para 

nenhuma das duas equipes concorrentes, “por falta de atendimento pleno aos 

objetivos do concurso”. Contudo, a mesma comissão sugeriu a junção das duas 

equipes participantes para a elaboração do projeto executivo e a “fusão dos estudos 

apresentados” (O EDIFÍCIO, 1966). Todos toparam o desafio. Afinal, o prêmio 

principal, que era a “honra” de elaborar o projeto da própria sede, valia muito mais 

do que a isenção de cinco anuidades. 

Segundo Drummond, “para não se perder o embalo e o entusiasmo” para a 

elaboração do projeto executivo da sede, eles praticamente fecharam os respectivos 

escritórios para outras encomendas e se dedicaram integralmente ao projeto e 

detalhamento do Edifício dos Arquitetos. Deste modo, os arquitetos reuniram-se na 

sede do IAB-Ba, no Edifício Hermida, para a elaboração do projeto definitivo, 

contando com a participação efetiva de todos os envolvidos nas propostas do 

concurso, Ary Penna Costa, Drummond, Benito, Sérgio, James, Armando Pontes, e 

também, com a colaboração dos arquitetos Ary Magalhães e do próprio presidente 

do IAB-Ba, Baqueiro Rios. Baqueiro também ficou encarregado da construção, pois 

possuía experiência e uma boa equipe, e como responsável técnico da obra. Ary 

Penna Costa, Ary Magalhães e Sérgio Reis, ficaram encarregados pelo 

desenvolvimento e detalhamento dos projetos, muitos durante a obra. O arquiteto 

Juan Ferreira, ficou encarregado para a elaboração dos projetos de instalações. O 

também arquiteto Fernando Chastinet, entrou para a equipe e ficou encarregado da 

fiscalização das obras. Para o projeto da estrutura de concreto, foi contratado, “a 

preço de amigo”, o engenheiro especialista Francisco Lemos Sant’anna. 



2.2.2 O “caixa zero”, a cara e a coragem 

Sobre as reais condições financeiras disponíveis para o inicio dos trabalhos? 

“Zero! Zero era o saldo de caixa para início dos trabalhos”. Até mesmo o dinheiro 

para o papel vegetal dos projetos não existia. “Conseguimos o papel vegetal na 

Livraria Científica, de propriedade da viúva do velho e saudoso engenheiro Argeu 

Costa”, pai de Ary Penna Costa, relembra Drummond. Contudo, apenas um jogo de 

plantas originais em papel vegetal não seria suficiente para a venda das lojas. Seria 

necessário realizar cópias heliográficas do projeto original, pois estava previsto que 

o dinheiro e recursos para o inicio das obras iriam vir com a venda das lojas “na 

planta”. E para as vendas no papel, algo pouco comum na época, os futuros 

compradores precisavam conhecer o projeto. Assim, através de outro favor, desta 

vez por parte do colega Walter Levindo, foram realizadas as primeiras cópias 

heliográficas para as vendas, que seriam pagas quando os amigos pudessem. 

(DRUMMOND, 1968, p. 19) 

Logo os arquitetos perceberam que vender as lojas “na planta” seria uma 

tarefa muito complicada. Era preciso dar início às obras para que os potenciais 

compradores sentissem mais segurança na aplicação do dinheiro. Afinal, naquela 

época “quem iria acreditar num empreendimento em que só havia algumas cópias 

heliográficas e um terreno baldio, cheio de restos de alicerces de pedra de 

destruídos sobrados coloniais, e densamente coberto de vegetação?” 

Será que haveria algum comerciante com coragem suficiente para 
adquirir uma loja... “no papel”? Para impressionar futuros 
compradores precisávamos fazer alguma coisa naquele terreno cheio 
de mamoneiras e ratazanas. Pelo menos deveríamos desbastar um 
pouco aquela verdadeira “mataria”. (DRUMMOND, 1968, p. 19-20) 

Em uma Assembleia Geral no dia 1° de julho de 1963 que tratava do assunto, 

o arquiteto Carlos Maurício Torres pediu a palavra e sugeriu a criação de “ações de 

empréstimos” que possibilitariam uma arrecadação preliminar de verbas para início 

das obras. Além de possibilitar o início dos serviços de obra, esta arrecadação 

facilitaria a venda das lojas, que era a principal fonte de recursos do 

empreendimento. A ideia foi bem recebida e aprovada. Ficou acordado que seriam 

emitidos títulos ou “ações de empréstimos”, no valor de Cr$ 100.000,00 (cem mil 



cruzeiros)57 , pago em 10 parcelas iguais: a primeira na aquisição e as demais 

garantidas por notas promissórias. Aos compradores das “ações”, ficava garantido 

um ágio de até 100% em caso de lucro ao final da obra. “As “ações” ficaram uma 

beleza. As condições do “contrato”, em letras caprichadas, foram impressas sobre 

uma esmaecida perspectiva da futura sede”, relembra Drummond. 

Com as ações em mãos, foi criada, no dia 8 de outubro do mesmo ano, uma 

comissão formada pelos companheiros Benito, Baqueiro, Carlos Maurício Torres e 

Wilsom Angelim, para a venda das ações. 

Saímos em campo. Os colegas que acreditaram no plano dos 
“visionários” “pagaram para ver”, adquirindo os títulos dos acionistas. 

Já no dia 15 vendíamos as 15 primeiras “ações” ao arquitetos Carlos 
Maurício Torres, Oscar de Carvalho Marback, José Álvaro Peixoto, 
Rodrigo Otávio Pontual, Enrique Rogério Alvarez, Walter Levindo 
Pereira, José Maria Conde Drummond, Ary Magalhães Andrade, 
Yvan de Castro Ayres, Fernando Caetano Pontes, Mario Wilsom do 
Lago, Raul Rodrigues Cajado, Laert Pedreira Neves, Hans Werner 
Derschum e Juan Ferreira. 

Pingaram os primeiros numerários propriamente ditos. 

Compramos as primeiras ferramentas para o início dos serviços. A 
placa, exigida pelo CREA, foi colocada bem à vista dos passantes 
que subiam e desciam a Ladeira da Praça.  

A equipe de operários de Baqueiro foi acionada para a capinagem e 
desmanche das ruínas. (DRUMMOND, 1968, p. 20, grifos nossos) 

Em novembro foram vendidas mais oito ações e em dezembro foram 

adquiridas mais dez ações. As vendas das ações aumentaram, mas outro problema 

surgiu. Proporcionalmente às vendas das ações, cresceu o número de inadimplência 

das cotas a vencer. Muitos pagavam os 10% iniciais, mas não quitavam as demais 

parcelas em dia. Com este atraso não planejado, os recursos para a obra ficariam 

comprometidos.  Assim, foi decidido que o Banco Nacional de Minas Gerais 

realizaria as cobranças vindouras. Mas as vendas continuaram, com Benito 

recebendo uma “Monção de Louvor” pelo empenho desprendido na venda das 

ações. O arquiteto Hosannah Alves de Souza, o médico Daniel Muller e o 

engenheiro Salomão Cohn, seriam os últimos a adquirir as ações, pois a campanha 

das ações encerraria em maio de 1964. Contudo, a venda das ações foi reaberta 
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 Algo em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em valores atuais. Atualização de valores, através 

do Indice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas. 



para atender ao grande número de amigos dispostos a ajudar os arquitetos na 

realização do sonho da sede própria. 

Em julho adquiriram suas “ações” os arquitetos Benito Sarno, Zélia 
Barreto de Almeida, Vilma Campos, Walter Veloso Gordilho, Sérgio 
Pinheiros Reis, Orlando Dória Reis e Alberto José Fiuza. 

Em agosto era comprada uma “ação” pelo arquiteto Edmundo Soares 
Oliveira. O arquiteto Itamar José de Aguiar Batista adquiria a sua no 
dia 16 de setembro. Finalmente, no dia 24 de setembro foram 
vendidas as duas últimas “ações”, aos arquitetos Otto Mário Santana 
e Newton Oliveira. (DRUMMOND, 1968, p. 21) 

Em 1964, os militares tomaram o poder e um clima de incerteza toma conta 

do IAB. Da sede do Edifício Hermida, os arquitetos do IAB assistiam as 

manifestações e ouviam as bombas na Praça da Piedade e na Avenida Sete de 

Setembro. Souberam também, que os militares invadiram o escritório do Sindicato 

dos Petroleiros, que ficava na Piedade, e destruíram tudo. Receosos que a sede do 

Hermida fosse invadida pelos militares, Drummond e seu grupo queimaram algumas 

cartas e documentos que poderiam criar problemas para a classe. Drummond 

relembra que o IAB fazia parte da Associação Amigos de Cuba, e que ele próprio 

representava e trocava muitas cartas com o grupo. Não pensaram duas vezes, 

vasculharam pasta por pasta, arrancaram e queimaram os documentos que os 

relacionavam com a associação. “Um arquiteto sozinho gerava desconfiança, vários 

reunidos era subversão”, pontua Benito. Receosos de comprometer o sonho da sede, 

os arquitetos decidiram agir com discrição naquele momento delicado e evitaram 

reuniões, mesmo na obra onde alternavam turnos de visita, pois poderiam ser 

classificadas como subversivas. 

O plano inicial da venda das lojas deveria entrar em prática, principalmente 

agora que a obra, ou o terreno da obra, indicava que ali surgiria um novo 

empreendimento. Em 24 de março de 1964, o mesmo idealizador da venda das 

“ações”, Carlos Maurício Torres, se comprometeu em vender as lojas, mediante uma 

comissão de 1,5% para as quatro primeiras lojas e 2,0% para as demais. Torres era 

sócio de uma empresa de corretagem, a Imobiliária Castor. Além das vendas, sua 

imobiliária ficaria responsável pela publicidade, planos e elaboração dos contratos 

de compra e venda das lojas. 

Pelo plano inicial deveríamos reservar um ou duas lojas, pois ficara 
decidido que, terminada a construção, as lojas não vendidas 
passariam para o acervo do IAB. 



Ficou acertado também que só venderíamos com valor atualizado, 
pois a inflação em 1964 era alta e imprevisível. Por isso deveríamos 
segurar as vendas. Loja não vendida constituía recursos financeiros 
disponíveis a curto prazo. 

A princípio ficou estipulado, em fevereiro, um valor para as 4 
primeiras lojas da Galeria: Cr$ 170.000,00 por m², com um 
pagamento de 10% como sinal, e o restante em 36 meses, 
garantidos por promissórias. (DRUMMOND, 1968, p. 22) 

Se em abril de 1964, a venda das “ações” ainda cobriam as despesas da obra, 

no mês seguinte, com o avanço natural da construção em fase de concretagem da 

laje da galeria, os recursos eram insuficientes. Seria necessário vender as primeiras 

lojas para que o ritmo da obra não diminuísse ou parasse. Contudo, o percentual de 

corretagem estava muito abaixo do valor de mercado e não despertava interesse 

para que os corretores da imobiliária se empenhassem nas vendas para o IAB. Foi 

graças ao “tirocínio” do mestre de obra Manezinho, que a primeira loja foi vendida. 

Ao ser procurado pelo comerciante de plásticos, Waldemar José de Santana, que 

pedia informações sobre a venda de lojas anunciada em uma placa, Manezinho o 

encaminhou imediatamente para o escritório da imobiliária Castor que funcionava na 

Cidade Baixa. A loja de 111,00m² localizada no térreo foi vendida por 

Cr$ 28.886.000,00 e o dinheiro do sinal segurou a construção por mais alguns dias. 

A venda ajudou com as contas daquele mês, mas outras lojas deveriam ser 

vendidas. E se o IAB fosse depender do empenho dos corretores ou da sorte de 

interessados que passassem pelo local, a obra iria realmente parar, desencadeando 

mais desconfiança quanto a segurança do investimento. Isto não podia acontecer. É 

então que volta a cena o arquiteto Benito Sarno, naquele momento muito envolvido 

com a venda das “ações de empréstimos”. Alertado por Drummond sobre as reais 

condições da finança da obra, Benito conclui: “A obra vai parar, se não vendermos 

uma loja imediatamente!”.  

Benito se assustou, perplexo. Pegou o rolo da planta baixa das lojas 
e tomou o rumo da Baixa dos Sapateiros, com o objetivo de vender 
loja ... “na planta”, sem nenhuma experiência de corretagem, mas 
imbuído de uma vontade férrea de ver a obra prosseguir. “Camelou” 
pela baixa dos Sapateiros a fora, subiu ladeira, rodou pela Praça da 
Sé e enveredou pela Rua da Misericórdia. 

À tardinha chegou exultante no nosso escritório, na Padre Vieira, 
brandindo um papel na mão. Era o contrato de compra e venda de 
uma loja da Galeria. O comprador, Rômulo Romano, fez um acordo 
com Benito. Pagaria no ato da compra, 9 de julho de 1964, o 



correspondente à 1ª promissória, ficando de pagar os 10% do sinal 
dentro de 30 dias. Negócio fechado. (DRUMMOND, 1968, p. 22) 

A turma, conhecedora do seu “bom papo”, se entusiasmou e encorajou o 

jovem arquiteto a continuar sua peregrinação pelas ruas da cidade. Poucos dias 

depois, ele aparece com outra loja do térreo vendida, desta vez à firma de tecidos e 

confecções do comerciante Irênio Rodrigues. Ainda no mês de julho, vendeu mais 

duas lojas, desta vez na galeria. Para fechar o mês de estreia como “corretor” com 

chave de ouro, Benito vende a Neide Paim a quinta loja. Somando os valores dos 

sinais obtidos com as vendas, a verba para aquela etapa da obra estava garantida. 

Empolgados com o sucesso das vendas em único mês, a diretoria aprovou 

um aumento no valor do m² das lojas da galeria. As salas da frente passariam a 

custar Cr$ 350.000,00 por m², e as do fundo, sem aberturas para a Ladeira da Praça, 

passariam a ser vendidas por Cr$ 300.000,00 por m². Porém houve uma retração 

nas vendas, e no mês de agosto nenhuma loja fora vendida. Segundo a Imobiliária 

Castor, o auto preço do m² e a baixa comissão dos corretores, atrapalhavam as 

vendas. Era preciso renegociar os valores e as comissões. O IAB concordou em 

aumentar os percentuais da corretagem, mas manteve o custo pelo m² das lojas. 

Mesmo com os valores da corretagem aumentados, a Castor não 
conseguiu vender nenhuma loja. Propus, em reunião de Diretoria, 
que o próprio IAB tomasse para si a responsabilidade pelas vendas.  
A proposta ficou no ar, e tudo continuou como antes. 

Até o dia 15 de setembro não houve venda. Era visível o 
desinteresse da Castor . (DRUMMOND, 1968, p. 24) 

Uma semana depois, “desiludido com aquele estado de coisas, Benito 

prometeu, solenemente, “arregaçar as mangas” e trabalhar mais ainda pela venda 

das lojas, sem nenhum ônus para o IAB”. E foi ele, pelos mesmos caminhos e com 

as mesmas plantas embaixo do braço, de porta em porta, chamando os 

comerciantes e tentando convencê-los que uma boa oportunidade para os seus 

negócios era migrar ou expandir para a importante Ladeira da Praça, pertinho da 

Praça Municipal e da Rua Chile. “Benito tomou gosto, e virou “corretor”. Com seu 

“papo” passou a dar “aulas” aos “colegas” da Castor, vendendo outras lojas”. Seu 

velho amigo Salvador Caetité, ao ser levado por Benito em uma de suas andanças 

como corretor, confessou quase cair no “bom papo” do amigo: 

Acompanhei Benito em sua peregrinação, e ouvia a “ladainha” em 
cada loja visitada. Benito enfatizava que o comerciante não poderia 



perder a grande oportunidade de adquirir uma loja na Ladeira da 
Praça, local onde passavam diariamente milhares de pessoas. O 
argumento final era de que a loja era em um prédio projetado por 
arquiteto. 

Lá pela 4ª ou 5ª loja visitada deixei Benito conversando com o 
proprietário e fui disfarçadamente, olhar as vitrines. Se eu ficasse 
ouvindo o “papo” de Benito quem acabaria comprando uma loja era 
eu. (CAETITÉ apud DRUMMOND, 1968, p. 23) 

Já no dia 2 de outubro, Benito vendeu para a firma Leão & Cia, uma sala 

frontal da galeria. Quatro dias depois outra sala similar para Dionísio Toucedo 

Carreira, comerciante da Baixa dos Sapateiros. No dia 16 do mesmo mês, os sócios 

Cherife Musto e Pascoal Romano, compraram sua segunda loja, desta vez no térreo. 

Antes do IAB sustar as vendas, mais duas lojas foram vendidas. A primeira ao 

alfaiate que atuava na Calçada, Álvaro Manoel Simas, e a segunda para os sócios 

Roque da Silva e Gilberto Figueredo Barbosa, proprietários de uma loja que 

negociava artigos fotográficos (DRUMMOND, 1968, p. 24).  

No inicio de 1965, as vendas das lojas foram suspensas. Como dito 

anteriormente, fazia parte dos planos do IAB-Ba manter algumas lojas como 

patrimônio da instituição, não somente para futura exploração com alugueis, mas 

para eventuais gastos nas fases finais da obra. Afinal, as lojas com o edifício 

construído sofreriam uma natural valorização. Em dois casos as lojas foram 

“permutadas” por serviços e materiais nas últimas etapas da obra: as esquadrias de 

alumínio foram “permutadas” com a Metalúrgica Invicta por duas salas da galeria em 

setembro; e em novembro, o piso das circulações e lojas em mosaico romano foi 

quitado com a Lamar, mediante a venda de outra loja para a firma Sá Barreto, da 

própria Lamar. Caso curioso foi a saída encontrada pelos arquitetos para não perder 

a maior loja do térreo. Com a obrigação de quitar “letras que venceriam nos meses 

seguintes”, cogitou-se a venda da loja, mas vender “o lojão, seria um bem a menos 

para no IAB”. A solução encontrada foi vendê-la ao próprio IAB, e alugá-la ao artista 

plástico Mirabeau Sampaio, que pretendia abrir uma filial da Casa Stella, no local.  

A solução para o IAB não perder a loja, já quase no fim da obra, 
surgiu como “um ovo de colombo”. Venderíamos a loja “A”... ao 
próprio IAB! Com o recebimento dos alugueis mensais da Casa 
Stella, o IAB pagaria as parcelas da compra ao IAB - Sede Própria!  
A “transação” foi quitada em 6 parcelas de Cr$ 5.000.000,00, em 
1966. Fim da história: O IAB – Sede Própria quitou as letras, e o IAB-
Ba ficou com mais uma loja para o seu patrimônio. (DRUMMOND, 
1968, p. 25) 



 



2.2.3 A construção 

Estava trabalhando numa obra de Dr. Baqueiro na Casa do Professor, 
a SUP – Sociedade Unificadora dos Professores, na Rua Carlos 
Gomes, perto do Mercadinho das Flores, quando ele chegou na obra 
e me falou: 

- Amanhã nós vamos para a Ladeira da Praça limpar o terreno da 
nossa sede! 

- Nossa sede? 
- Sim! A sede dos arquitetos! 

Como ele era meu patrão, aquilo foi uma ordem.  No mesmo dia fui 
ver o terreno. 

No outro dia, logo pela manhã, peguei 3 operários de nossa obra, 
“Mané Bacalhau”, “Nonô” Cardoso e Manoel “Burguês”, levamos pás, 
picaretas, facões e banguês. 

O terreno não tinha tapume. Dava direto para a ladeira. Estava 
coberto de mato. Só se via algumas paredes velhas, de casas 
demolidas. Debaixo das mamoneiras só se pisava em fezes. O 
terreno era um verdadeiro sanitário público. A limpeza do terreno foi 
nosso primeiro serviço. A primeira folha foi paga por Dr. Baqueiro. 

Diariamente eu passava na ladeira para orientar o pessoal. Somente 
na 4ª semana, quando a obra dos professores foi interrompida, 
passei para a folha do IAB. Só dei baixa na carteira depois que 
terminou o Congresso dos Arquitetos. (MANEZINHO apud 
DRUMMOND, 1968, p. 28) 

O depoimento de Manoel dos Santos, conhecido como mestre Manezinho, 

nos esclarece sobre a situação existente do terreno do Edifício dos Arquitetos: mato, 

escombros e outras coisas mais desagradáveis. Baqueiro Rios, arquiteto e 

construtor com boa experiência em obras, ficou como responsável técnico na 

construção da futura sede. Com equipe formada e testada em outros trabalhos seus, 

Baqueiro deslocou aos poucos a equipe que trabalhava em uma obra próxima, na 

Carlos Gomes. Como os serviços preliminares, como a limpeza do terreno, não 

precisaria de um mestre de obras fixo, deslocou uma pequena equipe que recebia 

orientações do mestre Manezinho ao final do dia. Como no início dos serviços, a 

verba para a obra não estava disponível, o próprio Baqueiro comprava os materiais 

e equipamentos preliminares “fiado” nas lojas e depósitos conhecidos. 

Drummond, tesoureiro “caxias” do IAB58, era encarregado das finanças da 

obra e contabilizava os recursos que entravam com a venda das ações e lojas, e os 

que saiam, com as despesas com serviços, materiais e mão de obra. Ele explica que, 
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 Benito relembra que em viagem oficial ao Velho Continente, para participar de congressos de 

arquitetura, a turma pedia uma “verba extra” para uma confraternização, mas Drummond reservava, 
até o fim da viagem, uma parte para qualquer imprevisto. 



na medida do possível, tentou “obedecer a uma cronologia, de acordo com o 

histórico da construção”. Contudo, quem conhece um pouco de obra sabe das 

dificuldades em manter um cronograma físico-financeiro em dia, principalmente se 

considerarmos que muitos dos detalhes construtivos foram elaborados na própria 

obra por Penna Costa, Ary Magalhães e Sérgio, no “escritório” do barracão, e que, a 

verba arrecadada para a obra dependia de uma luta diária na venda das ações e 

lojas, encabeçada por Benito. 

O momento da limpeza do terreno foi considerado pelo grupo como um 

“marco” daquela conquista que se materializava. Em entrevista, Drummond confessa 

que aquele “momento histórico” o emocionou mais do que a própria conclusão do 

edifício:  

A obra começou, simbolicamente, no momento em que o servente 
Manoel “Burguês” feriu a terra barrenta com a sua picareta e 
arrancou o primeiro pé de mamona, sob as vistas esperançosas da 
turma que levaria a construção até o fim. Lá estavam eu, Benito, 
Armando, James, Ary Penna Costa, Ary Magalhães, Sérgio, Baqueiro 
e mestre Manezinho. Foi um momento histórico e emocionante. 
(DRUMMOND, 1968, p. 29) 

Após a limpeza do lote, via-se com mais clareza os restos das edificações 

que ali existiam. Ao lado de uma grande quantidade de entulho, “grossas e 

tradicionais paredes de sustentação”, se mostravam sob a fundação de pedra dos 

velhos sobrados. Devido ao excesso de entulho no terreno, começou a ser erguido 

um “barracão provisório” para a obra. Sem sanitário, com o piso de chão batido, 

fechamentos e móveis em madeiras rústicas e telhado de fibrocimento, o “barracão 

provisório” serviria à obra até o levante do “barracão definitivo”. 

A escavação do terreno, que foi o próximo passo da obra, reservou algumas 

“surpresas”. Estava previsto no projeto que as empenas laterais da edificação 

seriam em alvenaria de tijolos aparentes ou com revestimento cerâmico. Contudo, 

ao iniciar as escavações para criar os platôs dos pisos inferiores, foram encontradas 

mais pedras que as visíveis no terreno limpo. Os arquitetos concluíram que aquelas 

pedras seriam as mesmas da base do antigo muro da cidade-fortaleza. Afinal, o 

terreno fica exatamente no limite nordeste da cidade matriz. Surgiu uma dúvida: 

comunicar o achado a Godofredo Filho, superintendente regional do SPHAN, que 

funcionava ao lado da obra na Casa dos 7 Candeeiros, ou, não complicar e dar um 

interessante uso aos achados “arqueológicos”? O viés pragmático da turma falou 



mais alto. As pedras foram empilhadas em um canto do terreno e decidiram 

aproveitá-las como alvenarias de pedra à vista nas empenas laterais da edificação. 

Ficou ótimo! Além das empenas laterais, as pedras brutas encontradas foram 

utilizadas para os muros de arrimo a partir da escadaria do Beco das Verônicas. 

Porém, como possuíam as faces trabalhadas, decidiram que estas pedras seriam 

reservadas para os locais onde ficassem visíveis. Desta forma, para completar os 

arrimos e compor o embrechado das alvenarias de pedra aparente, foram 

comprados mais alguns metros cúbicos de pedras na região. Durante a escavação, 

outras decisões foram sendo tomadas “in loco”, como a ampliação da loja do 

subsolo: 

Pelo projeto inicial a loja do subsolo só abrangeria 2 módulos. 
Decidiu-se ampliar a escavação até o 3° módulo, a fim de se ganhar 
mais área para venda, depois de se fazer uma análise do 
custo/benefício. O valor do m² de venda seria bem maior do que o m³ 
da escavação, mesmo se considerando mais uns metros de muro de 
arrimo. (DRUMMOND, 1968, p. 30) 

 Somente após a conclusão do muro de arrimo e da retirada de 

aproximadamente “200 caminhões de entulho e terra escavada” foi levantado o 

“barracão definitivo” da obra. 

Suas paredes eram de folha de madeirite, a cobertura, de Eternit, e o 
piso cimentado. Não Faltou o sanitário, com o vaso, ducha e fossa. 

Além de cumprir o seu papel de “cérebro da obra”, o barracão era 
também escritório de arquitetura e de corretagem, além de ponto de 
encontro nos fins de tarde. Localizava-se exatamente onde hoje é o 
pátio ajardinado de acesso à sede, ao nível do patamar da escada. 

Batida a laje do terraço, o “escritório” do barracão foi transferido para 
uma das lojas da Galeria, passando a ter novo “status”: piso de 
concreto armado, paredes de pedra à vista e cobertura de laje de 
concreto. Ali, na Galeria, o “escritório” funcionou até o finzinho da 
obra. O barracão de madeira ficou servindo de depósito. Saudosa 
lembrança! (DRUMMOND, 1968, p. 30-31) 

Enquanto o carpinteiro Moisés Santana, preparava o “barracão definitivo”, o 

pedreiro Waldemar dos Pernambués finalizava o levante dos arrimos. Como a obra 

ganhava força e ritmo, mais três serventes foram contratados para a concretagem 

da estrutura e das lajes. “O concreto era “virado” na própria obra” pelos operários 

diaristas e despejado nas formas preparadas por Moisés. João Lúcio, empreiteiro de 

mão de obra, ficara encarregado das armaduras e ferragens da estrutura. “O 

concreto para os contrapisos, vigas e colunas era “virado” pelo pessoal da casa, 



enquanto a mão de obra para as formas e ferragens era de responsabilidade dos 

empreiteiros”. Apenas com o avanço dos serviços e a “exiguidade de espaço” para o 

preparo da massa, foi contratado, também, o concreto usinado preparado pela firma 

Redimix. (DRUMMOND, 1968, p. 31) 

A estrutura projetada por Francisco Sant’Anna previa pilares e vigas em 

concreto armado. Já as lajes de piso do térreo e da galeria eram mistas, onde duas 

camadas de ferro e duas de blocos cerâmicos formavam uma laje dupla com um 

total de 24cm de espessura. A camada superior no papel de piso e parte inferior 

como forro, entre elas cruzavam vigas transversais que descarregavam as cargas 

nos pilares de concreto. As mesmas especificações foram previstas para a laje de 

teto da galeria, mais conhecida como o piso do terraço ou a famosa “laje da cota 

60.00”. Contudo, devido a sua exposição, foi previsto uma impermeabilização com 

manta asfáltica, executada por uma firma especialista. 

A laje da cota 60, como ficou conhecida, separa exatamente a parte 
comercial da parte social do Edifício. Sua concretagem foi outro 
marco na história da construção de nossa sede. 

Abaixo, as lojas vendidas aos comerciantes. Acima, o nosso sonho – 
a sede própria. (DRUMMOND, 1968, p. 32) 

A laje da cota 60.00 era, segundo Ary Penna Costa, o terreno do IAB 

propriamente dito, um “terreno criado pelos arquitetos”.  Para Drummond, “o terraço 

mais parecia uma plataforma de pouso”, onde a sede literalmente pousaria. Esta 

separação é nítida e marcante no projeto. A laje de piso do salão, ou laje de teto do 

restaurante do terraço, foi executada pela mesma equipe das outras lajes e possui 

vigas chatas de 40x20cm.  

A tradicional “festa da cumeeira”, insistentemente cobrada pelos 
operários, foi realizada no dia imediato à retirada da última tábua da 
moldagem da laje. Como a cobertura não tinha cumeeira, 
convencionou-se que a “cumeeira” seria a laje da cota 60. 

A feijoada, preparada em dois panelões, foi contratada com dona 
Esmeralda, uma senhora que vendia comida aos operários. Fizemos 
o “orçamento” e fornecemos todo o material: feijão, carnes, temperos 
e a indispensável farinha. Foi servida em tigelas de “louça sergipana”, 
compradas na feira de Água de Meninos. Cerveja e “batidas” de 
limão não podiam faltar.  

No almoço, uma verdadeira festa de confraternização, estavam 
presentes operários, arquitetos, lojistas e convidados. (DRUMMOND, 
1968, p. 39-40) 



A “laje rebaixada”, sob a escada em espiral, suporta o tanque elevado. Com 

paredes laterais e tampão em concreto armado, foram utilizados para o fundo do 

tanque “blocos especiais da cerâmica Samar, que funcionou como taipá, para 

receber o concreto armado. Retiradas as formas, os blocos ficaram à vista”. A 

escada em espiral, calculada por Francisco Sant’Anna e detalhada por Penna Costa, 

teve a “trabalhosa forma” pacientemente executada pelo empreiteiro Moisés Ribeiro. 

A armadura, “não menos complicada”, foi feita pelo empreiteiro João Lúcio e o 

assentamento do piso em madeira por “Português”. (DRUMMOND, 1968, p. 34) 

Entre maio e julho de 1965, José Marivaldo Batista e seus subempreitados 

levantaram as alvenarias de tijolo à vista. Esta mesma equipe realizou o reboco das 

paredes e o “chapisco de peneira“ empregado nos tetos das lajes das lojas. A 

equipe da obra ficara encarregada das “alvenarias de bloco dos “revestimentos” dos 

arrimos, dos WC da galeria, do restaurante do terraço, dos WC e paredes do salão e 

da casa do vigia” semienterrada ao fundo do lote. Os serviços de instalações 

elétricas e hidrossanitárias foram empreitados por Arides Meneses e sua equipe, 

custando a metade do preço apresentado por outras firmas interessadas. Novidade 

na época, feito com sobras de mármores, o piso das lojas e circulações em “mosaico 

romano” e os rodapés em “mármore sintético”, foram fornecidos e executados pelo 

fabricante Lamar. Já o arenito do terraço, foi adquirido em Feira de Santana e 

assentado por Âgelo Gil. 

O muxarabi da galeria, em fachada voltada para a Casa dos 7 Candeeiros, foi 

detalhada por Ary Penna Costa. Ary detalharia, também, o corrimão retorcido da 

escada e o guarda-corpo da varanda. Os balaustres e corrimões de madeira foram 

assentados por “Português” e o conectores em ferro foram confeccionados na 

oficina do ferreiro Antenor Souza. Assentadas por Afonso Santana, as esquadrias de 

madeira, as portas e contramarcos foram adquiridas em uma carpintaria. Afonso 

também assentou e montou o piso e o forro de madeira do último pavimento. O piso 

em soalho corrido em madeira apoia-se em uma estrutura de madeira que descansa 

nas vigas de concreto da laje do piso do salão. Em agosto de 1964, os arquitetos 

foram procurados por um fornecedor da Gessoplac. Ele propôs que se os arquitetos 

especificassem seus produtos em outros projetos ele forneceria de graça o material 

para o IAB. “A proposta foi recusada na hora, sumariamente”. O forro gamelado em 

madeira, inspirado em outros forros dos solares baianos, fica estruturado na 



estrutura metálica da cobertura. Os serviços do piso e do forro em madeira 

começaram em julho de 1966 e foram concluídos próximo ao 6° Congresso de 

Arquitetos em setembro do mesmo ano. Contudo a raspagem do piso só ocorreu 

antes do Baile de Formatura que ocorreu no final do mesmo ano, o serviço fora 

contratado pelos organizadores da festa. O enceramento do piso e forro só ocorreu 

em fevereiro de 1967. Foram os pequenos arremates do pós-obra.  

A estrutura metálica da cobertura foi projetada, elaborada e montada pela 

CESMEL. O professor Valente, da Escola Politécnica, fez o cálculo das peças e 

focou como responsável técnico. A solução adotada para as vigas principais que 

funcionam como terças, a “viga de alma entalhada”, era recorrente nos projetos 

estruturais de Francisco Sant’Anna. Esta solução utiliza um perfil “H” de abas 

paralelas. Após dividi-lo ao meio longitudinalmente em “zigue-zagues”, solda-se as 

peças nas pontas, aumentando sua altura e resistência, sem contudo aumentar o 

peso da peça. Sobre estas vigas principais apoiam-se os caibros metálicos e ripas 

em madeira que recebem o telhado. O telhado adota outra solução bastante 

inventiva, criada pelo arquiteto Sérgio Bernardes para a cobertura de sua famosa 

residência no Rio de Janeiro. A partir de um tubo de seção circular, fabricado pela 

Eternit, era feita uma seção longitudinal dividindo-o em duas partes. Uma parte 

servia como capa e a outra parte servia como canal. A solução ficou tão boa que o 

fabricante resolveu patentea-la e fabrica-la. Como o teto do Edifício dos Arquitetos 

deveria ser o mais plano possível, para respeitar as limitações de gabarito, o 

material e a solução seriam ideais para o projeto. A solução do telhado “borboleta” 

com calha central, utilizada em alguns projetos da “escola carioca”, marcam a 

modernidade. A calha dupla central, com estrutura em madeira e revestimento em 

folhas de cobre, foi detalhada por James Farias. 

A título de promoção a Eternit dava uma bonificação de 10%, sobre o 
custo, a quem especificasse o seu novo produto – a cobertura de 
meio tubo.  

Normalmente os produtos fabricados fora da praça têm 3 preços: o 
preço da fábrica, o preço do representante e o preço do balcão. 
Procuramos o representante da Eternit aqui na Bahia para a 
aquisição do referido material. Depois de muito “papo”, argumentos e 
consulta à matriz, o representante abriu mão de sua comissão. E 
adquirimos o material a “preço de fábrica”. 

Fechando o negócio, com toda a papelada assinada, reivindicamos 
então o “abono” da especificação, como autores do projeto. Com 
relutância da Eternit, o “abono” foi concedido. Transferimos o valor 



para o IAB. Para viabilizar a burocracia comercial, a Eternit 
contabilizou o “abono” como... abatimento. E o IAB comprou o 
material da cobertura a um custo final menor do que o preço de 
fábrica! (DRUMMOND, 1968, p. 35-36) 

Para as esquadrias do edifício estava especificado no projeto e na minuta do 

contrato de compra e venda das lojas que elas seriam em madeira, mais baratas e 

fáceis de encontrar em Salvador. Contudo, vendendo a novidade de esquadrias de 

alumínio que passavam por um processo de anodização, a Metalúrgica Invicta, 

representada pelo proprietário Jorge Bruni, procura os arquitetos do IAB e é 

recebido em uma reunião em uma das lojas da galeria. Cientes do interesse do 

fornecedor em expor sua novidade, principalmente na “vitrine” que seria o Edifício 

dos Arquitetos, os arquitetos, em uma pré-reunião, decidiram que deveriam 

“barganhar e tirar proveito comercial de um produto que estava “em oferta””.  

Concordamos com as vantagens do produto, mas não podíamos 
comprar o anodizado, por ser muito caro. O dono da metalúrgica 
jogou a cartada final: 

- Eu forneço o anodizado pelo preço de fábrica do alumínio comum! 

Topamos a proposta, mas com as seguintes condições: convencer 
os lojistas, que já haviam comprado madeira, a pagarem a diferença 
do custo da nova especificação e, de nossa parte, só poderíamos 
pagar o alumínio... “com loja”, pois não tínhamos dinheiro em caixa. 
“Loja” era o nosso único capital.  

Jorge Bruni parou, engoliu em seco, refletiu por alguns momentos... e 
garantiu que aceitaria o pagamento “em loja”. Garantiu que 
compraria uma loja. (DRUMMOND, 1968, p. 37) 

Os compradores das lojas foram convocados para uma reunião que trataria 

da mudança das esquadrias. Os presentes ouviram as convincentes explicações do 

eloquente Benito sobre as vantagens do material e concordaram com a mudança. 

Após a reunião, o Jorge Bruni, eufórico, assinou o contrato de 
compra e venda de uma loja da Galeria. Bruni, ainda eufórico, 
assinou o termo de compromisso e comentou: 

- Vejam só! Até eu tive que comprar alumínio...na minha própria mão! 

No dia 20 de setembro assinávamos o contrato com a Metalúrgica 
Invicta para o fornecimento, confecção e montagem das esquadrias, 
que orçou em Cr$ 49.387.500,00. (DRUMMOND, 1968, p. 38) 

Os vidros foram fornecidos por um tradicional vidraceiro, o velho Demóstenes. 

A artista plástica Sônia Castro elaborou os temas dos “azulejos decorados” da 

fachada do IAB. As peças foram fabricadas pelo ceramista alemão Udo Knoff, que 

possuía atelier em Brotas. Ambos os serviços foram contratados pelo IAB. 



 

 

 

 

 

 

Figuras 41 e 42 – Muxarabi de madeira: vista e detalhes.

 



 

 

 

 

 

  

Figura 43 – Cobertura da residência de Sérgio Bernardes.

 

Figura 44 – Cobertura do Edifício dos Arquitetos.

 



 

  
Figuras 45, 46 e 47 – Edifício dos Arquitetos.

 



QUADRO RESUMO – EQUIPE / COLABORADORES (PROJETO E OBRA) 

 

Projeto de Arquitetura Affonso Baqueiro Rios / Ary Penna Costa / Ary Magalhães / Benito Sarno / 
James José Farias /  José Maria Conde Drummond  / Sérgio Pinheiro Reis 

Detalhamento Ary Penna Costa / Ary Penna Costa / Ary Magalhães 

Azulejos Decorados Sônia Castro (Arte) / Udo Knoff (Fabricação) 

Projeto de Instalações Juan Ferreira 

Estrutura de Concreto Francisco Lemos Sant’Anna 

Estrutura Metálica Valente (Cesmel) 

Construção Affonso Baqueiro Rios 

Fiscalização da Obra Fernando Spinola Chastinet 

Administração Financeira José Maria Conde Drummond 

Obtenção dos Recursos Financeiros Benito Sarno 

 

Mestre de Obras Manoel dos Santos (Mestre Manezinho) 

Limpeza do Terreno Mané Bacalhau / Nonô Cardoso / Manoel Burguês 

Barracão Provisório Mané Bacalhau / Nonô Cardoso / Manoel Burguês 

Escavação Mané Bacalhau / Nonô Cardoso / Manoel Burguês 

Retirada da Terra (Frete) Sargento Peralva 

Locação da Obra Mané Bacalhau / Nonô Cardoso / Manoel Burguês 

Muros de Arrimo Waldemar dos Pernambués 

Barracão Definitivo Moisés Santana 

Vigilância da Obra Alcindo Gomes 

Concretagem Mané Bacalhau / Nonô Cardoso / Manoel Burguês / José Lopes / José Ferreira / 
Josias dos Santos 

Formas  Moisés Santana 

Ferragem / Armaduras João Lúcio 

Apontador Arnóbio / Ival Santana 

Concreto Usinado Redemix (Empresa) 

Instalações Arides Santos Meneses (empreiteiro) / Barbará  (Hidráulica) / Zelito (Elétrica) 

Impermeabilização - 

Lajotas de Concreto Alfredo Português 

Formas Peitoril Terraço Moisés Santana / Zacarias 



Alvenarias Mané Bacalhau / Nonô Cardoso / Manoel Burguês / José Lopes / José Ferreira / 
Josias dos Santos 

Alvenarias Pedra à Vista Mané Bacalhau / Nonô Cardoso / Manoel Burguês / José Lopes / José Ferreira / 
Josias dos Santos 

Alvenarias Tijolo à Vista José Marivaldo Batista 

Piso em Mosaico Romano  Lamar (Empresa) 

Arenito do Terraço Ângelo Gil 

Chapisco de Peneira José Marivaldo Batista 

Reboco José Marivaldo Batista 

Azulejos Brancos (Assentamento) Agenor Paiva 

Lambril Afonso Santana 

Escada em Espiral Moisés Ribeiro (Forma) / João Lúcio (Armadura) / Assentamento Piso 
(Português) 

Tanque Elevado Mané Bacalhau / Nonô Cardoso / Manoel Burguês / José Lopes / José Ferreira / 
Josias dos Santos 

Estrutura Metálica Cesmel (Empresa) 

Esquadrias de Madeira Afonso Santana 

Corrimão de Madeira e Peitoril da 
Varanda 

Português 

Conectores de Ferro Antenor Souza 

Muxarabi de Madeira - 

Telhado Eternit (Empresa) 

Braçadeiras de Ferro (Estrutura 
Telhado) 

Antenor Souza 

Calhas - 

Soalho de Madeira Afonso Santana 

Forro de Madeira Afonso Santana 

Raspagem e Enceramento (Soalho e 
Forro) 

Manoel Branco 

Azulejos Decorados (Assentamento) Agenor Paiva 

Esquadria de Alumínio Jorge Bruni (Metalúrgica Invicta) 

Vidros Demóstenes 

Pintura Lúcio / Agostinho 

Retoques Finais e Limpeza Geral Manoel Burguês / Antônio Ferreira / José Silvestre / Manoel Xavier 

Passeios Varjão 

Fonte: DRUMMOND, 1968. 



QUADRO RESUMO – Sistemas Construtivos e Materiais 

 

Estrutura (Pilares / Vigas) Concreto Armado  

Pilares de Transição (entre o 4° pavimento e 
cobertura) 

Aço 

Estrutura (Lajes) Concreto Armado e Lajotas de Blocos Cerâmicas 

Muro de Arrimo Alvenaria de Pedra 

Empenas Laterais Alvenaria de Pedra (Ciclópicas) 

Alvenarias Tijolo Cerâmico 

Piso - Subsolo / 1° Pavimento / 2° Pavimento 
(Lojas e Circulações) 

Mosaico Romano 

Piso - 3° Pavimento Arenito 

Piso - 3° Pavimento (Terraço Descoberto) Lajota de Concreto 

Piso - 4° Pavimento Soalho de Madeira 

Piso - 4° Pavimento (Varanda) Concreto 

Guarda-Corpo (Varanda) Madeira (Corrimão e Balaustres) / Aço (Conectores) 

Escada (Subsolo - 1° Pavimento) Concreto (Estrutura) / Mosaico Romano (Piso) 

Escada (1° Pavimento - 3° Pavimento) Concreto (Estrutura) / Granito (Piso) / Madeira (Corrimão) 

Escada (3° Pavimento - 4° Pavimento) Concreto (Estrutura) / Madeira (Piso) / Ferro (Corrimão) 

Teto - Subsolo / 1° Pavimento / 2° Pavimento 
(Lojas e Circulações) 

Chapisco de Peneira (Reboco) / Pintura (Acabamento) 

Teto - 3° Pavimento Concreto Aparente 

Teto - 4° Pavimento Madeira (Forro Gamela) 

Teto - 4° Pavimento (Sanitários) Concreto / Pintura (Acabamento) 

Teto - 4° Pavimento (Rebaixo sobre Escada) Bloco Cerâmico (Samar) 

Estrutura (Cobertura) Aço (Terças de Alma Entalhada e Caibros) / Madeira (Ripas) 

Calha Folhas de Cobre (Acabamento) / Madeira (Estrutura) 

Telhas Fibrocimento (Capa-Canal Eternit) 

Esquadrias (Lojas e Acessos) Alumínio Anodizado (Estrutura) / Vidro (Fechamento) 

Esquadrias - 3° Pavimento Alumínio Anodizado (Estrutura) / Vidro (Fechamento) 

Esquadrias - 4° Pavimento Alumínio Anodizado (Estrutura) / Vidro (Fechamento)                               
/ Madeira (Peitoril, Contramarco, Alisar) 

Esquadrias (Sanitários) Ferro (Estrutura) / Vidro (Fechamento) 

Fachada (4° Pavimento) Azulejos Decorados 

Muxarabi (Retirado) Madeira 

Fonte: DRUMMOND, 1968 



2.2.4 Os primeiros anos 

É difícil precisar uma data de conclusão da construção, haja vista que alguns 

serviços considerados “arremates de obra” foram executados após a realização do 

6° Congresso de Arquitetos, primeiro evento realizado no Edifício dos Arquitetos, 

entre os dias 19 e 24 de setembro de 1966. Drummond relembra que enquanto os 

primeiros participantes estudantes e dirigentes do IAB Nacional chegavam, operários 

davam os últimos retoques na obra. “Estava cheirando a tinta fresca!”. Segundo ele, 

foi até bom que os lojistas não tinham instalado suas lojas, pois o congresso ocupou 

todas as salas do edifício. Enquanto o salão principal no último pavimento abrigava 

as sessões plenárias, e o restaurante do terraço abrigava provisoriamente uma 

lanchonete, as diversas lojas atendiam às Comissões e os Grupos de Trabalho “com 

mesas improvisadas, confeccionadas pelo carpinteiro da obra, com tábuas de 

madeira e ferros 5/16”, relembra Drummond. Apesar destes pequenos “ajustes” e 

improvisos, não faltaram elogios à façanha e ao “esforço incomum” do pequeno 

grupo de arquitetos baianos. O “sonho da sede própria” havia se materializado e 

servia de exemplo para os demais departamentos. 

Primeiro congresso de arquitetos realizado no Governo Militar, o 6° 

Congresso Brasileiro de Arquitetos tinha como objetivo analisar e preparar as teses 

da delegação brasileira que participaria em Praga do congresso internacional de 

arquitetos promovido pela UIA. Organizado pelo IAB-Ba, durante a própria obra do 

edifício, participaram do congresso 213 arquitetos e 300 estudantes de vários 

estados da federação. Destacamos a presença de ilustres arquitetos como, João 

Batista Vilanova Artigas, Acácio Gil Borsoi, Gian Carlo Gasperini, Jorge Wilheim, 

Maurício Roberto, Joaquim Guedes, Ícaro Castro Mello, Tito Lívio Frascino, Fábio 

Penteado, e tantos outros. Foram constituídos sete grupos de trabalho para as 

discussões e análises das teses apresentadas: estrutura do povoamento; o 

patrimônio histórico e o mundo moderno; o ambiente residencial; a indústria e o 

ambiente de trabalho; o homem e a paisagem; questões relativas ao exercício 

profissional em função da arquitetura e o meio humano; revisão e atualização do 

ensino de arquitetura de forma a tornar o arquiteto apto a se integrar objetiva e 

operativamente no planejamento. (VI CONGRESSO, 1967, p. 10-13) 

Enquanto ocorria o 6° Congresso de Arquitetos, a Ladeira da Praça e o centro 

da cidade eram palcos de manifestações de pessoas contrárias ao regime 



instaurado pelos militares desde 1964. Segundo Drummond, “eram passeatas quase 

diárias, de estudantes, operários e populares esclarecidos”.  

Em todos os protestos de rua, mesmo com a fanática e fortemente 
armada repressão militar, lá estavam os estudantes, armados de 
idealismo. 

Estudantes de arquitetura também eram participantes do 6° 
Congresso. No momento da inscrição eles eram alertados que 
estariam terminantemente proibidos de participarem das 
manifestações de protesto fora do âmbito do Congresso. Qualquer 
estudante de arquitetura que fosse preso daria ensejo a que o regime 
dominante considerasse nosso Congresso como um movimento 
“subversivo”, e aproveitasse o fato para invadir e desativar nosso 
evento. 

As passeatas subiam e desciam a Ladeira da Praça. As bombas de 
gás estouravam, inclusive, na varanda de circulação do térreo. Os 
estudantes e os demais participantes do Congresso observavam, lá 
de cima, da varanda do Salão e da balaustrada do terraço, 
revoltados, a feroz e estúpida repressão. Os estudantes, contidos 
pela promessa de não participarem das passeatas, obedientemente, 
não desciam. Não deram chance que as forças da ditadura 
empastelassem nosso Congresso. (DRUMMOND, 1968, p. 43) 

Um dos participantes do Congresso era um arquiteto que se tornara oficial do 

exército. Ele havia se formado na EBA e foi um dos primeiros associados ao IAB-Ba. 

Sua inscrição no Congresso fora aceita, mas havia certo temor que ele estivesse a 

serviço do regime a procura de um pretexto para uma invasão da sede, já que 

“circulava livremente pelo plenário, adquirindo todas as teses apresentadas”, mas 

ele não era o único “possível espião”: 

Outras figuras estranhas se imiscuíam entre os congressistas para, 
disfarçadamente, ouvirem as conversas e opiniões dos participantes. 
Mesmos disfarçados eram facilmente reconhecidos, mesmo sem a 
“farda” de “secreta”, pois não tinham nenhuma pinta de arquiteto, e 
muito menos de estudante. (DRUMMOND, 1968, p. 43) 

Com exceção das bombas na Ladeira da Praça, os seis dias do evento 

transcorreram sem nenhum problema e “sem a temerosa e esperada invasão”. A 

sede havia sido oficialmente “inaugurada com um verdadeiro batismo de fogo”. 

Outro evento que marcaria os primeiros anos da nova sede foi o baile de 

formatura da turma de 1966. O IAB, como patrono da turma que se formaria, havia 

recebido a proposta de sediar a festa na nova sede. Em reunião da diretoria, quatro 

diretores eram a favor do baile e outros cinco eram contra. O grupo que era contra a 

realização do baile na sede, alegava que o IAB financeiramente “não estava bem, e 



o baile poderia ser substituído por uma recepção de gala”. Já o grupo a favor, 

argumentava que por ser “patrono da turma”, o IAB não poderia deixar de realizar a 

festa dos alunos em sua futura casa. Contudo, o grupo a favor, apresentou alguns 

condicionantes: o evento não poderia criar gastos financeiros para a instituição e a 

sede deveria estar pronta. Uma comissão formada pelos diretores Pasqualino 

Romano Magnavita, paraninfo da turma, Benito Sarno, Fernando Caetano Pontes, e 

um representante dos formandos, João Brasileiro, o “Jonga”, deveria estudar e 

apresentar um relatório sobre o assunto. O relatório reforçou a versão de que não 

seria possível o IAB realizar “uma recepção a altura do acontecimento”, mas sugeriu 

que a realização do baile fosse decidida em uma assembleia geral. Em 30 de 

novembro, durante a assembleia foi aprovada a festa por 12X9, sendo um voto 

branco. Como citado anteriormente, fora providenciado pelos organizadores do 

evento a raspagem e enceramento do soalho, cabendo ao IAB apenas o 

fornecimento do material. As mesas e cadeiras seriam fornecidas pela pessoa que 

exploraria o bar, mas o pagamento da orquestra ficara em aberto, e seria resolvido 

pela comissão dos formandos. 

Foi um baile de gala. Os cavaleiros, de smoking, e as damas, de 
longo. Como eu não tinha o traje exigido, fui um dos “barrados no 
baile”. Lá pelas 11 horas fui até a ladeira para dar uma espiada. Em 
frente ao Edifício a turma do “sereno” era grande.  

Um transeunte, frequentador da área, parou ao meu lado, e ouvindo 
a música, surpreso, apontou lá para cima e comentou comigo:           
- “Brega” novo! E eu não estava sabendo! (DRUMMOND, 1968, p.46) 

Por fim, coube ao IAB-Ba, principal condômino do Edifício dos Arquitetos, 

providenciar a formação do condomínio. Após o Congresso as lojas foram 

oficialmente entregues aos proprietários e as de posse da instituição foram 

alugadas: a do subsolo para a Fotolândia e a maior do térreo para a Casa Stella. Ao 

lado da Stella, ficou outra loja de calçados, a Luzidalva. Um armarinho abriu na loja 

da esquina. A Casa Rodrigues e uma pequena lanchonete também se instalaram no 

térreo. Nas lojas da galeria, se instalaram a Relojoaria Rios, a Alfaiataria Simas, a 

JB-Representações de Jorge Bruni, uma repartição da Secretaria de Finanças da 

Prefeitura, o escritório da Fotolândia, o deposito da Luzidalva, o espaço para o futuro 

laboratório fotográfico do IAB e o Sindicato dos Arquitetos. A exploração do 

restaurante do terraço ficou para o Rui, proprietário do tradicional “Trivial de Dona 

Maria”, que trouxe com ele sua freguesia, composta por jornalistas e boêmios. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 – Edifício dos Arquitetos recém-inaugurado.

 

Figura 49 – Cartaz do VI Congresso Brasileiro de 

Arquitetos realizado no Edifício dos Arquitetos.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 – Vista panorâmica do Edifício dos Arquitetos em 1967.

 



 

 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA PARA A INTERVENÇÃO 



3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA PARA A INTERVENÇÃO 

 

3.1 ENTENDENDO O EDIFÍCIO DOS ARQUITETOS 

A dimensão artística de uma obra de arte não está na coisa física 
propriamente dita; ela só existe na consciência da pessoa que passa 
pela experiência pessoal da obra. Assim, a análise de uma obra de 
arte é um ato genuíno de introspecção da consciência a ela 
submetida. Seus significados não estão contidos nas formas, mas 
nas imagens transmitidas pelas formas e na força emocional que 
elas carregam. A forma somente age sobre nossos sentimentos por 
meio do que ela representa. (PALLASMAA, 2008, p. 484) 

O Edifício dos Arquitetos da Bahia repousa no Centro Histórico de Salvador. 

Embora considerado moderno, ele abriga em sua implantação e na sutileza de seus 

detalhes arquitetônicos, um enorme respeito pela área. Seria muito fácil pensar que 

as principais decisões contextualistas da edificação ocorreram por meras questões 

pragmáticas impostas no edital do concurso. Além de ser uma obra expressiva no 

modernismo baiano, o Edifício dos Arquitetos revela um profundo amadurecimento 

em relação aos seus predecessores implantados no Centro Histórico de Salvador, 

sem reduzi-los ou desmerecê-los. Impressiona, também, o fato da obra ter sido 

realizada por jovens arquitetos modernistas, com natural desejo de marcar o próprio 

tempo com uma arquitetura de contraste, e até então sem qualquer relação com o 

patrimônio edificado. Porém, onde reside a força de sua arquitetura? Por que 

considerá-lo como uma obra de arte, merecedora de uma atenção especial? Apenas 

uma promenade pelo edifício e uma sincera análise crítica poderiam responder estes 

questionamentos e revelar o seu destacado valor artístico. 

A simples localização, da edificação permite uma enorme gama de 

interpretações. Assim, podemos concluir que, o sítio não poderia ser mais generoso 

com os arquitetos e com o próprio edifício.  Primeiramente o terreno fica na cota 

média de uma ladeira de generoso grade. Ademais, o lote pode ser considerado 

como uma “península”, cercado de ruas por todos os lados. E para completar, estas 

ruas circundantes e outras próximas, possibilitam uma rica possibilidade de visadas 

ao edifício. A localização do terreno na cota média de uma ladeira permite que a 

edificação se apresente de maneiras diversas ao espectador, dependendo apenas, 

do ponto de observação onde o mesmo se encontra. Para quem se aproxima ao 

prédio da cota mais baixa da Ladeira da Praça, o edifício se mostra imponente, 



reservando certa privacidade ao seu terraço e ao seu trecho destacado, a sede do 

IAB propriamente dita. Para o espectador que parte da Praça Municipal e desce a 

Ladeira, o edifício encolhe e se revela em sua totalidade, sem disfarces. Este talvez 

seja seu ângulo mais fotogênico.  O fato do edifício se encontrar isolado, solto na 

extremidade do quarteirão, contribui para sua imponência. Se em sua fachada 

sudeste o estreito Beco das Verônicas e o muro da Casa dos 7 Candeeiros, não 

atrapalham a visão de sua fachada lateral, na fachada noroeste, a Rua do Saldanha 

e o vazio de um estacionamento vizinho, contribuem para destacar sua inteireza. Por 

outro lado, embora escondam ou mascarem o edifício até certa altura, o percurso a 

partir das estreitas ruas do Pelourinho ou partindo da Praça Luis Dias criam no 

espectador uma expectativa para com o edifício, que se revela aos poucos. 

É nítida a divisão do edifício em dois volumes: O embasamento das lojas e 

galerias comerciais e o leve edifício sobre pilotis. Este contraste é reforçado com a 

criação de um terreno artificial, sobre o qual o prédio do IAB repousa. Refiro-me ao 

terraço da cota 60.0. Enquanto a base é sólida e pesada, o volume do IAB tem sua 

leveza reforçada pelo seu “térreo” vazado e transparente. Ambos os volumes são 

horizontais, mas a dimensão do volume e o ritmo das janelas em fita reforçam a 

horizontalidade do embasamento. As faixas horizontais da viga, entre o 1° e 2° 

pavimento, do guarda-corpo das lojas, bem como, do coroamento da base, 

representado pela platibanda em balanço só contribuem para esta sensação. Ao 

mudar de direção para atender à escada externa, o guarda-corpo que protege a 

circulação das lojas se torna um elemento de ligação interessantíssimo entre o 1° 

pavimento e a loja do subsolo. Outros elementos muito fortes no embasamento e em 

todo o projeto são as empenas laterais feitas com pedras ciclópicas. Estes 

elementos que, auxiliados por suas seteiras e certamente pelo extinto muxarabi, 

dialogam em harmonia com os prédios históricos da área, enganando, muitas vezes 

aos desavisados que caminham pelas ruas laterais de que estas paredes pertencem 

a um edifício do século XX. A cegueira e peso destas empenas contrastam com a 

leveza e transparência das janelas em fita das lojas do térreo e da galeria, mesmo 

que profundamente prejudicas pelo excesso de publicidade, películas e outros 

elementos parasitas. Pela “aparente ausência” de pilares intermediários, chegamos 

a crer que as duas empenas laterais suportam todo o volume da galeria. A 

implantação deste volume, ocupando e delimitando todo o lote, cria certa harmonia 



entre o novo e seus vizinhos, especialmente com a Casa dos Sete Candeeiros, que 

possui ocupação e base similares. Enxerga-se também, certa relação entre base e 

volume principal elevado, nas duas edificações. Contudo, o respeito para com o 

vizinho ilustre se mostra claramente no recuo frontal e lateral do volume principal do 

Edifício dos Arquitetos. 

O edifício possui dois acessos: o primeiro e principal ocorre a partir da Ladeira 

da Praça, referenciado com uma das cotas mais elevadas da testada do terreno; o 

segundo, hoje em dia muito restrito, acontece pelo trecho em ladeira da Rua do 

Saldanha. Ambos os acessos se conectam em um pátio de serviços, localizado a 

meio nível entre o 2° e o 3° pavimento. Ao nos aproximarmos do acesso principal, 

temos nossa vista conduzida à circulação externa das lojas. Caminhando por ela 

temos um sentimento de segurança por nos afastarmos, em altura, da rua, mesmo 

apesar do baixo guarda-corpo. Voltando ao acesso, adentrando na pequena 

recepção, nosso olhar é conduzido à circulação vertical. Uma fraca luz indireta sobre 

a escada ilumina e indica o caminho. Ao nível das galerias, nossa vista é conduzida 

para apenas um sentido, por duas razões: a primeira, pela localização da escada, 

quase na extremidade noroeste da base; o segundo motivo ocorre pela existência de 

um ponto focal, por onde entra uma tímida luz natural, que ilumina o espaço. O 

ponto focal é reforçado pela fuga proporcionada pelas lojas em ambos os lados, pelo 

teto e pelo piso em mosaico romano. Infelizmente, ali deveria existir o muxarabi de 

madeira, e não uma feia grade de ferro. Certamente a luz filtrada pelo treliçado 

criaria uma sensação única naquele espaço. 

Ao subirmos mais um lance de escada, chegamos ao pátio de serviço e 

podemos notar o segundo acesso à esquerda. Deste ponto, temos uma interessante 

vista do edifício principal. É como se estivéssemos deitados, para observar o prédio 

de baixo para cima. De um ponto mais próximo ao muro do fundo, cria-se uma 

perspectiva muito interessante da fachada sudoeste, que fora projetada para ser 

uma das fachadas principais, comunicadas com a Praça Luis Dias. Este ponto, a 

partir do pátio de serviço, proporciona uma das únicas opções de percepção desta 

fachada, extremamente encoberta pelo alto muro ao fundo do lote. O ritmo 

promovido pelos cheios que avançam e vazios que recuam, perderam muito com 

estas limitações espaciais. 



Mesmo notado do seminível, só entendemos a verdadeira importância do 

terraço na cota 60.00, ao subirmos o último lance da escada. A partir dele, é 

possível entender o seu papel de belvedere tanto para o Centro Histórico, quanto 

para a própria sede do IAB. Embora árido e aparentemente inóspito, o baixo guarda-

corpo, que de outro ponto é platibanda, tem ainda outra função: convidar as pessoas 

que ali estão para usá-lo como banco nos bate-papos, descansos e contemplação. 

Deste terreno criado e elevado, esquecemos por um momento que abaixo existe a 

outra parte do edifício. Apenas ao nos aproximarmos da beirada do terraço, 

especialmente no trecho voltado para a Ladeira da Praça, é que recobrimos a 

memória com uma forte dose de vertigem. O bate-papo nos “bancos” de concreto é 

vetado para quem tem acrofobia. Tanto do trecho noroeste quanto do trecho sudeste 

do terraço, podemos apreciar melhor o prédio. Os trechos abertos e livres de 

qualquer barreira na projeção do volume superior além de funcionarem como 

agradáveis varandas permitem um maio ângulo de visão ao observador. Contudo, 

ao caminharmos pelo trecho estreito de terraço ao longo da fachada principal, temos 

uma visão mais limitada ao volume superior, encoberta pela varanda em balanço do 

4° pavimento. A varanda que avança sobre a ladeira, destaca-se dramaticamente do 

corpo principal do prédio. Juntamente com o vai e vem dos volumes da fachada, ela 

contrasta com a linearidade proposta pelo embasamento e pela leve cobertura. Esta 

repousa sobre vigas metálicas aumentando a sensação de leveza por não tocarem 

diretamente as paredes do volume. 

A transparência entre os pilotis, proporcionada pelos vidros íntegros que 

encerram a base do volume, permite ao observador uma total apropriação do 

espaço interno, mesmo sem adentrá-lo. Os observadores mais atentos percebem 

uma intencional proporção de 3:1 tanto do perímetro externo quanto do volume mais 

cego, que abriga a cozinha e sanitários. O teto em concreto aparente, liso e livre de 

vigas, limpa todo o espaço. Do lado de fora, em especial percebe-se a escultórica 

escala helicoidal solta na recepção. Um pequeno rebaixo, onde antes abrigava um 

jardim de pedras, integra fisicamente o lado externo e interno. Embora possua um 

retorcido corrimão em apenas um dos lados, a escada, que também se retorce, é 

convidativa. Somos convidados, ou até mesmo forçados, a subir e traspor o rasgo 

ortogonal existente entre os pavimentos. 



A medida que subimos a escada, nosso panorama vai mudando. A vista livre 

sobre o terraço proporcionada pela transparência dos vidros é interrompida pela 

transição entre os pavimentos. Se o arranque da escada partia de um trecho 

estratégico, próximo ao acesso principal, nunca ativado, a chegada encanta aos 

observadores: à esquerda a luz vinda da varanda que inunda o espaço; à direita a 

parte interna da ritmada fachada encoberta; abaixo o soalho em sentido longitudinal 

e acima, o belíssimo forro em gamela. A nota menor deste momento é o 

descaracterizado painel, que atrapalha a amplitude do eixo longitudinal e uma vista 

do exterior.  Embora exista uma indicação de aquele espaço deva ser separado do 

salão principal, um painel móvel ou vazado melhor se adequaria ao local. Outro 

espaço, próximo ao volume dos sanitários, mesmo que separado do salão pelo vazio 

da escada, possui uma boa relação espacial e mantém a unidade do espaço interno. 

Acima da escada helicoidal, existe um rebaixo em blocos cerâmicos que prepara o 

espectador para um pé-direito mais generoso em todo o salão. Este mesmo rebaixo, 

claramente indica o local da escada ao deixarmos o pavimento. Os guarda-corpos 

da escada, embora muito baixos, protegem os espectadores por sua solidez. 

No salão, cada abertura proporciona um panorama único, ficando apenas as 

aberturas do fundo, pontuo novamente, prejudicadas. Com transparência do piso ao 

teto, apenas um discreto peitoril em madeira divide horizontalmente os vãos de vidro. 

Sua moldura, também em madeira, as destacam das alvenarias. Enquanto a única 

abertura central, voltada para o sudeste, nos mostra a Casa dos 7 Candeeiros e o 

vale da Baixa dos Sapateiros, a abertura dupla da fachada oposta, permite ao 

espectador uma visão parcial da Praça Municipal, encoberta pela Câmara Municipal. 

Porém, a principal abertura, voltada para o Nordeste, descortina boa parte do Centro 

Histórico de Salvador. As paredes externas, que delimitam esta abertura, invadem o 

interior do salão, tanto no volume dos sanitários quanto no volume oposto. Mais uma 

vez, interior e exterior se misturam. Outro elemento que relaciona o externo com o 

interno é a varanda. Elevada e solta em relação ao nível do salão, ela surge como 

uma massa única de concreto e se dobra em um belíssimo banco. Acessada pelas 

laterais, em pisos soltos, a varanda também é convidativa, e, uma vez em sua parte 

externa, o observador tem sua vista potencializada em um ângulo de 180°. Por seu 

vazado e baixo guarda-corpo, e por sua pequena declividade, a varanda é para 

poucos corajosos. Dela percebemos a real altura do Edifício dos Arquitetos. 



3.2 POR UM RESTAURO CRÍTICO DO EDIFÍCIO DOS ARQUITETOS 

A aplicação prática da teoria de Cesare Brandi59 é ainda muito incipiente e 

pouca utilizada em projetos e obras de restauro no Brasil. Tal fato ocorre pela 

tradução tardia para o português de sua obra, um atraso de quatro décadas, e 

também, pela pouca tradição de um debate crítico em arquitetura, história da arte, 

conservação e restauro do nosso patrimônio. Aliado a isso, o notável declínio do 

nosso ensino, o afastamento do arquiteto dos canteiros de obras e 

consequentemente a baixa qualidade da nossa produção arquitetônica, que por 

razões de puro pragmatismo mercadológico não permitem nenhum espaço ao 

debate ou discussões de teorias, agravam mais ainda a “destruição”, às vezes em 

caráter oficial, do patrimônio edificado no Brasil e de nossos centros históricos. 

As alegações de que o texto de Brandi possui pouca aplicabilidade na prática 

e que é mais adequado às artes pictóricas, demonstra que pouco ou quase nada foi 

assimilado de sua teoria. Mas por que ocorrem tais manifestações? Como aplicá-la, 

por exemplo, em um projeto de restauração de uma obra de arte arquitetônica? Este 

capítulo, que servirá de base para o projeto de restauro de um edifício modernista, 

tenta demonstrar metodologicamente a viabilidade da aplicação da teoria brandiana, 

e tem como objetivo prático a fundamentação teórica das decisões projetuais desta 

intervenção. O objeto arquitetônico em questão é o Edifício dos Arquitetos da Bahia, 

sede histórica do IAB-Ba, localizado na Ladeira da Praça, principal ligação entre a 

Praça Municipal e a Baixa dos Sapateiros (Avenida J.J. Seabra), no Centro Histórico 

de Salvador. 

Introduzimos nossa fundamentação com um breve retrospecto da evolução 

histórica das teorias restaurativas que se iniciaram no século XIX com a criação da 

noção contemporânea de patrimônio, uma criação moderna e que em habitual 

tardança só chega ao Brasil na década de 1930 com a criação do SPHAN. 
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3.2.1 Aproximações teóricas 

A noção moderna de história e memória60, ou a história como uma ciência 

aplicada, nasce junto com o mundo moderno. Considerado por Le Goff como 

“ocidental e ambíguo”, o “par antigo/moderno está ligado à história do Ocidente, 

embora possamos encontrar equivalentes para ele em outras civilizações e em 

outras historiografias”. Ainda segundo Le Goff, “a consciência da modernidade 

nasce do sentimento de ruptura com o passado”, e ao indagar se “será legítimo que 

o historiador reconheça como moderno o que as pessoas do passado não sentiram 

como tal”, ele conclui que: 

De fato, as sociedades históricas, mesmo que não se tenham 
apercebido da amplitude das mutações que viviam, experimentaram 
o sentimento de moderno e forjaram o vocabulário da modernidade 
nas grandes viragens da sua história. (LE GOFF, 2012, p. 167-170) 

Mas esta “modernidade” não é igual para todos, e se apresenta de diversas 

formas. No campo político, por exemplo, a modernidade para os franceses surge 

com a Revolução Francesa e a criação de um novo estado de ”igualdade e 

fraternidade”, sobre os escombros do absolutismo e do antigo clero; para os italianos 

e para os germânicos, apenas a unificação da Itália com a conquista final do Veneto 

à Austria em 1866, e da vitória prussiana sobre a França, com a proclamação do 

império alemão em pleno palácio de Versalhes em 1871, confirmam tal conquista; a 

modernidade para os ingleses surge com o advento da Revolução Industrial nos 

séculos XVIII e XIX, e se espalha por toda a Europa e Estados Unidos. Surgem 

assim, as “cidades modernas“ como as conhecemos hoje, e uma série de 

transformações e fenômenos sociais, econômicos e políticos. 

Da mesma forma, nas artes e nas ciências, a modernidade surge de maneira 

complexa e em diversos momentos da história. A Renascença e a cúpula da 

catedral de Florença, de Filippo Brunelleschi, a invenção da imprensa e a 

descoberta e difusão de textos clássicos, como o tratado de Vitruvius61, marcam o 

inicio da modernidade nas artes e na arquitetura; na filosofia moderna, as teorias de 

René Descartes se estabelecem como o divisor de águas entre o mundo antigo e o 
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moderno, e dão início à “Idade da Razão”. Assim, as novas descobertas 

possibilitadas pelo Iluminismo e pela Revolução Científica, desencadeiam uma série 

de reconceituações que transformariam para sempre o mundo e modo de pensar 

sobre ele. Em uma notável definição sobre estes acontecimentos, Hannah Arendt 

nos esclarece que: 

A experiência fundamental subjacente à dúvida cartesiana foi a 
descoberta de que a terra, contrariamente a toda experiência 
sensível direta, gira em torno do sol. A época moderna começou 
quando o homem, com auxílio do telescópio, voltou seu olhos 
corpóreos rumo ao universo, acerca do qual especulara durante 
longo tempo – vendo com os olhos do espírito, ouvindo com os 
ouvidos do coração e guiado pela luz interior da razão – e aprendeu 
que seus sentidos não eram adequados para o universo, que sua 
experiência quotidiana, longe de ser capaz de constituir o modelo 
para a recepção da verdade e a aquisição do conhecimento, era 
constante fonte de erro e ilusão. Após esta decepção – cuja 
enormidade nos é difícil perceber, por ter ocorrido séculos antes de 
seu pleno impacto se ter feito sentir em toda a parte e não apenas no 
meio um tanto restrito de sábios e filósofos -, as suspeitas 
começaram a assediar o homem moderno de todos os lados. Sua 
consequência mais imediata, porém, foi o espetacular ascenso  da 
Ciência Natural, que por longo período pareceu liberar-se com a 
descoberta de que nossos sentidos, por si mesmos, não dizem a 
verdade. Daí em diante, certas da infidedignidade da sensação e da 
resultante insuficiência da mera observação, as Ciências Naturais 
voltaram-se em direção ao experimento, que, interferindo 
diretamente com a natureza, assegurou o desenvolvimento cujo 
progresso desde então pareceu ser ilimitado. (ARENDT, 2011, p. 85-
86) 

Este conceito moderno de história de base positivista, fortemente técnico e 

científico, isenta o sujeito de emoções, e, fixando-se na tríade sujeito-objeto-

conhecimento, não permitia a subjetividade ou a parcialidade, criando, portanto, uma 

história acumulativa e estática dos fatos históricos que evidentemente se rebaterá 

nos conceitos de restauro e de arquitetura dos séculos XIX e XX. 

Concomitantemente à noção moderna de história e aos novos conceitos e 

descobertas das ciências humanas e naturais, surge na Europa uma inédita 

consciência de patrimônio que encontrará apenas em meados do século XIX, nas 

elucidações de Viollet-Le-Duc, um corpus teórico mais consistente e perceptível.  

Esta noção de patrimônio mais próxima do conceito contemporâneo, 

inicialmente de cunho histórico e posteriormente de cunho histórico e artístico, pode 

ser considerada inédita, mesmo que em outros períodos da história intervenções 

restaurativas já ocorressem. Tal ineditismo se confirma porque, pela primeira vez na 



história, os objetivos de tais restaurações não tinham como única finalidade a 

manutenção física das edificações, atualizações estilísticas ou a adaptação das 

mesmas para novos usos62, mas partiram de uma “nova” consciência que teve início 

na redescoberta dos “tesouros humanos” de um passado glorioso vivido pelos 

romanos e pelas cidades-estados gregas. Por isso, não é de se estranhar que o 

Renascimento nasça na península itálica, berço da civilização romana que já havia 

absorvido a cultura helênica, e que Roma se transforme no destino preferido destes 

pioneiros. 

O período inicial deste interesse, que vai do século XV ao XVIII, é marcado 

por tentativas isoladas, desconexas e com forte viés arqueológico e pragmático 

frente aos “tesouros da antiguidade”. Desta forma, as intervenções restaurativas não 

contribuíram de maneira significa para a proteção das obras de arte do passado, e 

aliado a isso, muitos monumentos serviram como fonte de matéria-prima para as 

restaurações e para novas construções. Outras vezes, partes destes monumentos 

eram retiradas da obra original e reutilizadas isoladamente na busca do ideal 

clássico.  

Mas quando esta noção incipiente de conservação e restauro começa a 

evoluir para as primeiras teorias de restauração ou para medidas legais de 

proteção? Quais acontecimentos desencadeiam este amadurecimento?  

Em poucas palavras, as consequências diretas do Iluminismo e da Revolução 

Científica culminam na Revolução Francesa e na Revolução Industrial. Estes dois 

acontecimentos históricos são os responsáveis diretos pelas transformações 

definitivas que ocorreram na Europa na segunda metade do século XVIII e no século 

XIX, no campo político, social, econômico e consequentemente na arquitetura e 

urbanismo. Tanto a Revolução Francesa quanto a Revolução Industrial, 

desencadearam de maneiras distintas uma destruição dos monumentos do passado, 

até então, nunca antes vista em tempos modernos.  

Na Revolução Francesa, a pilhagem, o vandalismo, os incêndios e a 

destruição de igrejas, palácios e obras de arte ou símbolos que representassem a 

“decapitada” monarquia e o clero, causaram espanto até mesmo para o governo dos 
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revolucionários que havia tomado o poder. Agora que estes bens pertenciam ao 

“povo”, e mais por razões econômicas do que ideológicas, prejuízos incalculáveis 

não poderiam continuar ocorrendo. E é neste cenário de caos que:  

[...] a invenção da conservação do monumento histórico com seu 
aparelho jurídico e técnico, o mais das vezes atribuída à Monarquia 
de Julho 63 , foi antecipada pelas instâncias revolucionárias: seus 
decretos e instruções prefiguram, na forma e no fundo, a 
abordagem e os procedimentos desenvolvidos na década de 1830 
por Vitet, Mérimée e pela primeira Comission des Monuments 
Historiques. [...] Da noite para o dia. A conservação iconográfica 
abstrata dos antiquários cedia lugar a uma conservação real. A 
descrição literária e a prancha gravada apagavam-se diante da 
materialidade própria dos objetos ou dos edifícios a serem 
conservados.  (CHOAY, 2006, p. 95-96, grifo nosso) 

Porém, a própria Françoise Choay relembra que, na Inglaterra da segunda 

metade do século XVIII ou “um bom meio século antes dos franceses”, as 

associações de antiquários já haviam criado “uma estrutura de proteção, privada e 

cívica, que seria característica da Grã-Bretanha até o início do século XX”. Estas 

associações, com destaque para a londrina, já discutiam e “colocavam em termos 

claros, doutrinais ou polêmicos, a questão da restauração de seus monumentos 

nacionais”, discutindo, inclusive, assuntos pertinentes até os dias atuais, como os 

tipos de restauração: “restauração conservadora ou restauração intervencionista?” 

(CHOAY, 2006, p. 92-93) 

Já o “dano” ao patrimônio provocado pela Revolução Industrial, apesar de 

menos explícito, não é menos traumático que o anterior, haja vista que as 

destruições, agora em nome de desejadas modernizações, atingem não apenas os 

monumentos, mas também as cidades e seus quarteirões. O rápido crescimento de 

cidades como Paris e Londres, somado aos “novos” problemas urbanos em 

decorrência do aumento descontrolado da população, faz surgir um desejo de 

modernização e de ruptura com o passado. As cidades medievais e seus traçados 

consolidados por séculos, não atendiam mais as novas demandas por habitação, 

higiene, circulação e a uma nova exploração do solo, a tão atual especulação 

imobiliária.  

Relembramos que tais acontecimentos, resumidamente exemplificados pelas 

intervenções urbanísticas feitas por Georges-Eugène Haussmann sobre a velha 
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Paris entre 1860 e 1868, foram propalados pelos quatro cantos do mundo, e a 

exemplo das intervenções de Pereira Passos no Rio de Janeiro, se rebatem em 

nosso objeto de estudo, merecendo um parêntese em nossa, até então, descrição 

cronológica e eurocêntrica. Afinal, foi sobre os escombros da cidade colonial que 

surgiu o terreno onde, em 1966, seria construído o Edifício dos Arquitetos da Bahia. 

Em seu famoso Dictionnaire Raisonné de L’Architecture Française 64 , 

publicado em 1854 em Paris, Viollet-Le-Duc dedica o volume 8 ao Restauro. Ao 

iniciá-lo explicando que “a palavra e a coisa são modernas”, Viollet-Le-Duc flagra o 

novo tempo que despontava, e tenta através de sua teoria, investigando a fundo o 

racional gótico francês considerado como genuinamente nacional e “paradigmático”, 

lançar as bases de uma nova arquitetura adequada aos “novos tempos”. Assim, na 

apresentação de sua tradução do verbete Restauro, Odete Dourado identifica que 

apesar dele ser o “último dos grandes teóricos da arquitetura, ele é também o arauto 

do Movimento Moderno”, afinal: 

[...] Viollet-Le-Duc é um dos primeiros a preconizar uma posição de 
oposição ao ornamento, defendendo veementemente a estrita 
vinculação da forma à função, da forma à estrutura, da forma ao 
programa [...]” e “a dívida da Arquitetura Moderna para com Viollet-
Le-Duc nunca foi reconhecida pela historiografia dos anos 30 a 60, 
sempre pronta a associar mecanicamente o seu nome às retomadas 
estilísticas que animaram a Europa nos meados do século XIX. 
(DOURADO, 1996 apud VIOLLET-LE-DUC, 1996, p. 3-4) 

Porém, esta falsa ilação que associa o restauro dito “estilístico”, proposto e 

largamente executado por Viollet-Le-Duc, com revivals historicistas do período, parte 

de erros de interpretação quanto a sua definição de “estilo” e de sua proposta de 

restabelecimento de uma “unidade de estilo”.  

É essencial portanto, antes de qualquer trabalho de reparação, 
determinar precisamente a época e o caráter de cada parte, compor 
uma espécie de dossiê apoiado em documentos seguros, seja 
através de notas escritas, seja de levantamentos gráficos. Além disso, 
na França, cada província possui um estilo que lhe é próprio, uma 
escola da qual é necessário conhecer os princípios e as técnicas. [...] 
O arquiteto encarregado de um restauro deve portanto conhecer com 
exatidão não só os estilos relativos a cada período da arte, mas 
também aqueles pertinentes a cada escola. (VIOLLET-LE-DUC, 1996, 
p. 16-17) 

Sobre esta questão, Dourado nos esclarece: 
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O conceito de estilo, ou melhor de unidade de estilo em Viollet-Le-
Duc é fundamental para a correta apreensão de suas proposições 
restaurativas. Para Viollet-Le-Duc, “estilo é a manifestação de um 
ideal fundado sobre um principio.” A arquitetura vista por êle 
enquanto ciência, “está condenada pelas próprias leis que a 
dominam a procurar antes de tudo o elemento, o princípio que 
deverá servi-lhe de apoio e dêle deduzir através de uma lógica 
rigorosa, todas as consequências.” O estilo, não tem portanto para 
êle, nenhuma relação com um mero jogo de formas, muito menos 
com decoração, ao contrário, é um dado estrutural, só obtido nas 
seguintes condições: “dada a matéria, que a forma de arte que essa 
reveste seja somente a consequência harmoniosa das suas 
propriedades adaptadas à destinação, que o uso da matérias seja 
proporcional ao objeto.” Assim, a partir desse princípio organizativo, 
cada elemento arquitetônico, embora caracterizado por uma própria 
unidade formal, se subordina ao conjunto, contribuindo para a 
unidade do edifício. (DOURADO, 1996 apud VIOLLET-LE-DUC, 1996, 
p. 46) 

Porém, o que fomentou ataques e desqualificou a aplicação da teoria de 

Viollet-Le-Duc65, mais do que sua errônea interpretação ou sua forte ligação com o 

gótico francês66, foram os tratamentos dados à matéria e às contribuições de outros 

períodos, sacrificáveis em nome da “unidade de estilo” do monumento, somados aos 

riscos inerentes de “restituí-lo a um estado de inteireza que pode jamais ter existido 

em um dado momento”67. (VIOLLET-LE-DUC, 1996, p. 7, grifo nosso). 

John Ruskin, contemporâneo inglês de Viollet-Le-Duc, surge para assumir um 

antagonismo histórico neste debate. Com seu livro The Seven Lamps of 

Architecture68, publicado originalmente cinco anos antes da teoria “violletleductiana”, 

Ruskin em seu sexto capítulo, The lamp of memory, constrói seu pensamento, não 

em favor das ruínas como frequentemente citado, mas sim a favor da preservação 

da matéria e das marcas do tempo.  

Com severas críticas às intervenções restaurativas do seu tempo e ao 

“restauro”, que segundo ele significa “a mais total destruição que um edifício possa 

sofrer”, e que “é impossível em arquitetura restaurar, como é impossível ressuscitar 
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 Vale destacar que as teorias restaurativas evoluíram a partir de Viollet-Le-Duc, não desmerecendo, 

portanto, suas inéditas contribuições teóricas e práticas. 
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 Reforçando o caráter nacionalista de sua teoria, e dificultando a sua aplicação em outros territórios 

com arquiteturas distintas do gótico francês.  
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 Um exemplo paradigmático deste risco é a de uma “carta histórica” com trechos apagados ou 

partes faltantes. Seria que “o melhor a fazer é colocar-se no lugar” do autor “primitivo e supor o que 
ele faria”? Acreditamos ser impossível voltar no tempo e “supor” o que o autor faria. 

68
 RUSKIN, John. The seven lamps of architecture. London, 1849.  

 



os mortos” ou que, ao contrário de Viollet-Le-Duc “não se pode fazer apelo ao 

espírito dos executores que estão mortos, e não se pode lhes pedir para guiar outras 

mãos e outras mentes”, Ruskin denuncia pela primeira vez o “falso histórico” com as 

seguintes palavras: “Portanto, não falemos de restauro. Trata-se de uma mentira do 

principio ao fim. [...] o velho edifício estará destruído, e nesse caso de modo mais 

definitivo e irremediável do que se ele tivesse desmoronado em um monte de pó”, e, 

conclui ironicamente que se o restauro é uma “necessidade”, devemos entendê-lo 

nos seguintes termos: “demoli todo o edifício, espalhai a suas pedras nos lugares 

mais remotos, utilizai-as como lastros de navios, ou como material de construção, 

[...] mas fazei-o honestamente, não eleveis um monumento à mentira”. (RUSKIN, 

1996, p. 25-27). 

Esta visão “romântica” de Ruskin para com os monumentos, que segundo ele 

não tínhamos “o direito de tocá-los” por não nos pertencerem, mas sim “àqueles que 

os construíram, e em parte a todas as gerações de homens que deverão vir depois 

de nós”, terá aplicações práticas apenas quando reformuladas por Camillo Boito em 

sua “teoria-síntese” no final do século XIX. 

Com a unificação italiana em 1866, o país com o maior número de 

monumentos históricos assume um papel de protagonista nas teorias e práticas 

restaurativas. Camillo Boito se destaca como o primeiro teórico de uma forte tradição 

italiana, que nos revelou nomes como Gustavo Giovannoni e Cesare Brandi. Como 

profundo conhecedor das teorias de Viollet-Le-Duc e Ruskin, e percebendo as 

ferozes criticas a essas teorias, Boito resolve criar uma “nova” teoria que fosse uma 

síntese “crítica” de ambas, que somadas às práticas de restauro até então, poderia 

ser utilizada largamente. Algo difícil de sustentar-se, haja vista que ambas possuíam 

bases filosóficas antagônicas. Porém, sua síntese somada a inéditos preceitos de 

ordem prática, influenciaram profundamente as teorias e práticas restaurativas 

posteriores. 

O “restauro filológico” de Boito dava grande ênfase ao valor documental dos 

monumentos e antecipava a predominância de “valores estéticos” sobre os “valores 

históricos”. Classificado por ele em três tipos: “arqueológico”, para monumentos da 

antiguidade; “pictórico”, para monumentos do medievo; e “arquitetônico”, para 

monumentos a partir do Renascimento, sua teoria “enuncia oito princípios que 



deveriam ser seguidos para se evidenciar que as intervenções não são antigas” 

evitando o falso histórico em “completamentos” ou “adições” indispensáveis: 

Diferença de estilo entre o novo e o velho; diferença de materiais de 
construção; supressão de linhas ou de ornatos; exposição das velhas 
partes removidas, nas vizinhanças do monumento; incisão, em cada 
uma das partes renovadas, da data da restauração ou de um sinal 
convencionado; epígrafe descritiva gravada sobre o monumento; 
descrição e fotografia dos diversos períodos das obras, expostas no 
edifício ou em local próximo a ele, ou ainda descrições em 
publicações; notoriedade. (KÜHL, 2002 apud BOITO, 2002, p. 26) 

Na virada dos séculos XIX e XX, o critico de arte austríaco, Aloïs Riegl, 

desenvolve como embasamento teórico de uma nova legislação para a proteção e 

conservação dos monumentos de seu país, um corpus teórico. Ao julgar que uma 

legislação de proteção não abrangeria todas as situações, Riegl não repete os erros 

de seus predecessores teóricos e procura elaborar, apoiado na fenomenologia, uma 

profunda e inédita reflexão sobre o conceito de monumentos, que influenciará 

décadas mais tarde nosso “teórico-herói” Cesare Brandi. Assim nos confirma 

Giovanni Carbonara: 

A reflexão de Cesare Brandi manifesta uma dívida implícita no que 
concerne à contribuição teórica de Aloïs Riegl, mas se nutre, 
sobretudo, dos aportes – convergentes nos temas da conservação, 
mas em si plenamente autônomos – da experiência crítica pessoal 
do autor, bem como de suas elaborações e pesquisas no campo 
filosófico e estético. (CARBONARA, 2004 apud BRANDI, 2004, p. 9) 

Em seu Der moderne Denkmalkultus 69 , Riegl se afasta das noções de 

restauro até então vigentes para elaborar algo inédito e profundamente influente nos 

dias de hoje. Refiro-me ao conceito de “valor” dado aos monumentos, divididos em 

duas categorias: o primeiro é o “valor de rememoração”, ligado ao passado e que se 

subdivide em “valor histórico” e “valor de rememoração intencional”; o segundo, 

ligado ao presente, é o “valor de contemporaneidade”, que se subdivide em “valor de 

uso” e em “valor de arte”, este último que se bifurca em “valor de novidade” e “valor 

de arte relativo”. 

Com o início de um novo século, e sem o impacto merecido das propostas 

teóricas de Riegl, em parte devido a sua morte prematura que o impossibilitou de 
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 RIEGL, Aloïs. O culto moderno dos monumentos: sua essência e sua gênese. Goiânia: Editora 

da UCG, 2006. 

 



desenvolver a legislação, e em parte devido à derrota austríaca na 1ª Grande Guerra, 

a continuação das teorias de caráter científico, encontram um novo representante 

que dominaria a cena até o fim da 2ª Guerra Mundial.  

Colaborador direto da Carta de Atenas de 1931, o italiano Gustavo 

Giovannoni introduz na Itália a disciplina do restauro no curso de arquitetura, e 

amplia o conceito de monumentos para o urbano, criando a noção de “patrimônio 

urbano”. Porém, a teoria e as práticas de Giovannoni e de seu “restauro científico”, 

se esgotam quando a Europa se encontra pela primeira vez em uma escala nunca 

antes vista, com monumentos, centros históricos e cidades inteiras destruídas pelo 

horror da Segunda Guerra Mundial. O que fazer com as perdas, e como restaurá-

las? 

Neste contexto, e atuando em dois polos: um teórico, como critico de arte e 

professor, e o prático, na direção do ICR (Istituto Centrale del Restauro)70. Destas 

experiências, Cesare Brandi encontra o campo fértil para a elaboração do seu 

pensamento: 

Brandi busca a pedras angulares sobre as quais fundar a própria 
teoria em outra sede, fora do campo próprio à conservação, fora do 
seu âmbito especulativo e de sua atormentada vicissitude histórica; 
prefere remeter-se, por princípio e por via dedutiva, diretamente à 
estética e à filosofia da arte, investigada por ele de modo paralelo à 
restauração. (CARBONARA, 2004 apud BRANDI, 2004, p. 14) 
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 Fundado em 1939 em Roma, juntamente com Giulio Carlo Argan, o Instituto Central de Restauro 

teve Cesare Brandi como diretor por duas décadas. 



3.2.2 Brandi e o Edifício dos Arquitetos da Bahia 

Em uma explicação preliminar sobre o “conceito de restauração”, Cesare 

Brandi nos aproxima do tema partindo da “concepção comum do restauro”, ou do 

que ele denomina “esquema preconceitual”. Descartando, mesmo nesta “noção 

comum”, qualquer tipo de intervenção na esfera biológica ou física, ele explica que 

“em geral, entende-se por restauração qualquer intervenção voltada a dar 

novamente eficiência a um produto da atividade humana.” (BRANDI, 2008, p. 25) 

Ao limitar o conceito de restauro às intervenções em “produtos da atividade 

humana”, Brandi identifica, de imediato, uma necessidade de evolução ou bifurcação 

deste preconceito ou “noção comum de restauro”, pois do contrário, “todos” os 

“produtos” teriam o mesmo tratamento em sua restauração e com o mesmo objetivo, 

que seria devolver a “eficiência” do objeto. Evidente que isto não seria possível. 

Esta separação, necessária para uma correta conceituação do restauro, 

indica dois tipos de restauração: “uma restauração relativa aos manufatos 

industriais”, que segundo Brandi se tornará “sinônimo de reparação ou de restituição 

de um estado anterior”, que tem como objetivo principal e “escopo”, o 

restabelecimento da “funcionalidade do produto, estando, por isso, a natureza da 

intervenção de restauro ligada de forma exclusiva à realização desse fim”; e o 

restauro relativo às “obras de arte”, que possui segundo o autor, uma diferença 

significativa, não apenas pela metodologia ou operações do ato em si, mas 

principalmente pela singularidade intrínseca neste “produto especial da atividade 

humana”. Para esta diferenciação, Brandi ressalta que: 

[...] quando se tratar [...] de obra de arte, mesmo se entre as obras de 
arte haja algumas que possuam estruturalmente um objetivo 
funcional, como as obras de arquitetura e, em geral, os objetos da 
chamada arte aplicada, claro estará que o restabelecimento da 
funcionalidade, se entrar na intervenção de restauro, representará, 
definitivamente, só um lado secundário ou concomitante, e jamais o 
primário e fundamental que se refere à obra de arte como obra de 
arte. (BRANDI, 2008, p. 26, grifos nossos) 

Ainda em um momento preliminar, vale destacar que até este “produto 

especial da atividade humana” ser reconhecido como obra de arte, ele é obra de arte 

apenas “potencialmente”, mas para que ele se torne uma obra de arte, é necessário 

que haja um “singular reconhecimento que vem à consciência” feita por um 

“indivíduo singular”. Portanto, é neste “reconhecimento” e “recriação” que nossa 



consciência o retira definitivamente do comum para transformá-lo em obra de arte. 

Segundo Brandi, essa é: 

[...] a característica peculiar da obra de arte, quando não questionada 
na sua essência e no processo criativo que a produziu, mas quando 
começa a fazer parte do mundo, do particular ser no mundo de cada 
indivíduo. Tal peculiaridade não depende das premissas filosóficas 
de que se parte, mas qualquer que sejam, deve ser de pronto 
evidenciado, apenas, que se aceite a arte como um produto da 
espiritualidade humana. (BRANDI, 2008, p. 27) 

Fica claro que a base filosófica que sustenta a teoria de Brandi é a 

fenomenologia, assim descrita por Juhani Pallasmaa: 

Filosofia associada principalmente aos nomes de Edmund Husserl e 
Martin Heidegger, a fenomenologia é de natureza introspectiva e 
contrasta com o desejo de objetividade do positivismo. A 
fenomenologia busca descrever os fenômenos recorrendo 
diretamente à consciência como tal, sem teorias e sem categorias 
tiradas das ciências naturais ou da psicologia. Assim, a 
fenomenologia significa examinar um fenômeno da consciência em 
sua própria dimensão de consciência. Isso quer dizer, para usar um 
conceito de Husserl, “um puro olhar” para o fenômeno, ou 
“contemplar sua essência”. A fenomenologia é uma abordagem 
puramente teórica da pesquisa, no sentido original da palavra grega 
theoria, que significa exatamente “olhar, contemplar”. (PALLASMAA, 
2008, p. 485) 

Deste modo, voltando ao nosso objeto de estudo, não há obra de arte sem o 

reconhecimento como tal, e, consequentemente, não haverá um restauro relativo a 

uma obra de arte sem que, em um primeiro momento, livremos definitivamente o 

Edifício dos Arquitetos da Bahia de seu atual estado de “obra de arte potencial”. Este 

ponto é encerrado por Brandi com o seguinte corolário: “qualquer comportamento 

em relação à obra de arte, nisso compreendendo a intervenção de restauro, 

depende de que ocorra o reconhecimento ou não da obra de arte” (BRANDI, 2008, p. 

28).  

Este ato crítico significaria, por exemplo, que a intervenção no edifício não 

seria efetuada primordialmente com objetivos funcionais, ou conduzida como uma 

mera “reforma”, que nos induziria a decisões que colocassem em um segundo plano 

os valores artísticos e históricos do monumento. Definitivamente, não é isso que 

queremos para o Edifício dos Arquitetos da Bahia. Afinal, “se o comportamento em 

relação à obra de arte está estreitamente ligado ao juízo de artisticidade” conduzindo 



ao seu reconhecimento, “também a qualidade da intervenção estará, do mesmo 

modo, estreitamente determinada por ele”. (BRANDI, 2008, p. 28). 

Assim, partindo dessa separação e esclarecimentos preliminares, quais as 

razões para considerar o Edifício dos Arquitetos da Bahia, um “produto especial da 

atividade humana” e separá-lo, “definitivamente, do comum dos outros produtos”, 

livrando-o, portanto, de uma simples restauração cujo objetivo seria o 

restabelecimento de sua funcionalidade? O que restaurar? Como restaurá-lo? 

As respostas destas questões71 são essenciais para conduzir a restauração, 

pois indicarão o caminho correto, onde, diferentemente de abordagens anteriores de 

restauro, há uma “ligação indissolúvel” existente “entre a restauração e a obra de 

arte, pelo fato de a obra de arte condicionar a restauração e não o contrário”. 

(BRANDI, 2008, p. 29, grifo nosso).  

Apesar de se restaurar a “matéria”, que é suporte da obra de arte e “único 

objeto de intervenção de restauro”72, deverá ser levada em consideração, também, a 

“bipolaridade com que a obra de arte se oferece à consciência”: 

Como produto da atividade humana, a obra de arte coloca, com 
efeito, uma dúplice instância: a instância estética que corresponde ao 
fato basilar da artisticidade pela qual a obra de arte é obra de arte; a 
instância histórica que lhe compete como produto humano realizado 
em um certo tempo e lugar e que em certo tempo e lugar se 

encontra
73

. (BRANDI, 2008, p. 29) 

Ao destacar esta duas “instâncias fundamentais”, a “instância estética” e a 

“instância histórica”, e destacando-as em relação à “instância da utilidade”, que 

segundo o autor “não é sequer necessário acrescentar” por não poder ser levada em 

consideração isoladamente para com a obra de arte, Brandi chega ao conceito de 

restauro que nos interessa: 
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 Tais respostas deverão ser oportunamente apresentadas em dois momentos: Uma análise crítica 
de base fenomenológica do edifício como obra de arte, destacando os seus valores artísticos; e no 
projeto de restauro propriamente dito. 
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 1° axioma da teoria da restauração de Brandi: “restaura-se somente a matéria da obra de arte”. O 

segundo princípio é o restabelecimento da “unidade potencial da obra de arte”. (BRANDI, 2008, p. 
31-33) 

73
 Segundo Brandi, o “tempo em relação à obra de arte e à restauração” não está condicionado sob o 

aspecto formal como o conhecemos, “mas no fenomenológico”. Ele se encontra “em três 
momentos: como duração ao exteriorizar a obra de arte enquanto é formulada pelo artista; em 
segundo lugar, como intervalo inserido entre o fim do processo criativo e o momento em que nossa 
consciência atualiza em si a obra de arte; em terceiro lugar, como átimo dessa fulguração da obra 
de arte na consciência”. (BRANDI, 2008. p. 54) 



A restauração constitui o momento metodológico do reconhecimento 
da obra de arte, na sua consistência física e na sua dúplice 
polaridade estética e histórica, com vistas à sua transmissão para o 
futuro. (BRANDI, 2008, p. 30) 

Portanto, entendido como uma obra de arte, podemos partir para o restauro 

do Edifício dos Arquitetos da Bahia com a devida segurança teórica, que servirá 

como balizador nas decisões de projeto, impondo-nos o “imperativo categórico” e o 

“imperativo moral” de sua conservação e restauração para as próximas gerações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Figuras - Edifício dos Arquitetos em dois momentos, 1967 e 2012. 
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4. LEITURA E DOCUMENTAÇÃO 
 
 
4.1. CRONOLOGIA CONSTRUTIVA DA EDIFICAÇÃO 

 

Em nossa pesquisa não foram encontradas as plantas e desenhos originais 

do projeto. No entanto, o Edifício dos Arquitetos teve seu projeto publicado em duas 

revistas da época: a revista Arquitetura, de novembro de 1966, publicada pelo 

próprio IAB; e a revista AC Arquitetura e Construção, na edição de janeiro-março de 

1967. As duas apresentam imagens e plantas da construção, mas nota-se que na 

revista do IAB, que saiu ainda em 1966, as fotos da edificação apresentam 

características de final de obra, como os vidros das lojas com marcas pós-instalação. 

  

 
Figuras 51, 52 e 53 – Capas das publicações e edifício recém-inaugurado.

 



 

Outro ponto que nos chamou a atenção são as plantas reproduzidas na 

revista do IAB. Há diferenças em relação às plantas da AC e ao que de fato foi 

construído. Podemos concluir que se trata do projeto básico da edificação, e não de 

sua versão final ou executiva. No 3° pavimento, por exemplo, a varanda da fachada 

sudeste ganha outra linha de pilares, ficando com cerca do dobro de sua área atual. 

Com isso, o volume fechado que abriga a cozinha e sanitários, além de possuir um 

layout diferente, encosta na escada de acesso ao 4° pavimento. A escada helicoidal 

tem uma pequena diferença em seu desenho. Ela não apresenta os últimos degraus 

retos e não ficam soltas em um grande vazio. O 4° pavimento por sua vez, está 

bastante diferente. Os sanitários ocupam o espaço onde hoje está a sala voltada 

para a fachada noroeste e a divide em duas partes. A varanda não se solta da 

edificação, sendo ainda ligada à copa por um balcão. 

 
 

      
 
 

No 3° pavimento das galerias os sanitários ocupam um trecho da fachada 

frontal e a abertura da circulação é um pouco deslocada para uma espécie de hall 

Figuras 54 e 55 – Plantas baixas do 3° e 4° 

pavimentos, publicadas na revista do IAB. 

 



de convívio. Já no 1° pavimento, existem apenas quatro lojas, maiores que as do 

projeto executado. 

Nos cortes publicados na revista do IAB, notamos que a cobertura não possui 

a calha central, sendo a cobertura de apenas uma água com o declive para a 

fachada frontal.  

 
 

 
 

 
 
 

Por ter sido publicada alguns meses depois, já em 1967, percebemos que as 

plantas da revista AC conferem com o projeto construído. Tudo está lá, inclusive a 

escada de acesso ao terraço do fundo, recentemente demolida. 

Figuras 56, 57 e 58 – Plantas do 2° e 1° pavimentos e cortes, publicadas na revista do IAB.

 



 

 

 

 

 
Figuras 59, 60, 61 e 62 – Plantas do 4°, 3°, 2° e 1° pavimento, publicadas na revista AC. 

 



Nas duas publicações aparece na planta de situação a proposta do terraço da 

cota 60.00 integrado com a Praça Luis Dias. Aparece o quarteirão conhecido como 

“Ilha da Miséria” com a nota: “Ilha da Miséria, já demolida”, e o quarteirão vizinho ao 

a Edifício dos Arquitetos com a nota: “A ser demolida”. Sabemos que este último 

ainda permanece no local e que a proposta da integração praça-terraço ficou 

arquivada. 

 

 

 
Figuras 63 e 64 – Plantas de Situação publicada nas revistas do IAB e AC. 

 



 

 

 

 

 

Figuras 66, 67 e 68 – Fachadas publicadas na revista AC. 

Figuras 65 – Detalhe do trecho a ser 

demolido. 



4.2. LEVANTAMENTO CADASTRAL 
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4.2.2. Planta Baixa - 1° Pavimento e Subsolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





4.2.3. Planta Baixa - 2° Pavimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





4.2.4. Planta Baixa - 3° Pavimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





4.2.5. Planta Baixa - 4° Pavimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





4.2.6. Cortes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





4.2.7. Fachadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





4.3. LEVANTAMENTO FOTÓGRAFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3.1. Levantamento Fotográfico – 4° Pavimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Disciplina: ARQUITETURA

Mestrando: ALAN QUINTELLA MENDES

ARQUITETO E URBANISTA - CAU/BA: 79256

Nomeação e Arquivamento: UFBA-CECRE-LF-DC-001=R00

        LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

DADOS DO EDIFÍCIO

Nome: EDIFÍCIO DOS ARQUITETOS DA BAHIA

Endereço: LADEIRA DA PRAÇA, N°9, CENTRO HISTÓRICO, SALVADOR-BA

Propietário: IAB-BA E OUTROS

VARANDA (4° PAVIMENTO)

PLANTA / LOCALIZAÇÃO

ÁREA=51,28 M²

FOTOGRAFIAS

MODELO MÁQUINA: TIPO: DIMENSÕES: RESOLUÇÃO: AUTOR:

SONY CYBER-SHOT FOTO DIGITAL 1280x960 Pixels 300 dpi ALAN Q. MENDES

CÓDIGO: DATA: HORA: DESCRIÇÃO:

4P-VAR-FT-001 11/05/2012 13:13:00 FOTO A PARTIR DO SALÃO COM A PARTE INTERNA DA VARANDA EM 

PRIMEIRO PLANO



DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

PARTE INFERIOR DA VARANDA VISTO A PARTIR DO TERRAÇO FOTO A PARTIR DO LADO ESQUERDO DA VARANDA COM A BAIXA DOS

DESCOBERTO LOCALIZADO NO 3° PAVIMENTO SAPATEIROS AO FUNDO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

4P-VAR-FT-002 26/11/2011 09:46:00 4P-VAR-FT-003 11/05/2012 13:13:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

FERRAGEM EXPOSTA NA PARTE INFERIOR DO BALANÇO INTERNO FERRAGEM EXPOSTA NA PARTE INFERIOR DO BALANÇO EXTERNO

DA VARANDA DA VARANDA

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

4P-VAR-FT-004 11/05/2012 13:24:00 4P-VAR-FT-005 11/05/2012 13:59:00



DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

PARTE EXTERNA DA VARANDA E BALAUSTRES RETIRADOS DETALHE DA BASE DO BALAUSTRE DO GUARDA-CORPO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

4P-VAR-FT-006 11/05/2012 13:12:00 4P-VAR-FT-007 11/05/2012 13:11:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

DETALHE DO CANTO DO GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO SOLTO FERRAGEM DE FIXAÇÃO DO BALAUSTRE EXPOSTA NA PARTE 

E MATERIAL DETERIORADO SUPERIOR DA VARANDA

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

4P-VAR-FT-008 11/05/2012 13:11:00 4P-VAR-FT-009 11/05/2012 13:09:00



Disciplina: ARQUITETURA

Mestrando: ALAN QUINTELLA MENDES

ARQUITETO E URBANISTA - CAU/BA: 79256

Nomeação e Arquivamento: UFBA-CECRE-LF-DC-001=R00

        LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

DADOS DO EDIFÍCIO

Nome: EDIFÍCIO DOS ARQUITETOS DA BAHIA

Endereço: LADEIRA DA PRAÇA, N°9, CENTRO HISTÓRICO, SALVADOR-BA

Propietário: IAB-BA E OUTROS

SALÃO (4° PAVIMENTO)

PLANTA / LOCALIZAÇÃO

ÁREA=146,95 M²

FOTOGRAFIAS

MODELO MÁQUINA: TIPO: DIMENSÕES: RESOLUÇÃO: AUTOR:

SONY CYBER-SHOT FOTO DIGITAL 1280x960 Pixels 300 dpi ALAN Q. MENDES

CÓDIGO: DATA: HORA: DESCRIÇÃO:

4P-SAO-FT-001 11/05/2012 13:46:00 FOTO A PARTIR DA ESCADA DE ACESSO AO 4° PAVIMENTO

COM A VARANDA À ESQUERDA DA FOTO



DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

FOTO COM AS ABERTURAS DA FACHADA SUDOESTE À ESQUERDA JANELA TIPO DA FACHADA SUDOESTE

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

4P-SAO-FT-002 11/05/2012 13:18:00 4P-SAO-FT-003 07/08/2012 17:25:00

CÓDIGO: DATA: HORA: DESCRIÇÃO:

4P-SAO-FT-004 07/08/2012 17:56:00 VISTA DO SALÃO A PARTIR DA SALA 1. ESCADA EM PRIMEIRO

PLANO E VARANDA À ESQUERDA



DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

VISTA GERAL DO FORRO DE GAMELA COM O CONJUNTO DE DETALHE DO FORRO

DE PENDENTES

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

4P-SAO-FT-005 11/05/2012 13:16:00 4P-SAO-FT-006 11/05/2012 13:35:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

DETALHE DOS PENDENTES DETALHE DE UMA MANCHA NO FORRO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

4P-SAO-FT-007 11/05/2012 13:31:00 4P-SAO-FT-008 11/05/2012 13:36:00



DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

VISTA COM ESCADA DE ACESSO EM PRIMEIRO PLANO, VOLUME FOTO A PARTIR DA VARANDA COM PAÍNEL AO FUNDO SEPARANDO

DOS SANITÁRIOS À ESQUERDA E SALA 1 AO FUNDO SALÃO DA SALA 2

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

4P-SAO-FT-009 11/05/2012 13:25:00 4P-SAO-FT-010 11/05/2012 13:21:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

VISTA GERAL DA ESQUADRIA DA FACHADA NORDESTE E VARANDA FORRO DE GAMELA E ESQUADRIA DA FACHADA NORDESTE

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

4P-SAO-FT-011 11/05/2012 13:20:00 4P-SAO-FT-012 11/05/2012 13:16:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

DETALHE DA PAREDE DECORADA, VIGA E FORRO DETALHE DA ESQUADRIA DA FACHADA SUDOESTE

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

4P-SAO-FT-013 08/08/2012 16:51:00 4P-SAO-FT-014 07/08/2012 17:33:00



Disciplina: ARQUITETURA

Mestrando: ALAN QUINTELLA MENDES

ARQUITETO E URBANISTA - CAU/BA: 79256

Nomeação e Arquivamento: UFBA-CECRE-LF-DC-001=R00

        LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

DADOS DO EDIFÍCIO

Nome: EDIFÍCIO DOS ARQUITETOS DA BAHIA

Endereço: LADEIRA DA PRAÇA, N°9, CENTRO HISTÓRICO, SALVADOR-BA

Propietário: IAB-BA E OUTROS

SALA 01 (4° PAVIMENTO)

PLANTA / LOCALIZAÇÃO

ÁREA=47,09 M²

FOTOGRAFIAS

MODELO MÁQUINA: TIPO: DIMENSÕES: RESOLUÇÃO: AUTOR:

SONY CYBER-SHOT FOTO DIGITAL 1280x960 Pixels 300 dpi ALAN Q. MENDES

CÓDIGO: DATA: HORA: DESCRIÇÃO:

4P-SL1-FT-001 11/05/2012 13:30:00 FOTO DA SALA 01 COM ESCADA DE ACESSO À ESQUERDA E

ESQUADRIAS DA FACHADA SUDOESTE AO FUNDO



DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

ESQUADRIA TIPO DA VOLTADA PARA A FACHADA NOROESTE TRECHO CEGO DE PAREDE ENTRE AS DUAS ABERTURAS DA

COM A CÂMARA MUNICIPAL AO FUNDO  FACHADA NOROESTE

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

4P-SL1-FT-002 07/08/2012 17:22:00 4P-SL1-FT-003 07/08/2012 17:22:00

CÓDIGO: DATA: HORA: DESCRIÇÃO:

4P-SL1-FT-004 11/05/2012 13:27:00 FOTO DA SALA 01 COM ESQUADRIAS DA FACHADA NOROESTE

À DIREIRA E ARMÁRIOS EMBUTIDOS AO FUNDO



DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

ESQUADRIA TIPO VOLTADA PARA A FACHADA NOROESTE DETALHE DA BASE DO VOLUME DA COPA E SANITÁRIOS

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

4P-SL1-FT-005 07/08/2012 17:22:00 4P-SL1-FT-006 11/05/2012 13:29:00

CÓDIGO: DATA: HORA: DESCRIÇÃO:

4P-SL1-FT-007 07/08/2012 17:22:00 VOLUME DA COPA E SANITÁRIOS COM A ESTRUTURA DO FORRO

DA ESCADA ACIMA



Disciplina: ARQUITETURA

Mestrando: ALAN QUINTELLA MENDES

ARQUITETO E URBANISTA - CAU/BA: 79256

Nomeação e Arquivamento: UFBA-CECRE-LF-DC-001=R00

        LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

DADOS DO EDIFÍCIO

Nome: EDIFÍCIO DOS ARQUITETOS DA BAHIA

Endereço: LADEIRA DA PRAÇA, N°9, CENTRO HISTÓRICO, SALVADOR-BA

Propietário: IAB-BA E OUTROS

SALA 02 (4° PAVIMENTO)

PLANTA / LOCALIZAÇÃO

ÁREA=43,38M²

FOTOGRAFIAS

MODELO MÁQUINA: TIPO: DIMENSÕES: RESOLUÇÃO: AUTOR:

SONY CYBER-SHOT FOTO DIGITAL 1280x960 Pixels 300 dpi ALAN Q. MENDES

CÓDIGO: DATA: HORA: DESCRIÇÃO:

4P-SL2-FT-001 07/08/2012 17:28:00 ÚNICA ESQUADRIA DA SALA 02 VOLTADA PARA A FACHADA SUDESTE

COM A CASA DOS 7 CANDEEIROS AO FUNDO



DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

ENTULHO ACUMULADO NA SALA 02 PAÍNEL QUE SEPARA A SALA 02 DO SALÃO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

4P-SL2-FT-002 11/05/2012 13:14:00 4P-SL2-FT-003 11/05/2012 13:17:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

MARCAS DE CUPINS NAS PAREDES ESTRUTURA METÁILICA AO FUNDO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

4P-SL2-FT-004 07/08/2012 17:27:00 4P-SL2-FT-005 07/08/2012 17:27:00



Disciplina: ARQUITETURA

Mestrando: ALAN QUINTELLA MENDES

ARQUITETO E URBANISTA - CAU/BA: 79256

Nomeação e Arquivamento: UFBA-CECRE-LF-DC-001=R00

        LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

DADOS DO EDIFÍCIO

Nome: EDIFÍCIO DOS ARQUITETOS DA BAHIA

Endereço: LADEIRA DA PRAÇA, N°9, CENTRO HISTÓRICO, SALVADOR-BA

Propietário: IAB-BA E OUTROS

SANITÁRIOS E COPA (4° PAVIMENTO)

PLANTA / LOCALIZAÇÃO

ÁREA=10,20M²

FOTOGRAFIAS

MODELO MÁQUINA: TIPO: DIMENSÕES: RESOLUÇÃO: AUTOR:

SONY CYBER-SHOT FOTO DIGITAL 1280x960 Pixels 300 dpi ALAN Q. MENDES

CÓDIGO: DATA: HORA: DESCRIÇÃO:

4P-SAN-FT-001 11/05/2012 13:26:00 INFILTRAÇÃO NO TETO DO SANITÁRIO FEMININO



DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

SANITÁRIO MASCULINO SANITÁRIO FEMININO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

4P-SL2-FT-002 11/05/2012 13:25:00 4P-SL2-FT-003 11/05/2012 13:26:00

DESCRIÇÃO:

REGISTRO DANIFICADO

CÓDIGO: DATA: HORA:

4P-SL2-FT-004 11/05/2012 13:26:00



Disciplina: ARQUITETURA

Mestrando: ALAN QUINTELLA MENDES

ARQUITETO E URBANISTA - CAU/BA: 79256

Nomeação e Arquivamento: UFBA-CECRE-LF-DC-001=R00

        LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

DADOS DO EDIFÍCIO

Nome: EDIFÍCIO DOS ARQUITETOS DA BAHIA

Endereço: LADEIRA DA PRAÇA, N°9, CENTRO HISTÓRICO, SALVADOR-BA

Propietário: IAB-BA E OUTROS

ESCADA (3° E 4° PAVIMENTO)

PLANTA / LOCALIZAÇÃO

FOTOGRAFIAS

MODELO MÁQUINA: TIPO: DIMENSÕES: RESOLUÇÃO: AUTOR:

SONY CYBER-SHOT FOTO DIGITAL 1280x960 Pixels 300 dpi ALAN Q. MENDES

CÓDIGO: DATA: HORA: DESCRIÇÃO:

4P-ESC-FT-001 26/11/2011 09:47:00 FOTO DA ESCADA HELICOIDAL A PARTIR DA RE CEPÇÃO DO

3° PAVIMENTO



DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

ESCADA VISTA A PARTIR DA SALA 01 (4° PAVIMENTO) ESCADA VISTA A PARTIR DO INÍCIO

COM A ÁREA DA RECEPÇÃO NO PAVIMENTO ABAIXO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

4P-ESC-FT-002 11/05/2012 13:33:00 4P-ESC-FT-003 26/11/2011 09:45:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

ESCADA DESDE O PRIMEIRO DEGRAU VISTA A PARTIR DA RECEPÇÃO ESCADA DESDE O ÚLTIMO DEGRAU VISTA A PARTIR DO SALÃO

DO 3° PAVIMENTO DO 4° PAVIMENTO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

4P-ESC-FT-004 11/05/2012 13:50:00 4P-ESC-FT-005 11/05/2012 13:38:00



DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

GUARDA-CORPO NO PRIMEIRO PLANO E FORRO DA ESCADA DETALHE DO CANTO DO GUARDA-CORPO E PILAR DE CONCRETO

E FORRO DA SALA 01 AO FUNDO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

4P-ESC-FT-006 11/05/2012 13:47:00 4P-ESC-FT-007 11/05/2012 13:45:00

CÓDIGO: DATA: HORA: DESCRIÇÃO:

4P-ESC-FT-008 11/05/2012 13:31:00 VISTA GERAL DA ESCADA A PARTIR DA SALA 01



DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

INÍCIO DA ESCADA COM CORRIMÃO EM DESTAQUE E DETALHE DO ENCONTRO DO CORRIMÃO COM O GURDA-CORPO

REBAIXO DE PISO E SEIXOS DA BASE DA ESCADA À DIREITA E DETALHE DO BALAUSTRE DO CORRIMÃO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

4P-ESC-FT-009 08/08/2012 16:25:00 4P-ESC-FT-010 11/05/2012 13:45:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

ESCADA, FORRO DA ESCADA E FORRO DE GAMELA DO SALÃO ESTRUTURA DO FORRO EM BLOCO CERÂMICO DA ESCADA

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

4P-ESC-FT-011 11/05/2012 13:49:00 4P-ESC-FT-012 08/08/2012 16:41:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

DETALHE DO CANTO E ESTRUTURA DO GUARDA-CORPO ESTRUTURA DO FORRO DA ESCADA DETERIORADA

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

4P-ESC-FT-013 11/05/2012 13:45:00 4P-ESC-FT-014 11/05/2012 13:27:00



DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

VISTA DA ESCADA E DO FORRO DE BLOCO CERÂMICO FORRO, GUARDA-CORPO E VOLUME DOS SANITÁRIOS AO FUNDO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

4P-ESC-FT-015 11/05/2012 13:47:00 4P-ESC-FT-016 11/05/2012 13:35:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

ESTRUTURA, FORRO E VOLUME DOS SANITÁRIOS DETERIORAÇÃO DO FORRO EM BLOCO CERÂMICO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

4P-ESC-FT-017 11/05/2012 13:36:00 4P-ESC-FT-018 11/05/2012 13:38:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

DETALHE DA ESTRUTURA E FORRO DETALHE DO PISO E BASE DA ESCADA

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

4P-ESC-FT-019 08/08/2012 16:50:00 4P-ESC-FT-020 11/05/2012 13:52:00



4.3.2. Levantamento Fotográfico – 3° Pavimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Disciplina: ARQUITETURA

Mestrando: ALAN QUINTELLA MENDES

ARQUITETO E URBANISTA - CAU/BA: 79256

Nomeação e Arquivamento: UFBA-CECRE-LF-DC-002=R00

        LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

DADOS DO EDIFÍCIO

Nome: EDIFÍCIO DOS ARQUITETOS DA BAHIA

Endereço: LADEIRA DA PRAÇA, N°9, CENTRO HISTÓRICO, SALVADOR-BA

Propietário: IAB-BA E OUTROS

RECEPÇÃO (3° PAVIMENTO)

PLANTA / LOCALIZAÇÃO

ÁREA=62,97 M²

FOTOGRAFIAS

MODELO MÁQUINA: TIPO: DIMENSÕES: RESOLUÇÃO: AUTOR:

SONY CYBER-SHOT FOTO DIGITAL 1280x960 Pixels 300 dpi ALAN Q. MENDES

CÓDIGO: DATA: HORA: DESCRIÇÃO:

3P-REC-FT-001 11/05/2012 13:52:00 RECEPÇÃO LOCALIZADA NO 3° PAVIMENTO COM ESCADA HELICOIDAL

EM DESTAQUE



DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

PAREDE ORIGINAL EM ALVENARIA E NOVA PAREDE EM DRY-WALL REBAIXO NO PISO LOCALIZADO ABAIXO DA ESCADA

QUE SEPARAM A RECEPÇÃO DO RESTAURANTE

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

3P-REC-FT-002 11/05/2012 13:49:00 3P-REC-FT-003 11/05/2012 13:48:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

REBAIXO NO PISO LOCALIZADO ABAIXO DA ESCADA E PASSAGEM ACÚMULO DE ÁGUA NO REBAIXO DO PISO

ENTRE ÁREA INTERNA E EXTERNA

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

3P-REC-FT-004 11/05/2012 13:49:00 3P-REC-FT-005 11/05/2012 13:51:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

TETO DA RECEPÇÃO DUTO DE ESGOTO EM FALSO PILAR DE MADEIRA

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

3P-REC-FT-006 11/05/2012 13:49:00 3P-REC-FT-007 11/05/2012 13:49:00



Disciplina: ARQUITETURA

Mestrando: ALAN QUINTELLA MENDES

ARQUITETO E URBANISTA - CAU/BA: 79256

Nomeação e Arquivamento: UFBA-CECRE-LF-DC-002=R00

        LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

DADOS DO EDIFÍCIO

Nome: EDIFÍCIO DOS ARQUITETOS DA BAHIA

Endereço: LADEIRA DA PRAÇA, N°9, CENTRO HISTÓRICO, SALVADOR-BA

Propietário: IAB-BA E OUTROS

RESTAURANTE (3° PAVIMENTO)

PLANTA / LOCALIZAÇÃO

ÁREA=95,61 M²

FOTOGRAFIAS

MODELO MÁQUINA: TIPO: DIMENSÕES: RESOLUÇÃO: AUTOR:

SONY CYBER-SHOT FOTO DIGITAL 1280x960 Pixels 300 dpi ALAN Q. MENDES

CÓDIGO: DATA: HORA: DESCRIÇÃO:

3P-RES-FT-001 05/09/2012 11:30:00 VISTA GERAL DO RESTAURANTE COM BALCÃO DE ATENDIMENTO

E SANITÁRIOS AO FUNDO



CÓDIGO: DATA: HORA: DESCRIÇÃO:

3P-RES-FT-002 05/09/2012 11:30:00 VISTA GERAL DO RESTAURANTE COM BALCÃO DE ATENDIMENTO

EM PRIMEIRO PLANO E TERRAÇO DESCOBERTO AO FUNDO

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

RESTAURANTE VISTO A PARTIR DO TERRAÇO COBERTO SALÃO DE ATENDIMENTO DO RESTAURANTE

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

3P-RES-FT-003 08/08/2012 14:33:00 3P-RES-FT-004 05/09/2012 11:30:00



DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

BALCÃO DE ATENDIMENTO E ÁREA DE APOIO VISTA GERAL DA COZINHA

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

3P-RES-FT-005 05/09/2012 11:31:00 3P-RES-FT-006 05/09/2012 11:27:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

PRODUÇÃO DA COZINHA DESPENSA E ARMAZENAMENTO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

3P-RES-FT-007 05/09/2012 11:28:00 3P-RES-FT-008 05/09/2012 11:27:00



DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

DESPENSA ACESSO DE SERVIÇO À COZINHA

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

3P-RES-FT-009 05/09/2012 11:28:00 3P-RES-FT-010 05/09/2012 11:27:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

LAVABO EXTERNO SANITÁRIO MASCULINO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

3P-RES-FT-011 05/09/2012 11:29:00 3P-RES-FT-012 05/09/2012 11:29:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

SANITÁRIO MASCULINO SANITÁRIO FEMININO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

3P-RES-FT-013 05/09/2012 11:29:00 3P-RES-FT-014 05/09/2012 11:29:00



Disciplina: ARQUITETURA

Mestrando: ALAN QUINTELLA MENDES

ARQUITETO E URBANISTA - CAU/BA: 79256

Nomeação e Arquivamento: UFBA-CECRE-LF-DC-002=R00

        LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

DADOS DO EDIFÍCIO

Nome: EDIFÍCIO DOS ARQUITETOS DA BAHIA

Endereço: LADEIRA DA PRAÇA, N°9, CENTRO HISTÓRICO, SALVADOR-BA

Propietário: IAB-BA E OUTROS

TERRAÇOS (3° PAVIMENTO)

PLANTA / LOCALIZAÇÃO

ÁREA=400,00 M²

FOTOGRAFIAS

MODELO MÁQUINA: TIPO: DIMENSÕES: RESOLUÇÃO: AUTOR:

SONY CYBER-SHOT FOTO DIGITAL 1280x960 Pixels 300 dpi ALAN Q. MENDES

CÓDIGO: DATA: HORA: DESCRIÇÃO:

3P-PAN-FT-001 05/09/2012 15:04:00 TERRAÇOS DO EDIFÍCIO DOS ARQUITETOS EM PRIMEIRO PLANO E DA CASA DOS

7 CANDEEIROS EM SEGUNDO PLANO



CÓDIGO: DATA: HORA: DESCRIÇÃO:

3P-TER-FT-001 08/08/2012 15:39:00 VISTA GERAL DO ACESSO AO TERRAÇO DO 3° PAVIMENTO

CÓDIGO: DATA: HORA: DESCRIÇÃO:

3P-TER-FT-002 26/11/2011 09:40:00 VISTA DO TERRAÇO COM RESTAURANTE À ESQUERDA E LADEIRA DA PRAÇA

À DIREITA



DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

TERRAÇO A DESCOBERTO COM TERRAÇO COBERTO E RECEPÇÃO AO FUNDO TERRAÇO DESCOBERTO DA FACHADA NOROESTE

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

3P-TER-FT-003 05/09/2012 11:19:00 3P-TER-FT-004 05/09/2012 11:19:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

TERRAÇO DA FACHADA NOROESTE COM EDIFÍCIOS DA LADEIRA DA PRAÇA AO FUNDO TERRAÇO DESCOBERTO E ESCADA DE ACESSO AO 3° PAVIMENTO AO FUNDO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

3P-TER-FT-005 05/09/2012 11:20:00 3P-TER-FT-006 05/09/2012 11:20:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

VISÃO GERAL DO TERRAÇO DESCOBERTO DA FACHADA NOROESTE ESCADA DE ACESSO AO 3° PAVIMENTO E TERRAÇO DA FACHADA SUDOESTE AO FUNDO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

3P-TER-FT-007 05/09/2012 11:20:00 3P-TER-FT-008 05/09/2012 11:20:00



DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

BANCO DO TERRAÇO DESCOBERTO ESCADA DE ACESSO E TERRAÇO COBERTO DE ACESSO À RECEPÇÃO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

3P-TER-FT-009 05/09/2012 11:20:00 3P-TER-FT-010 05/09/2012 11:20:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

TERRAÇO COBERTO DA RECEPÇÃO TERRAÇO COBERTO E PRAÇA MUNICIPAL AO FUNDO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

3P-TER-FT-011 05/09/2012 11:21:00 3P-TER-FT-012 05/09/2012 11:21:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

TERRAÇO DESCOBERTO DA FACHADA NORDESTE (FACHADA FRONTAL) TERRAÇO COBERTO E ATUAL ACESSO PRINCIPAL À RECEPÇÃO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

3P-TER-FT-013 05/09/2012 11:22:00 3P-TER-FT-014 08/08/2012 15:11:00



DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

INÍCIO DO TERRAÇO DESCOBERTO DA FACHADA SUDESTE TERRAÇO NOROESTE VISTO DO 4° PAVIMENTO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

3P-TER-FT-015 05/09/2012 11:28:00 3P-TER-FT-016 05/09/2012 11:27:00

CÓDIGO: DATA: HORA: DESCRIÇÃO:

3P-TER-FT-017 05/09/2012 11:30:00 VISTA GERAL DO TERRAÇO DESCOBERTO DA FACHADA SUDOESTE

COM A RECEPÇÃO À ESQUERDA



DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

DETALHE DO LOCAL ONDE EXISTIIA UM ESCADA EXTERNA DE ACESSO AO 3° PAVIMENTOTERRAÇO DESCOBERTO DA FACHADA SUDOESTE E ACESSO DE SERVIÇO À COZINHA

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

3P-TER-FT-018 05/09/2012 11:28:00 3P-TER-FT-019 05/09/2012 11:27:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

DETALHE DA JARDINEIRA DO TERRAÇO SUDESTE PARTE INFERIOR DO BANCO/GUARDA-CORPO DO TERRAÇOS

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

3P-TER-FT-020 05/09/2012 11:29:00 3P-TER-FT-021 05/09/2012 11:29:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

FOSSO DE ACESSO AO RESERVATÓRIO INFERIOR DETALHE DOS RALOS DO TERRAÇO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

3P-TER-FT-022 05/09/2012 11:29:00 3P-TER-FT-023 05/09/2012 11:29:00



4.3.3. Levantamento Fotográfico – 2° Pavimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Disciplina: ARQUITETURA

Mestrando: ALAN QUINTELLA MENDES

ARQUITETO E URBANISTA - CAU/BA: 79256

Nomeação e Arquivamento: UFBA-CECRE-LF-DC-003=R00

        LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

DADOS DO EDIFÍCIO

Nome: EDIFÍCIO DOS ARQUITETOS DA BAHIA

Endereço: LADEIRA DA PRAÇA, N°9, CENTRO HISTÓRICO, SALVADOR-BA

Propietário: IAB-BA E OUTROS

CIRCULAÇÃO E ESCADA (2° PAVIMENTO)

PLANTA / LOCALIZAÇÃO

ÁREA=97,58 M²

FOTOGRAFIAS

MODELO MÁQUINA: TIPO: DIMENSÕES: RESOLUÇÃO: AUTOR:

SONY CYBER-SHOT FOTO DIGITAL 1280x960 Pixels 300 dpi ALAN Q. MENDES

CÓDIGO: DATA: HORA: DESCRIÇÃO:

2P-CIR-FT-001 05/09/2012 12:22:00 VISTA DA CIRCULAÇÃO DAS GALERIAS A PARTIR DA ESCADA

ABERTURA ONDE EXISTIA O MUXABI AO FUNDO



DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

VISTA DA CIRCULAÇÃO DAS GALERIAS A PARTIR DA ABERTURA GRADE DE FERRO QUE SUBSTITUIU O MUXARABI DE MADEIRA

EM PRIMEIRO PLANO E À ESQUERDA A PAREDE DOS SANITÁRIOS 

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

2P-CIR-FT-002 05/09/2012 12:27:00 2P-CIR-FT-003 05/09/2012 12:04:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

JARDINEIRA NA BASE DA ABERTURA  DA CIRCULAÇÃO DA GALERIA VISTA PARCIAL DO BECO DAS VERÔNICAS A PARTIR DA ABERTURA

USUÁRIO CONSUMINDO CRACK À DIREITA DA FOTO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

2P-CIR-FT-004 05/09/2012 12:26:00 2P-CIR-FT-005 05/09/2012 12:27:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

LATERAL ESQUERDA DA ABERTURA DETALHE DA BASE DA ABERTURA

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

2P-CIR-FT-006 08/08/2012 12:04:00 2P-CIR-FT-007 08/08/2012 12:05:00



DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

LANCE DA ESCADA QUE LEVA AO PÁTIO DE SERVIÇO ACESSO À ESCADA A PARTIR DO PÁTIO DE SERVIÇOS

GRADIL DE FERRO EM PRIMEIRO PLANO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

2P-CIR-FT-008 08/08/2012 13:33:00 2P-CIR-FT-009 26/11/2011 12:52:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

PAREDE DE PEDRA DA ESCADA LANCES DE DESCIDA E SUBIDA DA ESCADA A PARTIR DA GALERIA

GRADE E CORRIMÃO EM DESTAQUE

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

2P-CIR-FT-010 08/08/2012 13:05:00 2P-CIR-FT-011 08/08/2012 13:29:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

VISTA DOS DOIS ÚLTIMOS LANCES DA ESCADA DETALHES DA FIXAÇÃO DO BALAUSTRE NA ESTRUTURA DA ESCADA

E DO REVESTIMENTO DO PISO E ESPELHO DA ESCADA

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

2P-CIR-FT-012 08/08/2012 15:02:00 2P-CIR-FT-007 08/08/2012 13:30:00



Disciplina: ARQUITETURA

Mestrando: ALAN QUINTELLA MENDES

ARQUITETO E URBANISTA - CAU/BA: 79256

Nomeação e Arquivamento: UFBA-CECRE-LF-DC-003=R00

        LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

DADOS DO EDIFÍCIO

Nome: EDIFÍCIO DOS ARQUITETOS DA BAHIA

Endereço: LADEIRA DA PRAÇA, N°9, CENTRO HISTÓRICO, SALVADOR-BA

Propietário: IAB-BA E OUTROS

LOJAS E SANITÁRIOS (2° PAVIMENTO)

PLANTA / LOCALIZAÇÃO

FOTOGRAFIAS

MODELO MÁQUINA: TIPO: DIMENSÕES: RESOLUÇÃO: AUTOR:

SONY CYBER-SHOT FOTO DIGITAL 1280x960 Pixels 300 dpi ALAN Q. MENDES

CÓDIGO: DATA: HORA: DESCRIÇÃO:

2P-LOJ-FT-001 08/08/2012 12:26:00 VISTA DE UMA DAS LOJAS DA GALERIA (SINDIFAM)

LADEIRA DA PRAÇA À ESQUERDA



DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

VISTA DAS JANELAS EM FITA COM BANDEIRA, TECHO CEGO ESQUADRIA DA FACHADA E LOJA VOLTADA PARA A LADEIRA

PARA PUBLICIDADE, TRECHO FIXO E GUARDA-CORPO EM ALUMÍNIO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

2P-LOJ-FT-002 08/08/2012 12:25:00 2P-LOJ-FT-003 08/08/2012 12:25:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

SALA COM ESTRUTURA APARENTE VISTA DE UMA DAS LOJAS DA GALERIA A PARTIR DA CIRCULAÇAO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

2P-LOJ-FT-004 08/08/2012 12:25:00 2P-LOJ-FT-005 05/09/2012 12:23:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

LOJAS DE FUNDO SEM VENTILAÇÃO E COM AR-CONDICIONADO BALCÃO E ARMÁRIOS DE UMA DAS LOJAS

EM LOCAL INADEQUADO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

2P-LOJ-FT-006 05/09/2012 12:24:00 2P-LOJ-FT-007 05/09/2012 12:23:00



DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

PAREDE DO SANITÁRIO E PORTA DE ACESSO AO SANITÁRIO BOXES EM ALVENARIA, GRADIL E RESERVATÓRIOS IMPROVISADOS

À ESQUERDA APOIADOS EM BARROTES DE MADEIRA SOBRE PAREDES DOS BOXES

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

2P-SAN-FT-001 05/09/2012 12:27:00 2P-SAN-FT-002 05/09/2012 12:25:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

INTERIOR DE UM DOS BOXES ABERTURA EM COBOGÓS DE VIDRO QUE COMUNICAM O SANITÁRIO

DE UMA DAS LOJAS COM O SANITÁRIO MASCULINO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

2P-SAN-FT-003 05/09/2012 12:28:00 2P-SAN-FT-004 05/09/2012 12:26:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

DETALHE DA ESQUADRIA DE FERRO DOS SANITÁRIOS ACESSO AO DEPÓSITO E SANITÁRIO DE SERVIÇO AO FUNDO DA 

EDIFICAÇÃO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

2P-SAN-FT-005 05/09/2012 12:28:00 2P-SAN-FT-006 11/05/2012 14:12:00



4.3.4. Levantamento Fotográfico – 1° Pavimento e Subsolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Disciplina: ARQUITETURA

Mestrando: ALAN QUINTELLA MENDES

ARQUITETO E URBANISTA - CAU/BA: 79256

Nomeação e Arquivamento: UFBA-CECRE-LF-DC-004=R00

        LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

DADOS DO EDIFÍCIO

Nome: EDIFÍCIO DOS ARQUITETOS DA BAHIA

Endereço: LADEIRA DA PRAÇA, N°9, CENTRO HISTÓRICO, SALVADOR-BA

Propietário: IAB-BA E OUTROS

CIRCULAÇÃO, LOJAS E RECEPÇÃO (1° PAVIMENTO E SUBSOLO)

PLANTA / LOCALIZAÇÃO

FOTOGRAFIAS

MODELO MÁQUINA: TIPO: DIMENSÕES: RESOLUÇÃO: AUTOR:

SONY CYBER-SHOT FOTO DIGITAL 1280x960 Pixels 300 dpi ALAN Q. MENDES

CÓDIGO: DATA: HORA: DESCRIÇÃO:

1P-CIR-FT-001 05/09/2012 11:51:00 VISTA DA CIRCULAÇÃO DAS LOJAS A PARTIR DO PASSEIO

DA LADEIRA DA PRAÇA



DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

VISTA DA CIRCULAÇÃO DAS LOJAS A PARTIR DA ESCADA EXTERNA VISTA DA CIRCULAÇÃO DAS LOJAS A PARTIR DA RECEPÇÃO

LOJAS À ESQUERDA E LADEIRA DA PRAÇA À DIREITA LOJAS À DIREITA E LADEIRA DA PRAÇA À ESQUERDA

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

1P-CIR-FT-002 05/09/2012 12:08:00 1P-CIR-FT-003 05/09/2012 12:04:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

ESCADA DA CIRCULAÇÃO EXTERNA VISTA A PARTIR DO 1° PAVIMENTO ESCADA DA CIRCULAÇÃO EXTERNA VISTA A PARTIR DO SUBSOLO

ABAIXO LOJA DO SUBSOLO DESATIVADA

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

1P-CIR-FT-004 05/09/2012 12:05:00 1P-CIR-FT-005 05/09/2012 12:16:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

JARDINEIRA AO  NÍVEL DO 1° PAVIMENTO DETALHE DA TRANSIÇÃO ENTRE O PASSEIO E A CIRCULAÇÃO

EXTERNA DO 1° PAVIMENTO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

1P-CIR-FT-006 05/09/2012 12:16:00 1P-CIR-FT-007 05/09/2012 11:53:00



DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

PARTE DA LOJA DA ESQUINA ABRIGA UMA PEQUENA LANCHONETE VISTA INTERNA DA LOJA DA ESQUINA COM RECEPÇÃO DO

UM TOLDO PRESO NA FACHADA PROTEGE OS CLIENTES EDIFÍCIO AO FUNDO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

1P-LOJ-FT-001 05/09/2012 11:53:00 1P-LOJ-FT-002 05/09/2012 11:59:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

VISTA INTERNA DA LOJA DA ESQUINA COM LADEIRA DA PRAÇA LOJA E EQUIPAMENTOS NA CIRCULAÇÃO

AO FUNDO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

1P-LOJ-FT-003 05/09/2012 11:54:00 1P-LOJ-FT-004 05/09/2012 12:05:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

DETALHE DE OUTRA LOJA FUNCIONANDO COMO DEPÓSITO VISTA INTERNA DA ÚLTIMA LOJA LOCALIZADA ACIMA DA LOJA

DE MERCADORIAS DO SUBSOLO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

1P-LOJ-FT-005 05/09/2012 12:05:00 1P-LOJ-FT-006 05/09/2012 12:14:00



DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

VISTA INTERNA DA ÚLTIMA LOJA LOCALIZADA ACIMA DA LOJA OCUPAÇÃO IRREGULAR DA CIRCULAÇÃO DO SUBSOLO

DO SUBSOLO VOLTADO PARA O PASSEIO DA LADEIRA DA PRAÇA

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

1P-LOJ-FT-007 05/09/2012 11:53:00 1P-LOJ-FT-008 05/09/2012 11:59:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

VISTA DA RECEPÇÃO A PARTIR DO PASSEIO VISTA DA RECEPÇÃO

ESCADA AO FUNDO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

1P-REC-FT-001 05/09/2012 12:00:00 1P-REC-FT-002 05/09/2012 12:00:00

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:

VISTA DA RECEPÇÃO E DO PRIMEIRO LANCE DE ESCADA A PARTIR VISTA DO SEGUNDO LANCE DA ESCADA A PARTIR DO PATAMAR

DO PATAMAR DE DESCANSO DE DESCANSO

CÓDIGO: DATA: HORA: CÓDIGO: DATA: HORA:

1P-REC-FT-003 08/08/2012 13:06:00 1P-REC-FT-004 05/09/2012 12:21:00



4.3.5. Levantamento Fotográfico – Fachadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: ARQUITETURA

Mestrando: ALAN QUINTELLA MENDES

ARQUITETO E URBANISTA - CAU/BA: 79256

Nomeação e Arquivamento: UFBA-CECRE-LF-DC-005=R00

        LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

DADOS DO EDIFÍCIO

Nome: EDIFÍCIO DOS ARQUITETOS DA BAHIA

Endereço: LADEIRA DA PRAÇA, N°9, CENTRO HISTÓRICO, SALVADOR-BA

Propietário: IAB-BA E OUTROS

FACHADAS

FOTOGRAFIAS

MODELO MÁQUINA: TIPO: DIMENSÕES: RESOLUÇÃO: AUTOR:

SONY CYBER-SHOT FOTO DIGITAL 1280x960 Pixels 300 dpi ALAN Q. MENDES

CÓDIGO: DATA: HORA: DESCRIÇÃO:

FCH-FT-001 05/09/2012 15:14:00 VISTA PANORÂMICA: FACHADA NORDESTE (LADEIRA DA PRAÇA)

E FACHADA NOROESTE (RUA DO SALDANHA)



CÓDIGO: DATA: HORA: DESCRIÇÃO:

FCH-FT-002 26/11/2011 10:56:00 FACHADA NORDESTE (LADEIRA DA PRAÇA)

FACHADA NOROESTE (RUA DO SALDANHA)

CÓDIGO: DATA: HORA: DESCRIÇÃO:

FCH-FT-003 26/11/2011 10:56:00 FACHADA NORDESTE (LADEIRA DA PRAÇA)



FOTO: DANIEL PAZ

CÓDIGO: DATA: HORA: DESCRIÇÃO:

FCH-FT-004 200_ _ FACHADA SUDESTE (BECO DAS VERÔNICAS)

FACHADA NORDESTE (LADEIRA DA PRAÇA)

CÓDIGO: DATA: HORA: DESCRIÇÃO:

FCH-FT-005 26/11/2011 11:00:00 FACHADA SUDESTE (BECO DAS VERÔNICAS)

FACHADA NORDESTE (LADEIRA DA PRAÇA)



CÓDIGO: DATA: HORA: DESCRIÇÃO:

FCH-FT-006 26/11/2011 14:28:00 FACHADA SUDESTE (BECO DAS VERÔNICAS)

A PARTIR DA CASA DOS 7 CANDEEIROS

CÓDIGO: DATA: HORA:

FCH-FT-007 200_ _

DESCRIÇÃO:

FACHADA SUDESTE (BECO DAS VERÔNICAS)

FOTO: DANIEL PAZ



CÓDIGO: DATA: HORA: DESCRIÇÃO:

FCH-FT-008 26/11/2011 10:56:00 FACHADA NORDESTE (LADEIRA DA PRAÇA)

FACHADA NOROESTE (RUA DO SALDANHA)

CÓDIGO: DATA: HORA: DESCRIÇÃO:

FCH-FT-009 05/09/2012 11:48:00 FACHADA NOROESTE (RUA DO SALDANHA)



CÓDIGO: DATA: HORA: DESCRIÇÃO:

FCH-FT-010 05/09/2012 11:48:00 FACHADA NOROESTE (RUA DO SALDANHA)

FACHADA SUDOESTE (FUNDOS)

CÓDIGO: DATA: HORA: DESCRIÇÃO:

FCH-FT-011 05/09/2012 11:45:00 FACHADA SUDOESTE (FUNDOS)



5. DIAGNÓSTICO 
 

O presente capítulo tem como objetivo principal a identificação de patologias 

construtivas encontradas no Edifício dos Arquitetos (antiga sede do IAB Bahia), 

edificação modernista de grande importância local e que se localiza na Ladeira da 

Praça, Centro Histórico de Salvador.  

Para um melhor entendimento conceitual sobre do que se trata o tema 

“patologia construtiva”, devemos analisar o significado do termo patologia. Patologia 

deriva do grego pathos, que significa sofrimento, doença, e de logos, que quer dizer 

ciência, estudo. Portanto, podemos entender patologia, como o estudo das doenças. 

Se compararmos com o conceito de patologia na medicina, área onde o termo é 

mais conhecido e assimilado, nós podemos ter um melhor entendimento sobre o 

conceito de patologia construtiva. Desta forma, patologia construtiva é o estudo dos 

problemas construtivos apresentados pela edificação, que sofre, assim como os 

seres humanos, com a ação do tempo e de diversos agentes externos. 

Para corrigir e atacar os danos e problemas apresentados no edifício é de 

suma importância um correto diagnóstico, identificando primeiramente o dano, que é 

o problema visto a olho nu, e posteriormente identificado suas possíveis causas. 

Este processo de investigação retroativo dano-causa, nos permite um perfeito 

diagnóstico e entendimento sobre o que ocorre com a edificação, possibilitando 

assim, que possamos intervir de maneira correta na restauração física do edifício. 

Sabemos também, que a simples correção do dano surtirá efeito apenas 

imediato e se mostrará ineficiente na solução do problema, pois sem atacar a causa 

do problema, certamente o dano voltará a se manifestar na edificação. 

Evidente que no Brasil uma cultura de manutenção em edificações é muito 

incipiente, haja vista o atual estado de degradação em que se encontra o nosso 

patrimônio edificado. O famoso jargão da medicina que alerta que “é melhor prevenir 

do que remediar” se aplica perfeitamente para as edificações. Desta forma, fica claro 

que a melhor maneira de preservar o edifício e evitar que possíveis problemas se 

manifestem ao longo do tempo, é através de uma correta e rotineira manutenção e 

de uma conservação preventiva.  

 



5.1.  FICHAS DE DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.1. Ficha 001 – Cobertura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

Projeto: 

Endereço: 

Proprietário: 

Mestrando: 

EDIFÍCIO DOS ARQUITETOS DA BAHIA 
Ladeira da Praça, n°9, Centro Histórico, Salvador-Ba 

IAB-BA e Outros 

ALAN QUINTELLA MENDES 

Arquiteto e Urbanista – CAU: 79256 

 

FICHA DE DIAGNÓSTICO - 001 
COBERTURA 

Nomeação e Arquivamento: 

UFBA-CECRE-FD-001=R00 

 

PLANTA / LOCALIZAÇÃO 

 

VISTA GERAL 
 

 



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

Dano Agente Causa 

Manchas escuras Proliferação Ambiente favorável 

Falta de manutenção 

Desgaste da camada 
superficial da telha 

Desagregação Proliferação de fungos 

 

Telhas e calhas 
obstruídas 

Deposição Vandalismo 

Ação do vento 

Falta de manutenção  

Diagnóstico: 

• Toda a superfície do telhado de fibrocimento apresenta manchas escuras 
pela proliferação de fungos causada pelo ambiente favorável (ambiente 
úmido, bases orgânicas, porosidade) e pela ausência de uma manutenção 
periódica. 
 

• A proliferação dos fungos, em um grau mais avançado, contribui para a 
desagregação do material, aumentando porosidade e o desgaste da camada 
superficial das telhas de fibrocimento. 
 

• Pode-se observar que objetos diversos, possivelmente lançados de prédios 
vizinhos, obstruem o escoamento das águas da chuva. Em outro local, 
possivelmente uma chapa de aço, obstrui as duas calhas centrais podendo 
ocasionar o transbordamento de água das mesmas. 
 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

Dano Agente Causa 

Manchas avermelhadas Desprendimento Perda da camada 
superficial da calha 

Perda da camada 
superficial da calha 

Descamação Ambiente favorável 

Falta de manutenção  

Manchas esbranquiçadas 
nas ripas de madeira 

Proliferação 

 

Ambiente favorável 

Acúmulo de água 

Falta de manutenção 

Apodrecimento das ripas 
de madeira 

Decomposição 

 

Proliferação de fungos 

Ambiente favorável 

Falta de manutenção 

Degradação da estrutura 
de aço (caibros e terças) 

Corrosão 

 

Ambiente salitroso 

Falta de manutenção 

Diagnóstico: 

• A calha apresenta manchas avermelhadas em sua superfície causadas pela 
perda da sua camada superficial. 
 

• A perda da camada superficial da calha é decorrente da descamação por 
fatores físicos (dilatação e retração) causados pela umidade e calor 
excessivos. Por ser de cobre, a calha é resistente à corrosão. 
 

• As manchas esbranquiçadas na madeira pela proliferação de fungos são 
causadas pelo ambiente favorável (umidade, bases orgânicas, frestas e 
fissuras), pelo acúmulo de água e pela ausência de manutenção. 
 

• As ripas de madeira apresentam trechos completamente apodrecidos ou 
perdidos causados pela proliferação de fungos em um grau mais avançado. 
 

• A estrutura da cobertura, nas suas peças de aço (caibros e terças), 
apresenta degradação por corrosão (filiforme e ferrugem) causada pelo 
ambiente agressivo (salitre) e pela ausência de uma manutenção periódica. 

 

  



5.1.2. Ficha 002 – Varanda (4° Pavimento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

Projeto: 

Endereço: 

Proprietário: 

Mestrando: 

EDIFÍCIO DOS ARQUITETOS DA BAHIA 
Ladeira da Praça, n°9, Centro Histórico, Salvador-Ba 

IAB-BA e Outros 

ALAN QUINTELLA MENDES 

Arquiteto e Urbanista – CAU: 79256 

 

FICHA DE DIAGNÓSTICO - 002 
VARANDA (4° PAVIMENTO) 

Nomeação e Arquivamento: 

UFBA-CECRE-FD-002=R00 

 

PLANTA / LOCALIZAÇÃO 

 

VISTA GERAL 
 

 



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

Dano Agente Causa 

Manchas escuras e 
esverdeadas 

Proliferação Ambiente favorável 

Acúmulo de água 

Falta de manutenção 

Desgaste da camada 
superficial do concreto 

Desagregação Proliferação de fungos 

 

Desgaste da camada 
superficial do concreto 

Abrasão 

 

Uso 

Ventos 

Ambiente salitroso 

Falta de manutenção 

Diagnóstico: 

• O piso da varanda externa, em especial no seu trecho mais exposto ao 
intemperismo, apresenta manchas escuras pela proliferação de fungos. Em 
pequenos trechos, onde os fungos são mais visíveis a olho nu, apresenta 
manchas esverdeadas. A proliferação desses vegetais inferiores é causada 
pelo ambiente favorável (ambiente úmido, bases orgânicas, frestas e 
fissuras), acúmulo de água e pela ausência de uma manutenção periódica. 
 

• A proliferação dos fungos, em um grau mais avançado, contribui para a 
desagregação do material, aumentando porosidade e o desgaste da camada 
superficial do piso de concreto. 
 

• A porosidade e o desgaste da camada superficial do piso de concreto podem 
também, ser consequência da abrasão causada pelo uso, pelo ambiente 
salitroso e pelos ventos, que são naturalmente abrasivos por estarem 
carregados de areia. 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

Dano Agente Causa 

Manchas de ferrugem por 
eflorescência 

Lixiviação 

 

Infiltração de água 

Oxidação da ferragem 

Ambiente salitroso 

Falta de manutenção 

Perda do recobrimento do 
concreto 

Desagregação Aumento volumétrico da 
ferragem 

Expansão do concreto 

Falta de manutenção 

Ferragem exposta Oxidação Infiltração de água 

Ambiente salitroso 

Falta de manutenção 

Diagnóstico: 

• Indicando que a armadura da estrutura de concreto apresenta internamente 
oxidação e antecedendo problemas maiores como a perda do recobrimento, 
as manchas de ferrugem se manifestam pela lixiviação do óxido de ferro que 
aparece na superfície da estrutura após a evaporação da água. Este 
fenômeno ocorre após a oxidação da armadura devido causada pela  
infiltração de água. 
 

• O recobrimento de concreto da estrutura da varanda se soltou por 
desagregação causada pelo aumento volumétrico dos ferros da armadura. 
Este dano é consequência direta da oxidação da ferragem. 
 

• A ferragem exposta que apresenta aumento volumétrico por oxidação 
química é consequência direta da infiltração de água pela parte superior da 
estrutura (piso da varanda), que como visto anteriormente apresenta elevado 
desgaste e porosidade de sua camada superficial. 
 

 

 

 

   



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

 

Dano Agente Causa 

Manchas escuras Proliferação 

 

Ambiente favorável 

Acúmulo de água 

Falta de manutenção 

Pingadeiras obstruídas Proliferação Colônias de fungos 

Falta de manutenção  

 

Manchas esbranquiçadas Percolação 

 

Pingadeiras obstruídas 

Acúmulo de água 

Falta de manutenção 

Diagnóstico: 

• As bordas da laje da varanda e a parte inferior, principalmente ao longo da 
pingadeira, apresentam manchas escuras pela proliferação de fungos 
causada pelo ambiente favorável (ambiente úmido e frestas) e pela não 
manutenção. 
 

• A obstrução da pingadeira pela proliferação de fungos indica uma ausência 
de manutenção periódica e provoca problemas que causarão outros danos, 
como a percolação de água para a parte inferior da laje da varanda. 
 

• As manchas esbranquiçadas, facilmente visíveis ao longo do trecho externo 
na parte inferior da varanda, indicam que houve percolação e acúmulo de 
água causada pela obstrução da pingadeira. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

Dano Agente Causa 

Fissuramento da 
superfície da madeira 

Dilatação Ressecamento da 
madeira 

Intemperismo (sol, chuva 
e vento) 

Falta de manutenção 

Enegrecimento da 
superfície da madeira 

Proliferação 

 

Ambiente favorável 

Acúmulo de água 

Falta de manutenção 

Apodrecimento da 
madeira 

Decomposição 

 

Proliferação de fungos 

Ambiente favorável 

Acúmulo de água 

Falta de manutenção 

Perda da camada 
superficial do concreto 

Desagregação Aumento volumétrico do 
perfil metálico 

Expansão do concreto 

Falta de manutenção 

Perfil metálico degradado Oxidação Acúmulo de água 

Ambiente salitroso 

Falta de manutenção 

Lacunas de balaustres Degradação Apodrecimento da 
madeira 

Oxidação dos conectores 

Falta de manutenção 

Ação do homem 

Diagnóstico: 

• As frestas e fissuras que aparecem na superfície da madeira surgem pela 
dilatação das fibras causadas pelo ressecamento do material. A falta de 
manutenção contribui para este dano, visto que a madeira em ambientes 
externos exposta ao sol, chuva e ventos, requer tratamento periódico que 
contribua para a sua proteção e durabilidade. 
 

• O enegrecimento da madeira é a primeira indicação da proliferação de 
fungos antes do apodrecimento do material. Esta proliferação é causada pelo 
ambiente favorável (umidade, bases orgânicas, frestas e fissuras), pelo 
acúmulo de água e pela ausência de uma manutenção periódica. Devido às 
substâncias orgânicas da madeira, sua maciez e umidade a proliferação de 
fungos na madeira se manifestam de maneira muito rápida. 
 

• As partes de madeira do guarda-corpo (corrimão e balaustres) apresentam 
trechos completamente apodrecidos com eventuais desagregações de 
materiais e desprendimento entre as partes. Tais danos foram causados pela 



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

proliferação de fungos em um grau mais avançado e pelos mesmos agentes 
citados anteriormente. 
 

• A perda da camada superficial do piso de concreto da varanda se soltou por 
desagregação do material causada pelo aumento volumétrico do perfil 
metálico. Este dano é consequência direta da oxidação do perfil. 
 

• O perfil metálico que serve de ancoragem para os balaustres apresentam 
degradação, expansão e perda de material pela oxidação do material, entre 
as principais causas estão o acúmulo de água, o ambiente salitroso e a falta 
de manutenção. 
 

• As lacunas dos balaustres, foram inicialmente causadas pelo 
desprendimento e folga dos mesmos, após a oxidação dos conectores de 
aço, o apodrecimento e enfraquecimento dos trechos em madeira. Outras 
peças foram retiradas pelos proprietários com o objetivo de manter certa 
simetria na distribuição das peças ao longo da varanda.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

Dano Agente Causa 

Fissuração do piso de 
concreto 

Desagregação 

 

Crescimento de vegetação 
de pequeno porte 

Ambiente favorável 

Falta de manutenção 

Manchas escuras na 
pérgola de concreto 

Proliferação Ambiente favorável 

Acúmulo de água 

Falta de manutenção 

Desgaste da camada 
superficial do concreto 

Desagregação Proliferação de fungos 

 

Sujidade na pérgola de 
concreto 

Percolação Acúmulo de sujeira 

Intemperismo 

Diagnóstico: 

• O piso de concreto da varanda apresenta fissuração pela desagregação do 
material causada pelo crescimento de vegetação de pequeno porte em um 
ambiente favorável e sem manutenção. 
 

• A pérgola de concreto apresenta manchas escuras pela proliferação de 
fungos. A proliferação desses vegetais inferiores é causada pelo ambiente 
favorável (ambiente úmido, bases orgânicas, frestas e fissuras), acúmulo de 
água e pela ausência de uma manutenção periódica. 
 

• A proliferação dos fungos, em um grau mais avançado, contribui para a 
desagregação do material, aumentando porosidade e o desgaste da camada 
superficial do pérgola de concreto. 
 

• O topo da pérgola acumula sujeira proveniente da atmosfera (poeira, 
poluição urbana) que somada aos problemas anteriores (fungos), percolam 
para a face da pérgola quando chove.  

 

 

 

   
 



5.1.3. Ficha 003 – Salas, Escada e Sanitários (4° Pavimento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

Projeto: 

Endereço: 

Proprietário: 

Mestrando: 

EDIFÍCIO DOS ARQUITETOS DA BAHIA 
Ladeira da Praça, n°9, Centro Histórico, Salvador-Ba 

IAB-BA e Outros 

ALAN QUINTELLA MENDES 

Arquiteto e Urbanista – CAU: 79256 

 

FICHA DE DIAGNÓSTICO - 003 
SALAS, ESCADA E SANITÁRIOS (4° PAVIMENTO) 

Nomeação e Arquivamento: 

UFBA-CECRE-FD-003=R00 

 

PLANTA / LOCALIZAÇÃO 

 

VISTA GERAL 
 

 



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

Dano Agente Causa 

Manchas esbranquiçadas 
no forro de madeira 

Infiltração 

 

Ambiente salitroso 

Acúmulo de água no forro 

Falta de manutenção 

Enegrecimento da 
madeira nas juntas 

Proliferação 

 

Ambiente favorável 

Infiltração de água  

Falta de manutenção 

Apodrecimento da 
madeira nas juntas 

Decomposição 

 

Proliferação de fungos 

Ambiente favorável 

Falta de manutenção 

Degradação dos 
pendentes de aço 

Corrosão 

 

Ambiente salitroso 

Falta de manutenção 

Diagnóstico: 

• As manchas esbranquiçadas encontradas na área central do forro de 
madeira são marcas de sais solúveis que infiltraram no material diluído em 
água e que após a evaporação marcaram o forro. A água salitrosa é 
proveniente do acúmulo de água na parte superior do forro, provocado 
possivelmente pelo transbordamento das calhas centrais, fato confirmado 
pela localização dos danos, mesmo eixo das calhas centrais. 
 

• O enegrecimento da madeira é a primeira indicação da proliferação de 
fungos antes do apodrecimento do material. Esta proliferação é causada pelo 
ambiente favorável (umidade, bases orgânicas, frestas e fissuras). 
 

• A madeira do forro apresenta um incipiente apodrecimento no nas juntas das 
peças em seu trecho central. Este apodrecimento foi causado pela 
proliferação de fungos em um grau mais avançado. 
 

• Os pendentes de aço do salão principal apresenta degradação por corrosão 
(filiforme e ferrugem) causada pelo ambiente agressivo (salitre) e pela 
ausência de uma manutenção periódica. 

 

 

   



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

Dano Agente Causa 

Eflorescência Lixiviação 

Infiltração 

 

Ambiente salitroso 

Acúmulo de água 

Falta de manutenção 

Desprendimento do 
material (forro de bloco 
cerâmico) 

Desagregação 

 

Infiltração de água 

Aumento volumétrico 

Eflorescência 

Proliferação de fungos 

Diagnóstico: 

• Facilmente visível sob o forro de bloco cerâmico e vigas de concreto, a 
eflorescência (formações salinas na superfície do material que surgem após 
a evaporação da água salitrosa que infiltrou, ou pela lixiviação de sais 
inerentes ao material) é causada pelo acúmulo de água e por outros fatores, 
como a falta de manutenção, que permitiu o vazamento das calhas ou do 
reservatório superior localizado sobre o forro de bloco. 

 

• O desprendimento de partes do bloco cerâmico pela desagregação do 
material é provocado pela proliferação de fungos em um grau mais 
avançado. Este dano é agravado por outros problemas como, a presença de 
sais solúveis e pela infiltração de água. Na viga de concreto, apesar dos 
danos terem sidos sanados, a continuidade de suas causas que provocaram 
a expansão da armadura da estrutura e o aumento volumétrico do material, 
provocarão novos desprendimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

Dano Agente Causa 

Manchas escuras Proliferação Ambiente favorável 

Falta de manutenção 

Manchas esbranquiçadas 
no guarda-corpo de 
madeira 

Deposição 

 

Acúmulo de sais no forro e 
vigas 

Infiltração de água 

Falta de manutenção 

Degradação do corrimão 
de ferro 

Corrosão 

 

Ambiente salitroso 

Falta de manutenção 

Folga do piso da escada  Desprendimento 

 

Uso 

Falta de manutenção 

Diagnóstico: 

• Além de eflorescência, o forro de bloco cerâmico apresenta manchas 
escuras pela proliferação de fungos que são causadas pelo ambiente 
favorável (umidade, frestas e fissuras) e pela ausência de uma manutenção 
periódica. 
 

• O guarda-corpo de madeira apresenta manchas esbranquiçadas pela 
deposição de sais solúveis que se acumulam no forro de bloco cerâmico e 
nas vigas de concreto. 
 

• O corrimão de ferro da escada está degradado por corrosão (filiforme e 
ferrugem) causada pelo ambiente agressivo (salitre) e pela ausência de uma 
manutenção periódica 
 

• Devido ao uso e pela falta de manutenção, o piso da escada (prancha de 
madeira) apresenta folgas e desprendimento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

Dano Agente Causa 

Perda parcial de material 
(revestimento e reboco) 

Desagregação 

 

Manutenção 

Prospecção 

Perda parcial de material 
(revestimento) 

Desagregação 

 

Impacto 

Manchas de galerias de 
insetos xilófagos (cupins 
de solo, Syntermes 
Molestus) 

Impregnação 

 

Proliferação de insetos 
xilófagos 

Ambiente favorável 

Falta de manutenção 

Degradação dos fixadores 
da esquadria 

Corrosão eletroquímica 

 

Ambiente salitroso 

Incompatibilidade de 
materiais 

Diagnóstico: 

• No volume dos sanitários e copa, um trecho do revestimento em azulejo 
decorado e seu reboco apresentam perda de material por possível 
manutenção das instalações ou prospecções. 
 

• Em outro trecho da mesma parede, mas na base da mesma, o revestimento 
se desprendeu por provável impacto. 
 

• A parede de uma das salas apresenta junto ao forro de madeira manchas de 
antigas galerias de insetos xilófagos (cupins de solo, Syntermes Molestus).  
 

• Os parafusos de fixação das esquadrias de alumínio, apresentam corrosão 
eletroquímica causada pela incompatibilidade de materiais entre os perfis de 
alumínio e dos parafusos. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

    



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

Dano Agente Causa 

Perda da camada 
pictórica 

Desagregação 

 

Criptoflorescências 

 

Criptoflorescências Infiltração Ambiente favorável 

Acúmulo de água 

Falta de manutenção 

Perda parcial de material 
(revestimento) 

Desagregação 

 

Manutenção 

Prospecção 

Instalação hidrossanitária 
danificada 

Degradação Falta de manutenção 

Tubulação danificada 

Materiais incompatíveis 

Diagnóstico: 

• Os tetos dos sanitários (laje de concreto com pintura) apresentam perda da 
camada pictórica causada por criptoflorescências, que são formações salinas 
ocultas. 
 

• As criptoflorescências que provocaram a perda da camada pictórica foram 
causadas pela infiltração de água acumulada na laje, possivelmente 
proveniente de vazamentos no reservatório superior. 
 

• Em um trecho da parede do sanitário, o revestimento cerâmico se 
desagregou por possível manutenção com as instalações hidrossanitárias. 
 

• Parte da instalação hidrossanitária encontra-se danificada pela deterioração 
das tubulações. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5.1.4. Ficha 004 – Recepção e Restaurante (3° Pavimento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

Projeto: 

Endereço: 

Proprietário: 

Mestrando: 

EDIFÍCIO DOS ARQUITETOS DA BAHIA 
Ladeira da Praça, n°9, Centro Histórico, Salvador-Ba 

IAB-BA e Outros 

ALAN QUINTELLA MENDES 

Arquiteto e Urbanista – CAU: 79256 

 

FICHA DE DIAGNÓSTICO - 004 
RECEPÇÃO E RESTAURANTE (3° PAVIMENTO) 

Nomeação e Arquivamento: 

UFBA-CECRE-FD-004=R00 

 

PLANTA / LOCALIZAÇÃO 

  

 

VISTA GERAL 
 

  
 
 



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

Dano Agente Causa 

Manchas escuras Proliferação Ambiente favorável 

Acúmulo de água 

Falta de manutenção 

Proliferação de fungos 

Sujidade no piso do jardim 
de pedra 

Deposição Acúmulo de sujeira 

Intemperismo 

Poluição urbana 

Falta de manutenção 

Fissuração do piso de 
concreto 

Desagregação 

 

Crescimento de vegetação 
de pequeno porte 

Ambiente favorável 

Falta de manutenção 

Diagnóstico: 

• O rebaixo do piso de concreto (jardim de pedra) que possui trecho externo e 
trecho interno abaixo da escada, apresenta manchas escuras pela 
proliferação de fungos que é causada pelo ambiente favorável (ambiente 
úmido, bases orgânicas, frestas e fissuras), pelo acúmulo de água e 
ausência de uma manutenção periódica. Em um estágio os fungos poderão 
provocar a desagregação do material. 
 

• Este jardim também acumula sujeira proveniente da atmosfera (poeira, 
poluição urbana) que criam bases orgânicas para a proliferação de fungos.  
 

• A presença de vegetação de pequeno porte pelo ambiente favorável e falta 
de manutenção provoca a fissuração do piso de concreto, possibilitando 
outros danos como a infiltração de água. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

Dano Agente Causa 

Desprendimento das 
placas de madeira (falso 
pilar) 

Desagregação 

 

Manutenção 

Prospecção 

Degradação do duto de 
esgoto 

Corrosão 

 

Ambiente salitroso 

Material inadequado 

Falta de manutenção 

Eflorescências Infiltração Vazamento da instalação 
hidrossanitária 

Defeitos na 
impermeabilização 

Acúmulo de água 

Falta de manutenção 

Degradação das 
instalações elétricas 

Corrosão 

 

Ambiente salitroso 

Material inadequado 

Falta de manutenção 

Diagnóstico: 

• O falso pilar de madeira, que esconde a tubulação de esgoto proveniente dos 
sanitários e copa do 4° pavimento, apresenta desprendimento de suas faces 
(placas de madeira) possivelmente causadas pela manutenção do duto. 
 

• A tubulação de esgoto proveniente dos sanitários e copa do 4° pavimento 
apresenta degradação por corrosão química, causada pelo ambiente 
salitroso, falta de manutenção e pela incompatibilidade do material para a 
função à qual se destina. 
 

• As eflorescências da laje de concreto, decorrentes da infiltração de água, são 
causadas por possíveis vazamentos das instalações hidrossanitárias ou 
falhas na impermeabilização dos pisos e ralos dos sanitários e copa do 
pavimento superior. 
  

• As instalações elétricas apresentam corrosão eletroquímica causada pela 
incompatibilidade de materiais, ambiente salitroso e falta de manutenção. 

 

   



5.1.5. Ficha 005 – Terraços (3° Pavimento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

Projeto: 

Endereço: 

Proprietário: 

Mestrando: 

EDIFÍCIO DOS ARQUITETOS DA BAHIA 
Ladeira da Praça, n°9, Centro Histórico, Salvador-Ba 

IAB-BA e Outros 

ALAN QUINTELLA MENDES 

Arquiteto e Urbanista – CAU: 79256 

 

FICHA DE DIAGNÓSTICO - 004 
TERRAÇOS (3° PAVIMENTO) 

Nomeação e Arquivamento: 

UFBA-CECRE-FD-004=R00 

 

PLANTA / LOCALIZAÇÃO 

  

VISTA GERAL 
 

 



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

Dano Agente Causa 

Manchas escuras e 
esverdeadas 

Proliferação Ambiente favorável 

Acúmulo de água 

Falta de manutenção 

Desgaste da camada 
superficial do concreto 

Desagregação Proliferação de fungos 

 

Desgaste da camada 
superficial do concreto 

Abrasão 

 

Uso 

Ambiente salitroso 

Falta de manutenção 

Diagnóstico: 

• O piso do terraço descoberto, em especial no seu trecho mais exposto ao 
intemperismo, apresenta manchas escuras pela proliferação de fungos. Em 
outros trechos, onde os fungos são mais visíveis a olho nu, apresenta 
manchas esverdeadas. A proliferação desses vegetais inferiores é causada 
pelo ambiente favorável (ambiente úmido, bases orgânicas, frestas e 
fissuras), acúmulo de água e pela ausência de uma manutenção periódica. 
 

• A proliferação dos fungos, em um grau mais avançado, contribui para a 
desagregação do material, aumentando porosidade e o desgaste da camada 
superficial do piso de concreto. 
 

• A porosidade e o desgaste da camada superficial do piso de concreto podem 
também, ser consequência da abrasão causada pelo uso, pelo ambiente 
salitroso e pelos ventos (abrasivos por estarem carregados de areia). 
 
 

 

  

   



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

Dano Agente Causa 

Manchas escuras Proliferação Ambiente favorável 

Acúmulo de água 

Falta de manutenção 

Desgaste da camada 
superficial do concreto 

Desagregação Proliferação de fungos 

 

Desgaste da camada 
superficial do concreto 

Abrasão 

 

Intemperismo 

Ambiente salitroso 

Falta de manutenção 

Perda do recobrimento do 
concreto 

Desagregação Aumento volumétrico da 
ferragem 

Expansão do concreto 

Ausência de pingadeiras 

Falta de manutenção 

Diagnóstico: 

• O banco/guarda-corpo do terraço apresenta manchas escuras pela 
proliferação de fungos e são causadas pelo ambiente favorável (ambiente 
úmido, bases orgânicas, frestas e fissuras), acúmulo de água e pela 
ausência de uma manutenção periódica. 
 

• A proliferação dos fungos, em um grau mais avançado, contribui para a 
desagregação do material, aumentando porosidade e o desgaste da camada 
superficial do banco/guarda-corpo de concreto. 
 

• A porosidade e o desgaste da camada superficial do banco/guarda-corpo de 
concreto podem também, ser consequência da abrasão causada pelo 
intemperismo (ambiente salitroso, chuvas e ventos). 
 

• A perda do recobrimento do concreto é causada pelo aumento volumétrico 
da ferragem que sofreu oxidação decorrente de infiltrações. A ausência de 
pingadeiras pode ter contribuído para a desagregação do concreto. 

 

  



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

Dano Agente Causa 

Fissuração do piso de 
concreto 

Desagregação 

 

Crescimento de vegetação 
de médio porte 

Ambiente favorável 

Falta de manutenção 

Fissuração do piso de 
concreto 

Desagregação 

 

Crescimento de vegetação 
de pequeno porte 

Ambiente favorável 

Falta de manutenção 

Ausência de grelha nos 
ralos 

Degradação Vandalismo 

Falta de manutenção 

Diagnóstico: 

• A presença de vegetação de médio porte, incrustada na parede da edificação 
vizinha (fachada de fundo) afeta também a laje de concreto do terraço, pois 
as raízes penetram no piso causando sua fissuração e consequente 
infiltração. 
 

• A presença de vegetação de pequeno porte pelo ambiente favorável e falta 
de manutenção provoca a fissuração do piso de concreto e a obstrução dos 
ralos do terraço. 
 

• A ausência das grelhas protetoras dos ralos provocam entupimentos nas 
tubulações e possíveis infiltrações pelo acúmulo de água. 
 

 

 

 

 

 

 

 

    
 



5.1.6. Ficha 006 – Galeria (2° Pavimento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

Projeto: 

Endereço: 

Proprietário: 

Mestrando: 

EDIFÍCIO DOS ARQUITETOS DA BAHIA 
Ladeira da Praça, n°9, Centro Histórico, Salvador-Ba 

IAB-BA e Outros 

ALAN QUINTELLA MENDES 

Arquiteto e Urbanista – CAU: 79256 

 

FICHA DE DIAGNÓSTICO - 005 
GALERIA (2° PAVIMENTO) 

Nomeação e Arquivamento: 

UFBA-CECRE-FD-005=R00 

 

PLANTA / LOCALIZAÇÃO 

  

VISTAS GERAIS 
 

  



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

Dano Agente Causa 

Perda da camada 
pictórica no teto do 
sanitário masculino 

Desagregação 

 

Criptoflorescências 

 

Criptoflorescências no teto 
do sanitário masculino 

Infiltração Ambiente favorável 

Acúmulo de água 

Falta de manutenção 

Manchas escuras no teto 
do sanitário feminino 

Proliferação Ambiente favorável 

Acúmulo de água 

Falta de manutenção 

Diagnóstico: 

• Os tetos em laje de concreto do sanitário masculino apresenta perda da 
camada pictórica causada por criptoflorescências, que são formações salinas 
ocultas. 
 

• As criptoflorescências que provocaram a perda da camada pictórica por 
infiltração foram causadas pelo acúmulo de água na laje do terraço 
descoberto, pelo ambiente salitroso e pela falta de manutenção. As 
formações salinas na superfície do material surgem após a evaporação da 
água salitrosa que infiltrou, ou pela lixiviação de sais do próprio material. 

 

• A presença de manchas escuras no teto do sanitário feminino é decorrente 
da proliferação de fungos e é causada pelo ambiente favorável úmido, pelo 
acúmulo de água e pela ausência de uma manutenção periódica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

 

Dano Agente Causa 

Perda do recobrimento do 
concreto 

Desagregação Aumento volumétrico da 
ferragem 

Expansão do concreto 

Falta de manutenção 

Armadura da laje 
degradada 

Oxidação Acúmulo de água 

Ambiente salitroso 

Falta de manutenção 

Diferença de acabamento Recuperação Reparos na laje 

Diagnóstico: 

• Parte do recobrimento da laje de concreto se soltou por desagregação 
causada pelo aumento volumétrico dos ferros da armadura. Este dano é 
consequência direta da oxidação da ferragem. 
 

• A ferragem exposta que apresenta aumento volumétrico por oxidação 
química é consequência direta da infiltração de água pela parte superior da 
laje (terraço). 
 

• O teto da circulação da galeria apresenta marcas no recobrimento da laje 
causadas por reparos anteriores na laje. A manifestação deste mesmo 
problema em outros trechos indica que as causas dos danos não foram 
resolvidos adequadamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

Dano Agente Causa 

Perda do recobrimento do 
concreto 

Desagregação Aumento volumétrico da 
ferragem 

Expansão do concreto 

Armadura da laje 
degradada 

Oxidação Acúmulo de água 

Ambiente salitroso 

Falta de manutenção 

Criptoflorescências 
salinas na parede de tijolo 
cerâmico 

Infiltração Ambiente favorável 

Acúmulo de água 

Falta de manutenção 

Perda de material Desagregação Criptoflorescências 

Diagnóstico: 

• Alguns pilares do 3° pavimento apresentam perda do recobrimento de 
concreto, tanto em seu topo quanto em sua base, por desagregação causada 
pelo aumento volumétrico dos ferros da armadura. Este dano é consequência 
direta da oxidação da ferragem. 
 

• A ferragem exposta, embora pouco exposta, apresenta aumento volumétrico 
por oxidação química é consequência direta da infiltração de água de um 
ambiente salitroso da água acumulada na laje do terraço. 
 

• Alguns trechos na base da parede de tijolo cerâmico apresenta 
criptoflorescências salinas pela infiltração de água acumulada no terraço e 
agravado pelo ambiente salitroso. Os sais eflorescentes podem já estar 
contidos nos tijolos e na argamassa de assentamento, que somados à água 
salitrosa que infiltra e os dissolve, agrava o problema. 
 

• A criptoflorescência salina provoca a corrosão e a desagregação do material. 
 

 

 

 

  

 

     



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

Dano Agente Causa 

Descaracterização 
obstrução do piso  

Instalação Intervenção inadequada 

Apodrecimento da 
esquadria de ferro 

Corrosão Ambiente salitroso 

Material incompatível 

Falta de manutenção 

Fissuras no recobrimento 
do concreto 

Dilatação Esforços mecânicos 

Falta de manutenção 

Perda do recobrimento do 
concreto 

Desagregação Aumento volumétrico da 
ferragem e do perfil 

Expansão do concreto 

Degradação do perfil e 
armadura da escada 

Corrosão Ambiente salitroso 

Diagnóstico: 

• O piso da circulação da galeria encontra-se descaracterizado e obstruído 
pela instalação mal executada de drenos aparentes e base de cimento. 
 

• Além da inadequação do material (ferro) para o ambiente salitroso, a falta de 
uma manutenção periódica contribuíram para a corrosão química, 
apodrecimento e desprendimento de partes da esquadria (ferrugem). 
 

• Esforços mecânicos repetitivos no corrimão e a falta de manutenção 
contribuem para a fissuração do recobrimento do concreto na conexão do 
balaustre com a base da escada. 

 

• O recobrimento de concreto da base da escada se desagregou pelo aumento 
volumétrico dos ferros da armadura e do perfil de fixação do balaustre. 
 

• O perfil metálico que serve de ancoragem para os balaustres e parte da 
armadura da base da escada apresentam degradação, expansão e perda de 
material por corrosão química, entre as principais causas estão o ambiente 
salitroso e a falta de manutenção. 
 

• A corrosão da ferragem e do perfil é devida à exposição e ambiente salitroso. 

 

     



5.1.7. Ficha 007 – Fachadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

 

Projeto: 

Endereço: 

Proprietário: 

Mestrando: 

EDIFÍCIO DOS ARQUITETOS DA BAHIA 
Ladeira da Praça, n°9, Centro Histórico, Salvador-Ba 

IAB-BA e Outros 

ALAN QUINTELLA MENDES 

Arquiteto e Urbanista – CAU: 79256 

 

FICHA DE DIAGNÓSTICO - 007 
FACHADAS 

Nomeação e Arquivamento: 

UFBA-CECRE-FD-007=R00 

 

VISTAS GERAIS 
 
 

  

  

 



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

Dano Agente Causa 

Fissura inativa do 
revestimento e alvenaria 

Expansão Aumento volumétrico do 
perfil metálico 

Expansão da alvenaria 

Oxidação química da terça 

Ambiente salitroso  

Oxidação eletroquímica 
(instalação elétrica dentro 
do perfil metálico) 

Falhas no projeto 

Falta de manutenção 

Fissura inativa do 
revestimento e alvenaria 

Esmagamento Sobrecarga da cobertura 

Falhas no projeto 

Diagnóstico: 

• A fissuração inativa (estabilizada) visível no revestimento decorado da 
parede da fachada e que se inicia no ponto de apoio da terça metálica sobre 
a alvenaria, tem como prováveis causas a expansão da alvenaria pela 
corrosão química da terça metálica e a corrosão eletroquímica do perfil 
metálico (pilar). A corrosão química causada pelo ambiente salitroso e a 
corrosão eletroquímica pela incompatibilidade entre os materiais das 
instalações elétricas com o perfil metálico. 
 

• Outra possível causa menos provável para a fissuração do revestimento e 
alvenaria é o esmagamento da parede pela sobrecarga da cobertura. 
 

 

 

 

 

   



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

Dano Agente Causa 

Perda parcial de material 
(revestimento) 

Desagregação 

 

Impacto 

Sujidade no revestimento 
da fachada do fundo 

Deposição Acúmulo de sujeira 

Intemperismo 

Fissuramento da 
superfície da madeira 
(peitoril das janelas) 

Dilatação Ressecamento da 
madeira 

Intemperismo (sol, chuva 
e vento) 

Falta de manutenção 

Diagnóstico: 

• A perda de parte do revestimento da fachada tem como provável causa 
impactos pela proximidade ao trecho do terraço onde ocorrem eventos com 
instalação de toldos e equipamentos e pela ausência de danos semelhante 
nas outras quinas da fachada. 
 

• Apenas a fachada posterior apresenta manchas de sujeira em seu trecho 
superior causadas pela deposição e acumulo de sujeira. 
 

• As frestas e fissuras que aparecem na superfície da madeira no trecho 
externo dos peitoris, surgem pela dilatação das fibras causadas pelo 
ressecamento do material. A falta de manutenção contribui para este dano, 
visto que a madeira em ambientes externos exposta ao sol, chuva e ventos, 
requer tratamento periódico que contribua para a sua proteção e 
durabilidade. 
 
 
 

 

 

 

 

 

    



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

Dano Agente Causa 

Manchas escuras e 
esverdeadas 

Proliferação Ambiente favorável 

Acúmulo de água 

Falta de manutenção 

Desgaste da camada 
superficial do concreto 

Desagregação Proliferação de fungos 

 

Perda do recobrimento do 
concreto 

Desagregação Aumento volumétrico da 
ferragem 

Expansão do concreto 

Falta de manutenção 

Ferragem exposta Oxidação Infiltração de água 

Ambiente salitroso 

Diagnóstico: 

• Com exceção do trecho recentemente pintado, toda a platibanda do 
embasamento (banco/guarda-corpo do terraço) apresenta manchas escuras 
pela proliferação de fungos. Em pequenos trechos, onde os fungos são mais 
visíveis a olho nu, as manchas são esverdeadas. A proliferação desses 
vegetais inferiores é causada pelo ambiente favorável (ambiente úmido, 
bases orgânicas, frestas e fissuras), acúmulo de água e pela ausência de 
uma manutenção periódica. 
 

• A proliferação dos fungos, em um grau mais avançado, contribui para a 
desagregação do material, aumentando porosidade e o desgaste da camada 
superficial do concreto. 
 

• A perda do recobrimento do concreto é causada pelo aumento volumétrico 
da ferragem que sofreu oxidação decorrente de infiltrações. 
 

• A ferragem exposta que apresenta aumento volumétrico por oxidação 
química é consequência direta da infiltração de água pela parte superior da 
estrutura (piso da varanda), que como visto anteriormente apresenta 
porosidade e falhas no escoamento de água. 

 

  



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

Dano Agente Causa 

Manchas escuras Proliferação Ambiente favorável 

Acúmulo de água 

Falta de manutenção 

Fissuração da platibanda 
de concreto 

Desagregação 

 

Crescimento de vegetação 
de pequeno porte 

Ambiente favorável 

Falta de manutenção 

Perda do embrechado de 
pedra e da argamassa de 
assentamento  

Desagregação 

 

Vandalismo 

Falta de manutenção 

Diagnóstico: 

• A parede de pedra da fachada apresenta manchas escuras pela proliferação 
de fungos. A proliferação desses vegetais inferiores é causada pelo ambiente 
favorável (ambiente úmido, bases orgânicas, frestas e fissuras), acúmulo de 
água e pela ausência de uma manutenção periódica. 
 

• A presença de vegetação de pequeno porte na platibanda de concreto, na 
parte inferior e nas saídas das águas pluviais (trechos sem buzinotes), 
causada pela ausência de manutenção e pelo ambiente favorável, provocam 
a desagregação e fissuração do concreto, expondo a armadura à oxidação e 
favorecendo a proliferação de fungos e outras plantas.  
 

• O embrechado de pedra se desagregou nos trechos inferiores da parede 
lateral juntamente com a sua argamassa de assentamento. Este dano, 
causado por vandalismo e falta de manutenção, tem também, uma relação 
direta com os usuários de drogas do local que utilizam os espaços entre as 
pedras para esconder drogas e artefatos para o consumo. 
 
 
 
 

 

 

  



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

Dano Agente Causa 

Perda do recobrimento do 
concreto da escada 
(trecho superior) 

Desagregação Instalação de acessórios 

Perda do recobrimento do 
concreto da escada 
(trecho inferior) 

Desagregação Aumento volumétrico da 
ferragem 

Ambiente salitroso 

Expansão do concreto 

Infiltração 

Falta de manutenção 

Perda de material na 
mureta das lojas 

Desagregação 

 

Instalação de acessórios  

Diagnóstico: 

• O trecho superior da escada externa das lojas apresenta em seu trecho 
superior perda do recobrimento por desagregação causada pela instalação 
do gradil de ferro. 
 

• Em seu trecho inferior, a escada externa apresenta perda do recobrimento 
causada pelo aumento volumétrico da ferragem decorrente de infiltrações e 
ambiente salitroso com consequente expansão do concreto. 
 

• A mureta da circulação externa das lojas apresenta perda de material por 
desagregação causada pela instalação do gradil de ferro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

Dano Agente Causa 

Perda de material na 
parede de pedra  

Desagregação 

 

Instalação de acessórios 
equipamentos 

Perda do recobrimento do 
concreto da marquise 

Desagregação Aumento volumétrico da 
ferragem 

Ambiente salitroso 

Expansão do concreto 

Infiltração 

Falta de manutenção 

Lacuna de vidro na 
bandeira móvel das 
esquadrias 

Desinstalação Instalação de acessórios 
equipamentos 

Diagnóstico: 

• A parede de pedra da fachada apresenta perda parcial de material por 
desagregação causada pela instalação inadequada de acessórios (suportes) 
e equipamentos (dreno de ar-condicionado). 
 

• A pequena marquise sobre a escada externa apresenta perda do 
recobrimento causada pelo aumento volumétrico da ferragem decorrente de 
infiltrações e pelo ambiente salitroso. 
 

• Os vidros de algumas bandeiras móveis das esquadrias da fachada principal 
foram retirados para a instalação de maquinas de ar-condicionado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

UFBA-CECRE-FD=R00 

Dano Agente Causa 

Manchas escuras e 
esverdeadas 

Proliferação Ambiente favorável 

Acúmulo de água 

Fissuração da parede de 
pedra 

Desagregação 

 

Crescimento de vegetação 
de pequeno porte 

Ambiente favorável 

Falta de manutenção 

Manchas de cimento Agregação Instalação de dreno 

Parede de bloco aparente  Degradação Retirada do muxarabi 

Manchas escuras na 
marquise da abertura  

Proliferação Ambiente favorável 

Acúmulo de água 

Diagnóstico: 

• A parede de pedra da empena lateral voltada para a Casa dos 7 Candeeiros, 
apresenta manchas escuras pela proliferação de fungos. Em outros trechos, 
onde os fungos são mais visíveis a olho nu, apresenta manchas 
esverdeadas. A proliferação desses vegetais inferiores é causada pelo 
ambiente favorável (ambiente úmido, bases orgânicas, frestas e fissuras), 
acúmulo de água e pela ausência de uma manutenção periódica. 
 

• A presença de vegetação de pequeno porte na parede de pedra causada 
pela ausência de manutenção e pelo ambiente favorável (base orgânica, 
frestas e acúmulo de água) provoca a desagregação do embrechado. 
 

• Para a instalação de um dreno aparente na fachada, manchas de cimento 
foram deixadas aparentes na parede de pedra. 
 

• Uma mureta de bloco aparente, sem reboco e revestimento, foi construída 
após a retirada do muxarabi que fechava a abertura da circulação da galeria. 
 

• A marquise da abertura da galeria (antigo muxarabi) apresenta manchas 
escuras pela proliferação de fungos causada pelo ambiente favorável, 
acúmulo de água e pela ausência de uma manutenção periódica. 

 

    



5.2.  MAPEAMENTO DE DANOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.1. Mapeamento de Danos – Cobertura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







5.2.2. Mapeamento de Danos – 4° Pavimento (Planta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







5.2.3. Mapeamento de Danos – 4° Pavimento (Teto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







5.2.4. Mapeamento de Danos – 3° Pavimento (Planta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







5.2.5. Mapeamento de Danos – 3° Pavimento (Teto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







5.2.6. Mapeamento de Danos – 2° Pavimento (Planta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







5.2.7. Mapeamento de Danos – 2° Pavimento (Teto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







5.2.8. Mapeamento de Danos – 1° Pavimento e Subsolo (Planta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







5.2.9. Mapeamento de Danos – 1° Pavimento e Subsolo (Teto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







5.2.10. Mapeamento de Danos – Fachadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  









5.2.11. Mapeamento de Danos – Cortes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 









5.3.  ANÁLISES LABORATORIAIS 
 

Os danos presentes nas paredes e estrutura por efeito dos sais contidos nas 

mesmas ou transportados pela água, muitas vezes induzem a fenômenos de 

degradações físico-químicas que afetam os acabamentos, os rebocos e estrutura 

mural. 

O conhecimento da quantidade de água e dos sais, a concentração deles, a 

distribuição e a tipologia, constituem os parâmetros mais significativos para a 

compreensão dos movimentos e mecanismos produzidos pelos fluidos durante os 

processos de degradação. 

No caso especifico, a finalidade de um diagnóstico de umidade é a busca da 

intensidade, da extensão e das causas dos fenômenos de degradação que se 

produzem no edifício. Isto é possível através da análise “in loco”, através de 

medições qualitativas e quantitativas, com a aplicação de metodologias não 

invasivas ou parcialmente invasivas e através de análises físico-químicas em 

laboratório. 

Durantes os dias 10 e 13 de setembro de 2012 foram realizadas as coletas de 

materiais no edifício e os ensaios no laboratório  da Universidade Federal da Bahia. 

Estes ensaios em laboratório permitem um diagnóstico mais preciso das 

patologias identificadas visualmente e registradas através de fotografias e 

levantamentos. 

 

5.3.1. Determinação do teor de umidade 

 
Coleta de amostras 

Para um diagnostico mais preciso da umidade das argamassas e das paredes, 

foram coletadas amostras das paredes e elementos que visualmente apresentam 

possíveis ações de umidade, especialmente localizadas no forro de bloco cerâmico 

que cobre a escada circular do edifício do IAB e nas lajes de concreto das lojas 

localizadas nos pavimentos das galerias. 

 

 



Equipamentos utilizados 

• Trena 

• Martelete / Marreta de 1 Kg 

• Pontalete / Extrator 

• Coletores de amostras 

 

Procedimentos para coleta de amostras. 

Foram feitas marcações para a extração das amostras e foram coletadas 

partes do forro de bloco cerâmico que cobre a escada circular do edifício do IAB e 

da camada pictórica e argamassa das lajes de concreto das lojas localizadas nos 

pavimentos das galerias (figuras 69 e 70). 

As amostras foram armazenadas nos coletores e levadas para análises no 

laboratório NTPR (Núcleo de Tecnologia da Preservação e Restauro) da 

Universidade Federal da Bahia.  

    
Figuras 69 e70 – Coleta das amostras 

 

Equipamentos e materiais 

• Estufa regulada para 75 °C  

• Placa de Petri 

• Planilha de anotações 

• Balança semi-analítica 

• Dissecador 



Procedimento em laboratório. 

Primeiramente as placas Petri foram pesadas, secas e limpas. Em seguida, 

as mesmas foram devidamente identificadas e numeradas. Os valores foram em 

seguida registrados na planilha. 

Após a primeira pesagem, as amostras foram colocadas nas placas e as 

mesmas foram novamente pesadas (placa+amostra), e o novo valor foi registrado na 

planilha. (figuras 71 e 72) 

Figuras 71 e 72 – Pesagem das amostras antes da secagem na estufa 

 

Foram colocadas as placas com as amostras na estufa por 24 hs.(figuras 73 e 74) 

                                     
Figuras 73 e 74 – Secagem das amostras na estufa 
 



Após 24 horas as placas foram retiradas e resfriadas no dissecador com gel 

de sílica para absorver a umidade do ar. 

As amostras foram pesadas novamente (figuras: 75 e 76) e o teor de umidade 

foi calculado conforme a seguinte formula: 

%U= Pu – Ps  x 100 

             Ps  

Pu= peso amostra úmida 

Ps =peso amostra seca 

%U=teor de umidade 

 

  
Figuras 75 e 76 – Pesagem das amostras após a secagem na estufa 

 

Resultados 

Amostras Bloco cerâmico (forro) Laje de concreto 

Peso da placa (g) 26,01 g 26,31 g 

Placa+amostra úmida (g) 59,63 g 48,21 g 

Amostra úmida (g) 33,62 g 21,90 g 

Placa+amostra seca (g) 58,84 g 47,91 g 

Amostra seca (g) 32,83 g 21,00 g 

Umidade (%) 2,41% 1,39% 
 

 

 



5.3.2.  Verificação da presença e identificação de sais solúveis 

 
Através da umidade ascendente ou descendente de vapores atmosféricos, 

vazamentos de instalações hidráulicas ou sanitárias, aparecem as eflorescências. 

Através da migração de sais solúveis para os poros dos materiais construtivos do 

edifício, com a evaporação da água e a consequente cristalização, surge a 

degradação dos materiais. 

 

Procedimentos para coleta de amostras 

Foram feitas marcações para a extração das amostras e foram coletados sais 

aparentes no mesmo forro de bloco cerâmico da análise anterior.  Foram também 

coletados sais que se acumulam na parte inferior das vigas de concreto que 

sustentam o forro e o reservatório superior (figuras 77 e 78). 

As amostras foram armazenadas nos coletores e levadas para análises no 

laboratório NTPR (Núcleo de Tecnologia da Preservação e Restauro) da 

Universidade Federal da Bahia 

 

    
Figuras 77 e 78 – Coleta das amostras 

 
 



Equipamentos e materiais utilizados 

• Gral e pistilo de porcelana 

• Funil 

• Papel filtro quantitativo faixa branca, Ø 12,5 cm 

• Balança semi-analítica 

• Pipeta graduada de 2 ml 

• Placa de toque 

• Tubos de ensaio 

• Béquer de 100 ml 

• 1% Difenilamina em H2SO4 concentrado 

• HNO3 concentrado 

• Solução 1% de AGNO3 em água deionizada 

• HCL concentrado 

• Solução 5% de BaCl2 em água deionizada 

 

Testes qualitativos de sais solúveis 

Nitrato 

Procedimentos: 

a) Pesar cerca de 10g da amostra moída e seca, para um béquer de 150 ml 

(figuras 79, 80, 81, 82, 83, 84) 

b) Colocar aproximadamente 80 ml de água deionizada. E mais 20 ml para 
lavagem do béquer. Proporção 10g / 100 ml 

(figuras 85, 86, 87 e 88) 

c) Agitar com um bastão de vidro e filtrar para um papel de filtro em um funil.   

 (figuras 89 e 90) 

d) Recolher o filtrado num erlenmayer. 

 (figuras 91, 92, 93 e 94) 

     e) Se o filtrado estiver turvo, centrifugar por 5  min. 

     f)  Colocar um pouco do filtrado límpido numa placa de toque. 

 (figuras 95 e 96) 

     g)  Adicionar cinco gotas do reativo: 1% difenilamina em H2SO4 conc. 

 (figuras 97 e 98) 



     h)  Verificar o aparecimento de uma coloração azul indicativa de nitrato. 

 (figura 99) 

     i)  Fazer um teste em branco com água deionizada. 

 

 

 
Figuras 79, 80, 81 e 82 



 
Figuras 83 e 84 
 

 
Figuras 85 e 86 

 

 

 
Figuras 87 e 88 



 
Figuras 89 e 90 

 

 

 

 

 
Figuras 91, 92, 93 e 94 

 



 
Figuras 95 e 96 

 

 
Figuras 97 e 98 

 

 
Figura 99 



 

Cloreto 

Procedimentos: 

a) Colocar um pouco do filtrado do item anterior em um tubo de ensaio 

b) Usar outro tubo para o teste em branco com água deionizada 

c) Adicionar aos tubos cinco gotas de HNO3 concentrado 

(figuras 100 e 101) 

d) Adicionar também cinco gotas da solução 1% AgNO3 em água deionizada 

(figuras 102 e 103) 

e) Verificar o aparecimento de um precipitado branco (turvação) indicativo da 
presença de cloreto. Precipitado de AgCl 

(figuras 104) 

f) Comparar com o ensaio em branco do outro tubo 

 

  Figuras 100 e 101 

 



  Figura 102 

Sulfato 

Procedimentos: 

     a)  Colocar um pouco do filtrado do item 1 em um tubo de ensaio. 

     b)  Usar outro tubo para o teste em branco com água deionizada 

     c)  Adicionar aos tubos, cinco gotas de HCl  concentrado (figuras 103 e 104) 
 

e)  Em seguida, adicionar cinco gotas da solução: 5% BaCl2 em  água                  
          deionizada.(figuras 103 e 104) 
 

e) Verificar o aparecimento de uma turvação indicativa da presença de sulfato.  
      Precipitado de BaSO4 . (figura 105) 

f)  Comparar com o ensaio em branco. 
 

 Figuras 103 e 104 

 



 Figura 105 

Resultados 

 

Amostras Sais bloco cerâmico (forro) Sais viga de concreto 

Nitrato + + 

Cloreto ++ ++ 

Sulfato +++ +++ 
 

Legenda: 

-      = ausência 
+     = pequena quantidade 
++   = média quantidade 
+++ = grande quantidade 
 

 

Conclusões  

As amostras coletadas do forro de bloco cerâmico e da viga de concreto 

tiveram o mesmo resultado. Apresentam grande quantidade de sulfato, devido à 

presença de gesso, de cimento e acido sulfúrico; média quantidade de cloreto 

devido à ação da maresia; e pouca quantidade de nitrato indicando presença de 

restos orgânicos. 

 
 
 



5.3.3. Absorção total em água 

 
Este ensaio tem por finalidade descobrir a capacidade de absorção de água 

nas amostras extraídas do edifício 

 
Coleta de amostras 
 

Após as devidas marcações, foram coletadas amostras de três tipos de 

pedras localizadas nas empenas laterais do edifício (figuras 46, 47 e 48), sendo as 

mais antigas reconhecidas pelos arquitetos como as pedras que formavam o antigo 

muro de defesa da cidade do Salvador nos seus primórdios (figura 50). A outra 

amostra submetida ao teste de absorção total em água foi a do forro de bloco 

cerâmico que se localiza sobre a escada circular do IAB (figura 51). As amostras 

foram armazenadas em coletores apropriados e levadas para análise no NTPR.        

(figuras 106, 107, 108 e 109) 

Equipamentos utilizados 

• Trena 

• Martelete / Marreta de 1 Kg 

• Pontalete / Extrator 

• Coletores de amostras 

 

     
Figuras 106, 107, 108 e 109 – Pedras Tipo 01, 02 e 03, respectivamente 

 
 
 



 

 
Figuras 100 e 111 

 
 
Equipamentos e materiais. 
 

• Estufa 

• Dissecador 

• Balança semi- analítica 

• Bomba a vácuo.  

 
Procedimentos em laboratório. 
 
As amostras secas foram numeradas e pesadas (figuras 112, 113, 114 e 115).  

 Figuras 112, 113, 114 e 115 



Em seguida, foram colocadas em um recipiente com água e onde fez-se 

vácuo por 60 minutos (figuras 116, 117, 118 e 119) 

  Figuras 116, 117, 118 e 119 

 

 

As amostras foram deixadas imersas em água por 24 hs e após 24 horas 

foram retiradas do recipiente com água (figuras 120, 121, 122 e 123) 

 
Figuras 120, 121, 122 e 123 
 

 



Por último, as amostras úmidas foram pesadas em uma balança semi-

analítica (figuras 124, 125, 126 e 127) e foi calculada a percentagem de absorção 

aplicando a seguinte fórmula:  

 
 
% (absorção) = Massa (úmida) - Massa (seca) x 100 
      Massa (seca) 
 
 
 

 Figuras 124, 125, 126 e 127 

 
 
 
 



Resultados 
 

Amostras Pedra tipo 01 Pedra tipo 02 Pedra tipo 03 Bloco 
cerâmico 
(forro) 

Peso da amostra 
seca (g) 

8,36 g 12,85 g 36,07 g 16,32 g 

Peso da amostra 
úmida (g) 

8,46 g 12,89 g 38,63 g 18,58 g 

Percentagem de 
absorção (%) 

1,20% 0,31% 7,10% 13,84% 

 
 
 
Conclusões 
 

As amostras coletadas têm diferentes percentuais de absorção à água. Vão 

do muito poroso, como o bloco cerâmico do forro, ao muito compacto, como a pedra 

do tipo granito das empenas laterais do edifício dos Arquitetos. Porém, nesta mesma 

parede de pedra existem outros tipos menos compactas e mais porosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 
 
 

6.1. MEMORIAL DESCRITIVO 

 

6.1.1. Localização 

O Edifício dos Arquitetos da Bahia, nosso objeto de estudo, localiza-se na 

Ladeira da Praça, n° 9, Centro Histórico, Salvador, Bahia1. Os outros logradouros 

que circundam o edifício são a Rua do Saldanha e o trecho em escadaria da Rua 

São Francisco, conhecido como Beco das Verônicas. O edifício se localiza 

aproximadamente na cota média da ladeira. 

 

  

 

  
                                                           
1
 Identificamos nas plantas do projeto do Edifício dos Arquitetos, a Ladeira da Praça com o nome de 
Rua Visconde do Rio Branco. Contudo em pesquisas sobre o logradouro, a rua é conhecida apenas 
como Ladeira da Praça. 

Figuras 128 e 129 – Ladeira da Praça do seu ponto mais alto (Praça Municipal)  

e do seu ponto mais baixo (Praça dos Veteranos). 

Figura 130 – Edifício dos Arquitetos da 

Bahia, Ladeira da Praça e Beco das 

Verônicas identificados no Google Street 

View 



O Edifício dos Arquitetos, por sua localização privilegiada, possui vizinhos 

ilustres de diversas épocas e arquiteturas. Destacamos aqui, seu vizinho imediato a 

Casa dos 7 Candeeiros, a Praça Municipal, que abriga os edifícios da Câmara 

Municipal (antiga Casa de Câmara e Cadeia), o Palácio Rio Branco (antiga Casa dos 

Governadores), o Elevador Lacerda e o polêmico Palácio Tomé de Souza (Prefeitura 

Municipal de Salvador), de autoria do arquiteto João Filgueiras Lima (Lelé). 

Destacamos ainda, o edifício do Corpo dos Bombeiros no sopé da Ladeira da Praça 

e os pares modernistas da sede do IAB, como o edifício sede da ABI e o IPASE, 

estes últimos de autoria dos arquitetos Hélio Duarte e Diógenes Rebouças, 

respectivamente. Pela riqueza arquitetônica e urbana do local, outros tantos 

poderiam ser citados, como as edificações da área do Saldanha e as edificações 

vizinhas à Praça Luis Dias (Largo do Tesouro), como os edifícios do Tesouro, o 

prédio da Antiga Assistência Pública e a eclética “igrejinha” da Ajuda. 

 

 

 

Figura 131 – Localização do Edifício dos Arquitetos da Bahia. 



6.1.2. Aspectos físicos e ambientais do sítio 

A topografia de Salvador divide-se em três partes: a Faixa da Baía de Todos 

os Santos; a Planície Atlântica, que corresponde à faixa da orla; e o Planalto, que 

compreende o miolo da cidade. Por sua situação peninsular, a cidade possui duas 

bordas marítimas: a Borda Atlântica, que compreende as faixas sul, sudeste da 

cidade; e a faixa noroeste, banhada pelas águas calmas da Baía de Todos os 

Santos. Salvador tem um clima tropical predominantemente quente, com chuvas no 

inverno e um verão mais seco. No inverno a temperatura mínima registrada foi de 

15°C e a máxima, registrada no verão, foi de 38°C. Contudo, a temperatura mínima 

média da cidade é de 26°C e a temperatura máxima média é de 29°C. Apesar das 

altas temperaturas em boa parte do ano, Salvador possui um clima agradável, 

principalmente à sombra. Este conforto se deve graças à farta ventilação natural da 

cidade. Os ventos predominantes em Salvador são os ventos sudeste. No entanto, 

são registrados ventos secundários vindo do nordeste, sul e noroeste. Salvador, 

possui um índice pluviométrico anual de aproximadamente 199mm. 

 

 

 

Como já abordamos, o nosso objeto de estudo situa-se na primeira linha de 

cumeada da cidade, ocupada desde a sua fundação. Por estar em um terreno 

“ilhado” por ruas, o Edifício dos Arquitetos, recebe uma boa ventilação, 

especialmente dos ventos vindos do sudeste, onde sua fachada voltada para o Beco 

Figura 132 – Vista panorâmica da península e os ventos predominantes. 



das Verônicas se encontra, e dos ventos nordeste, recepcionados por sua fachada 

principal voltada para a Ladeira da Praça. Outros dois fatores contribuem para a boa 

ventilação registrada no edifício. O primeiro é a área livre de barreiras que 

encontramos graças ao amplo terraço da Casa dos 7 Candeeiros. O segundo é o 

fato do vento sudeste ascender a Ladeira da Praça, quase que canalizado, livrando 

a área de uma possível “ilha de calor”, encontrada na Cidade Baixa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 134 – Ventilação no Edifício dos Arquitetos. 

Figura 133 – Ventos Sudeste e Ilha de Calor na Cidade Baixa. 



 

 

 

 

 

Figura 135 – Carta Solar e Transferidor:  Fachada Nordeste – 51°  

Figura 136 – Carta Solar e Transferidor:  Fachada Sudeste – 141°  



 

 

 

 
Figura 138 – Carta Solar e Transferidor:  Fachada Noroeste – 321°  

Figura 137 – Carta Solar e Transferidor:  Fachada Sudoeste – 231°  



As soluções arquitetônicas, especialmente no volume principal que abrigou a 

sede do IAB, proporcionam ao edifício, um maior conforto térmico e uma boa 

eficiência energética. Janelas amplas, com regulagem de sentido e um bom sistema 

de ventilação cruzada, somadas a outros elementos como beirais generosos, recuos 

na fachada, paredes espessas, indicam que o projeto foi muito bem resolvido. 

Soluções simples e adotadas na “prancheta” e que servem de exemplo aos 

arquitetos das contraditórias “soluções sustentáveis”, tão em voga atualmente. 

O volume inferior ou o embasamento da edificação, certamente por seu 

caráter comercial, apresenta problemas de ventilação e iluminação natural que 

propomos resolver em nosso projeto. Abordaremos isto mais adiante. 

 

 Figura 139 - Luz direta no Solstício de Verão (4° Pavimento Fachada Nordeste):  

7:00hs, 8:00hs,  9:00hs e 10:00hs 



6.1.3. Proteção legal 

Embora não se encontre legalmente protegido por tombamento em nenhum 

órgão de proteção, seja municipal, estadual ou federal, o Edifício dos Arquitetos da 

Bahia é indicado no “Roteiro 2 do Guia 1 da Arquitetura Moderna em Salvador, anos 

30/60” do DOCOMOMO, seção Bahia. Fundado na Holanda, O DOCOMOMO 

(international working-party for Documentation and Conservation of buildings, sites 

and neighbourhoods of the Modern Movement) “é uma organização não-

governamental sem fins lucrativos, com representação em mais de quarenta países 

que tem como objetivo a documentação e a salvaguarda das criações do Movimento 

Moderno no campo da arquitetura e do urbanismo”. Mesmo pertencendo, em sua 

maioria, ao IAB-Ba, e de despertar interesse de arquitetos e do meio acadêmico 

como uma destacada edificação de arquitetura moderna em contexto histórico, o 

Edifício dos Arquitetos corre perigo, principalmente de descaracterização. Como 

abordamos anteriormente, é preciso livrar “definitivamente o Edifício dos Arquitetos 

da Bahia de seu atual estado de “obra de arte potencial””: 

Este ato crítico significaria, por exemplo, que a intervenção no 
edifício não seria efetuada primordialmente com objetivos 
funcionais, ou conduzida como uma mera “reforma”, que nos 
induziria a decisões que colocassem em um segundo plano os 
valores artísticos e históricos do monumento. Definitivamente, 
não é isso que queremos para o Edifício dos Arquitetos da 
Bahia. (ver subcapítulo 3.2.2: Brandi e o Edifício dos Arquitetos 
da Bahia) 

Em 2000, uma proposta para a reforma do edifício com o título: “Planilha 

Orçamentária IAB-Ba / Serviço: Recuperação do Edifício”, demonstra os riscos 

eminentes de intervenções inadequadas, realizadas como propostas de 

“recuperação”. Constava na planilha orçamentária, em seu item 1.3, a retirada dos 

azulejos decorados criados por Sônia Castro e fabricados por Udo Knoff. Constava 

também, a substituição das esquadrias de alumínio por vidros temperados, sem 

perfil. Felizmente, estes dois serviços não foram realizados. Por outro lado, indicada 

no item 1.4 da mesma planilha, foi realizada a retirada de uma escada externa de 

acesso, que partia do pátio descoberto para o terraço dos fundos. 

Neste mesmo ano, houve uma proposta de projeto, apresentando um carimbo 

com o nome da Prefeitura Municipal de Salvador e da SEHAB, em que o edifício 

seria adaptado a um “Escritório Público”. Nesta proposta, o terraço coberto, vazio 



tão importante para a edificação, seria fechado por paredes de alvenaria com o 

objetivo de se ganhar áreas. Haveria também, uma inadequada compartimentação 

do salão destinado às exposições no 3° pavimento. Além disso, existe uma completa 

apropriação e descaracterização nos dois pavimentos que abrigam as lojas, seja 

para a fixação de publicidade, seja para solucionar problemas técnicos, como a 

instalação de ar-condicionado de maneira inadequada. 

Em meados da primeira década deste século, alegando problemas com 

estacionamento, e principalmente problemas com a falta de segurança, pois o local 

se tornara um perigoso ponto para usuários de drogas, o IAB-Ba transferiu sua sede 

para um edifício comercial na região da Lucaia, área mais nova da cidade. Com a 

saída do IAB, os problemas físicos do edifício se agravaram. Ademais, como já 

abordado, toda a região sofre um forte processo de esvaziamento. Nota-se uma 

grande quantidade de lojas fechadas e certo desânimo dos comerciantes do edifício, 

que coincide com as reclamações de todos os comerciantes e lojistas da área. 

   
 

 

Figuras 140 e 141 - 

Escada demolida em 

1967 e em 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 142 - 

Descaracterização: 

Proposta de projeto 

para um escritório 

público com carimbo 

da Prefeitura de 

Salvador 



 
6.1.4. Propostas de recuperação física 

Os problemas apresentados, indicados detalhadamente nas Fichas de 

Diagnóstico, são dos mais variados e em diversas áreas da edificação. Tentamos 

aqui reunir de maneira resumida, as propostas técnicas de intervenção. Tais 

propostas técnicas, baseadas em um detalhado diagnóstico, vão de encontro com 

as propostas de projeto de restauro, apresentado a seguir, sendo, portanto 

indissociáveis. Ou seja, as propostas de projeto complementam as propostas 

técnicas de recuperação física do prédio e vice-versa. Não pretendemos esgotar as 

discussões sobre os problemas aqui abordados, haja vista que uma nova discussão 

sobre os assuntos poderão desencadear uma revisão. Afinal, em uma discussão 

mais ampla, junto com todos os proprietários, deverão ser consideradas novas 

recomendações, como, por exemplo, os recursos disponíveis para a obra. 

Recomendamos também, a adoção de um trabalho constante de conservação 

preventiva para com toda a edificação, através de uma manutenção periódica de 

todas as áreas, materiais e equipamentos do edifício, estabelecida através de 

rotinas indicadas em cronogramas elaborados pelos proprietários a serem fielmente 

cumpridos. Este trabalho de manutenção preventiva deverá ser implementado, 

independentemente da materialização do projeto aqui proposto. Afinal, não 

desejamos que este trabalho sirva apenas como um registro histórico de uma 

edificação ou de seus principais elementos que se perderam ao longo dos anos. 

De uma maneira geral, muitos especialistas concordam que os dois fatores 

que mais contribuem para a degradação de um edifício são os problemas estruturais 

e a água. Em nosso objeto de estudo, não foram encontrados grandes danos que 

tiveram como principais agentes problemas estruturais, oriundos de má execução, 

sobrecargas ou deslocamento do terreno. Contudo, os problemas causados pela 

presença da água, seja ela da chuva ou do reservatório superior, são encontrados 

em quase todo o edifício. Por conta do seu reservatório superior, localizado sobre a 

escada helicoidal, e também, devido à grande área de lajes expostas, representadas 

pelo terraço descoberto, entendemos que a água é a principal causa dos problemas 

apresentados na edificação. Porém, não devemos pensar que houve falhas no 

projeto ou na execução das soluções, pelo contrário. Apesar do pioneirismo, 

notamos uma grande qualidade, seja pelo acompanhamento direto dos próprios 

arquitetos, seja pela responsável atuação dos empreiteiros ou pelo empenho 



desprendido pelos operários durante a obra. Vale ressaltar que hoje em dia, 

infelizmente, é raro encontrar tal comprometimento com a qualidade dos serviços, 

especialmente em obras públicas. Por outro lado, indicar a água como a principal 

causa dos problemas, não descarta outro ponto que consideramos como uma das 

principais causas dos problemas, a falta de manutenção. Reconhecemos as 

dificuldades de um condomínio, especialmente as financeiras, para com o zelo do 

patrimônio. Porém, a falta de manutenção é indicada como causa dos danos em 

quase todas as fichas de diagnóstico apresentadas. Apenas para exemplificar, 

vejamos o caso do reservatório superior sobre a laje de bloco cerâmico da escada: 

entendemos que uma simples boia quebrada pode provocar o transbordamento do 

tanque, e consequentemente danos maiores nas lajes de cerâmica e no próprio forro 

de madeira. Outro exemplo diz respeito ao acúmulo de objetos indevidamente 

lançados sobre a cobertura. Por mais bem projetada e dimensionada que fosse a 

calha dupla central, com estes pequenos obstáculos que atrapalham o escoamento 

das águas pluviais haverá certamente transbordamento nos dias de chuvas mais 

fortes, tão comuns em Salvador. Dito isto, vejamos as principais propostas técnicas 

de intervenção. 

Concreto Armado Aparente 

� Limpeza com hidrojateamento com cloro diluído. 
� Retirada das partes desagregadas. 
� Raspagem e lixamento com máquina rotativa e escova de aço. 
� Lavagem com Armatex Oxi ou Decapoxil. 
� Recomposição dos trechos com ferragem danificada. 
� Aplicação de pintura anticorrosiva na ferragem (Primer a base de zinco). 
� Recompor as partes desagregadas com concreto de alta densidade ou graute. 
� Camada de acabamento para homogeneização do concreto aparente com 

argamassa (traço 1:3, cimento e areia). 
� Camada superficial de acabamento com argamassa (traço 1:2, cimento e cal 

hidratada). 
� Polimento com lixa de mármore. 
� Aplicação de Acqüella Hidrofugante. 

Aço 

� Raspagem e lixamento com máquina rotativa e escova de aço. 
� Lavagem com Armatex Oxi ou Decapoxil. 
� Recomposição dos trechos danificados com solda. 
� Preparo e limpeza da superfície. 



� Aplicação de pintura anticorrosiva (Primer a base de zinco). 
� Aplicação de pintura poliuretânica acrílica alifática. 

Madeira (áreas externas) 

� Limpeza das peças com raspagem e lixamento. 
� Recompor as fissuras com massa para madeira. 
� Recompor as partes danificadas com próteses da mesma madeira. 
� Aplicação resina isolante (Isolare ou similar). 
� Aplicação de duas demãos de Stain fosco incolor (Osmocolor ou similar). 
� Aplicação da terceira demão de Stain fosco com a peça instalada. 

Madeira (áreas internas) 

� Limpeza das peças com raspagem e lixamento. 
� Recompor as fissuras com massa para madeira. 
� Recompor as partes danificadas com próteses da mesma madeira. 
� Preparação da base para enceramento. 
� Aplicação de cera de carnaúba. 

Piso dos terraços 

� Retirada das placas pré-moldadas de concreto. 
� Limpeza da camada de impermeabilização. 
� Limpeza com hidrojateamento com cloro diluído. 
� Retirada das partes desagregadas. 
� Raspagem e lixamento com máquina rotativa e escova de aço. 
� Lavagem com Armatex Oxi ou Decapoxil. 
� Recomposição dos trechos com ferragem danificada. 
� Aplicação de pintura anticorrosiva na ferragem (Primer a base de zinco). 
� Recompor as partes desagregadas com concreto de alta densidade ou graute. 
� Revisão do escoamento das águas pluviais e dos ralos. 
� Recomposição da camada de impermeabilização com manta asfáltica. Aplicar 

a manta nos ralos e nas paredes e muros limites a uma altura de 15cm. 
� Assentamento do piso em granito cinza andorinha flameado para acabamento 

e proteção mecânica da laje. 

Piso área coberta (3° pavimento) 

� Substituição do piso em arenito por granito cinza andorinha levigado. 

Teto da galeria e lojas (subsolo, 1° e 2° pavimentos) 

� Limpeza da superfície e retirada das partes desagregadas. 
� Raspagem e lixamento com máquina rotativa e escova de aço. 
� Lavagem com Armatex Oxi ou Decapoxil. 
� Recomposição dos trechos com ferragem danificada. 



� Aplicação de pintura anticorrosiva na ferragem (Primer a base de zinco). 
� Recomposição das partes desagregadas com concreto de alta densidade ou 

graute. 
� Recomposição do reboco ou do “chapisco de peneira”. 
� Instalação do forro estruturado. 
� Acabamento em pintura acrílica sobre massa acrílica nos tetos lisos. 
� Acabamento em pintura acrílica nos tetos com “chapisco de peneira”. 

Piso (subsolo, 1° e 2° pavimentos). 

� Recuperação do mosaico romano ou substituição por granito cinza andorinha 
levigado. 

Esquadrias de Alumínio (3° e 4° pavimentos) 

� Limpeza dos perfis e vidros. 
� Verificação da estanqueidade dos perfis e vidros. 
� Substituição dos parafusos de fixação danificados por parafusos galvanizados. 
� Substituição das vedações em massa por vedações em borracha. 

Esquadrias de Alumínio (1° e 2° pavimentos) 

� Substituição dos modelos das esquadrias.  

Esquadrias de Ferro 

� Substituição das esquadrias de ferro por esquadrias de alumínio anodizado 
natural. 

Abertura circulação da galeria 

� Retirada do gradil de ferro. 
� Retirada do enchimento do piso. 
� Instalação do novo muxarabi. 

Jardineiras 

� Retirada das plantas. 
� Limpeza da superfície e retirada das partes desagregadas. 
� Raspagem e lixamento com máquina rotativa e escova de aço. 
� Lavagem com Armatex Oxi ou Decapoxil. 
� Recomposição dos trechos com ferragem danificada. 
� Aplicação de pintura anticorrosiva na ferragem (Primer a base de zinco). 
� Recomposição das partes desagregadas com concreto de alta densidade ou 

graute. 
� Aplicação de uma camada de impermeabilização com manta asfáltica. Aplicar 

a manta nos ralos e nas paredes e muros limites a uma altura de 15cm. 
� Colocação de plantas em caqueiros. 

 



Alvenarias de tijolo cerâmico 

� Retirada dos trechos danificados. 
� Assentamento de novos tijolos, com mesmas características dos existentes, 

mas discreta identificação das peças. 

Alvenarias de pedra aparente 

� Retirada das vegetações incrustadas na alvenaria e aplicação de herbicidas 
nas áreas afetadas. 

� Retirada da pintura existente aplicada sobre as pedras. 
� Recomposição do embrechado e trechos faltantes com granito bruto e 

argamassa de terra e cal. 

Laje do Tanque 

� Retirada do forro em blocos cerâmicos. 
� Retirada do reservatório superior. 
� Execução do novo forro em madeira. 

Azulejos Decorados 

� Retirada dos azulejos dos pequenos trechos danificados. 
� Assentamento de novos azulejos decorados, com tema e cores similares ao 

existente, mas com desenhos mais simplificados para identificação dos novos 
trechos. 

Cobertura 

� Retirada e limpeza das telhas de fibrocimento com água e sabão neutro e 
substituição das telhas danificadas por outras idênticas. Aplicação de 
Acqüella Hidrofugante. 

� Proteção para a calha dupla central, em seu trecho de telhado, com a 
instalação de uma tela de calha em material não corrosivo. 

� Revisão detalhada da calha dupla, identificando possíveis vazamentos e 
recompondo o material se necessário. Por ser de cobre, certamente não 
serão encontrados vazamentos. Retirada da camada superficial da calha, 
expondo o cobre. 

 

Instalações 

� Todas as instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefônicas, de ar-
condicionado e outras, deverão ser revisadas ou substituidas para a 
atualização dos sistemas, dos materiais e equipamentos. 
 
 
 



Notas 

� Todas as áreas expostas e que permitam o acúmulo de água deverão sofrer 
correção em suas declividades. 

� Para os serviços, deverá haver uma proteção/cobertura provisória para os 
trechos descobertos e expostos. Esta proteção é imprescindível, mesmo se 
os trabalhos forem executados em períodos de estiagem. 

 
6.1.5. Usos 

Quando procurado para discutir possibilidades de novos usos para o Edifício 

dos Arquitetos, o atual presidente do IAB-Ba, Nivaldo Andrade Junior, foi enfático ao 

dizer que o IAB-Ba vai e deve voltar a sua sede histórica e que qualquer outra 

proposta de uso para a antiga sede estaria descartada. Deste modo, o projeto de 

intervenção foi pensado para o retorno da instituição à sua importante casa. 

Não é nosso papel definir os usos para a edificação, mas sim atestar se uso 

está de acordo e é adequado ao objeto arquitetônico para que não haja 

descaracterizações ou perdas com argumentos meramente funcionais. Como vimos 

anteriormente, em objetos especiais da atividade humana, a funcionalidade é 

secundária frente aos valores artísticos e históricos da obra de arte. Porém, com sua 

relativa jovialidade, cerca de seis décadas, o Edifício dos Arquitetos fora pensado 

para usos ainda contemporâneos, comercio e escritórios.  

Porém, seus espaços carecem de pequenas adaptações aos novos tempos. 

Embora legalmente uma edificação com térreo e mais três pavimentos dispensem o 

uso de ascensores, uma das principais intervenções proposta é a inserção de um 

elevador, dotando todos os pavimentos da edificação de acessibilidade para 

portadores de mobilidade reduzida. Propomos também uma reorganização e 

qualificação das lojas do térreo e do pavimento da galeria, inclusive com o 

deslocamento de um restaurante popular, atualmente no nível do terraço, para o 

lojão do subsolo. Com esta mudança, ganhamos área para a criação de um espaço 

para exposições e para um pequeno café. Estes novos usos, não muito diferentes 

dos usos propostos no projeto original, a “Galeria Portinari”, melhor se adequam aos 

espaços livres do 3° pavimento e se integram ao salão nobre de uso flexível do 4° 

pavimento, ocupado também, pela administração e biblioteca pública do IAB. 

Acreditamos na viabilidade destes novos usos e na possibilidade de atrair arquitetos, 

artistas e admiradores do centro histórico da cidade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 143, 144 e 145 – Plantas do 1°, 3° e 4° pavimentos. 

Estudos preliminares realizados pelo autor. 



6.1.6. Decisões de projeto 

Desde a primeira visita ao Edifício dos Arquitetos como objeto de estudo para 

um projeto de intervenção, entendemos que haveria muito pouco de elementos 

“novos”. Apesar dos explícitos problemas de conservação, percebemos que ali não 

caberiam anexos ou ampliações. A edificação possuía uma unidade muito forte e 

deveríamos respeitar isto. O projeto deveria interferir o mínimo possível no existente. 

Deveria ser uma intervenção silenciosa e respeitosa.   

Percebemos que existiam sérios problemas de acessibilidade, e que mesmo 

possuindo dois acessos, apenas as lojas do 1° pavimento, e com muita dificuldade a 

do subsolo, permitiam o acesso de cadeirantes. Concluímos que a Casa dos 

Arquitetos não poderia ser restrita. Afinal, o discurso que tanto defendemos, de 

edificações acessíveis a todos, não deveria estar afastado da prática. Deste modo, 

veio a pergunta: onde colocar um elevador e como seria este elemento novo de 

modo que não interferisse na unidade da edificação? A resposta à primeira pergunta 

parecia obvia. O elevador deveria estar localizado em um local que atendesse a 

todos os pavimentos. Existia um ponto ideal próximo à escada das lojas onde 

certamente permaneceria a recepção principal, e que também atenderia aos 3° e 4° 

pavimentos ao lado de seus acessos e circulação vertical existentes. Ao mesmo 

tempo, a fachada dos fundos do 4° pavimento possuía ritmadas aberturas de piso ao 

teto, com largura adequada para o nosso novo acesso. Contudo, existiam ao nível 

dos 1° e 2° pavimentos barreiras para o elevador, um trecho aterrado e insalubres 

áreas de serviços. Deste problema, surge a segunda grande intervenção: a criação 

de vazios, que entendemos ser uma intervenção tão arquitetônica quanto a 

construção de áreas. Este “vazio” nos seria útil em três pontos: permitiria a melhor 

implantação do elevador; dotaria os dois pavimentos do embasamento de 

iluminação natural e ventilação cruzada; e o terceiro ponto, possibilitaria a criação de 

mais áreas para as instalações de serviços e setores técnicos. Com estas vantagens, 

decidimos “escavar” todo o trecho insalubre na parte posterior da edificação. 

Entre o 1° e 2° pavimento, o muro de pedra existente ao fundo das lojas seria 

o limite, mas deveríamos estabelecer o limite do vazio ao nível do terraço. A 

resposta estava lá. Observando o trecho existente, entre o terraço e o acesso pela 

Rua do Saldanha, entendemos que todo o perímetro externo do terraço deveria 

adotar a mesma solução com tripla função, banco, guarda-corpo e marquise. O novo 



trecho deveria ser um contraponto simétrico ao existente e o centro da escada da 

base seria o eixo central deste espelhamento. Este novo elemento, interrompido 

pela passarela de acesso ao elevador, seria, assim como o existente, de concreto 

armado, mas com ranhuras que o identifique como um elemento novo. 

O concreto armado é o material predominante no volume do elevador. Este 

volume serve também como uma torre para o reservatório superior, 

convenientemente retirado da parte interna da edificação. O reservatório superior 

como torre escultórica, era uma solução muito cara e admirada por arquitetos 

modernistas. Julgamos conveniente resgatá-la de um modo atual e mais silenciosa. 

A torre elevador/reservatório quase não é percebida. Além de se esconder atrás do 

volume principal não ultrapassando a cota máxima da cobertura, quase que metade 

do seu corpo fica imersa no vazio criado, cercado por paredes de pedras em todos 

os lados. Quando vista a partir de um pequeno trecho do terraço nordeste ou da Rua 

do Saldanha, se tem a impressão de que ela é bem menor do que realmente é. 

Procuramos afastá-la ao máximo da edificação existente, para que soltasse e 

sempre fosse percebida como um volume independente da edificação principal. A 

reverência e comunicação com o protagonista se dá através de leves passarelas de 

aço, vidro e madeira, que tocam levemente o edifício. Estas passarelas atendem, 

também, às instalações técnicas em sua parte inferior, escondidas por placas 

removíveis em ripas de madeira. Em cada andar as passarelas têm um comprimento 

específico.  

O volume técnico, aparentemente enterrado, cria um platô solto, e ocupa a 

área do antigo pátio de serviços. Com a mesma função de acesso secundário, a 

partir da Rua do Saldanha, o monólito abriga em dois níveis as áreas técnicas e de 

serviços necessárias ao edifício. Lá estão os vestiários, depósitos, condensadoras 

para o ar-condicionado do tipo VRF, livrando as fachadas de inconvenientes 

equipamentos em suas fachadas, outras áreas técnicas e também o reservatório 

inferior enterrado. 

Após estudos preliminares, resolvemos desapropriar uma das lojas do 1° 

pavimento para a ampliação da recepção, que passaria a abrigar um modesto 

memorial do Edifício dos Arquitetos. A solução permite também, maior integração 

entre o elevador, a circulação vertical e a recepção, livrando-o de um acesso 

labiríntico e restrito. É possível ver o elevador da circulação externa das lojas, 



através dos vidros do memorial. Além de ser convidativo, ele não separa as pessoas 

com mobilidade reduzida dos usuários das escadas.  

É proposto um reordenamento das lojas, mas entendemos que os usuários 

deverão configurá-las da maneira mais adequada às suas demandas. Contudo, é 

preciso estabelecer alguns limites, facilmente controlados através de um regimento 

interno que seja respeitado. Usos incompatíveis com o local, ocupação das 

circulações e áreas comuns, bem como placas de publicidade sem uma 

padronização mínima, devem ser vetados. Dotamos cada loja com um pequeno 

lavabo e com aberturas em seteiras ao fundo da loja. Além de melhorar a iluminação 

natural da loja, estas aberturas permitem uma ventilação cruzada aproveitando a 

ventilação nordeste. É proposto para as lojas do 1° e segundo pavimento, uma 

padronização de suas aberturas. Emolduradas por perfis em alumínio anodizado 

natural, vidros temperados permitem uma maior transparência adequada às vitrines 

das lojas, sem, contudo, quebrar os ritmos das aberturas. Propomos no projeto um 

restaurante popular ocupando o lojão do subsolo. Com uma capacidade para 80 

pessoas, entendemos que o local seria o mais adequado, tanto pela proximidade 

com a rua quanto pela adaptação das áreas e instalações necessárias. 

No 2° pavimento há um pequeno rearranjo em uma das lojas. Para permitir o 

acesso ao elevador, propomos uma troca de área entre a loja de fundo próxima à 

escada e os sanitários de uso comum. No trecho onde atualmente existem os 

desatualizados e distantes sanitários, será locada a loja, e, onde existe a loja serão 

locados os sanitários e o acesso ao elevador. Para o proprietário da loja há um 

ganho de aproximadamente 5,00 m² de área útil, e para todos há uma providencial 

centralização dos sanitários de uso comum próximo às circulações verticais, escada 

e elevador. Existe uma nova proposta para as esquadrias das lojas da frente, 

voltadas para a Ladeira da Praça, pois consideramos as existentes inadequadas e 

muito herméticas, possuindo aberturas apenas em suas altas bandeiras. Propomos 

novas esquadrias em alumínio anodizado natural com os mesmos ritmos das 

existentes, mas com soluções de abertura semelhante às existentes no 4° 

pavimento. Em sua folha central, as esquadrias propostas permitem uma abertura 

pivotante com eixo levemente deslocado, permitindo que a ventilação sudeste, que 

passa ao longo da Ladeira da Praça, seja conduzida para dentro das salas. Em fase 

de estudos preliminares, chegamos a propor a utilização deste 2° pavimento como 



um único espaço, um único escritório. Não podemos alcançar em áreas com 

diversos proprietários uma precisão de como serão as lojas, mas procuramos 

provocar uma discussão quanto ao caráter flexível da arquitetura moderna, ou a 

planta livre. Entendemos que tanto o pavimento inferior quanto o da galeria, 

permitem um completo arranjo dos seus espaços com a retirada das paredes de 

vedação entre as salas, sem prejudicar a sua arquitetura. Estes espaços foram 

pensados desta maneira, e, portanto, devemos aceitar sua essência flexível. 

 

 

Como explicado anteriormente, o 3° pavimento apresenta mais restrições 

quanto ao remanejamento de seus espaços. Deve-se respeitar as proporções entre 

os volumes e os vazios, pois qualquer intervenção inadequada poderá arruinar com 

a interessante área. Para este local, propomos uma área para exposições, ocupando 

todo o espaço transparente. Um possível escurecimento da área poderá ser 

alcançado com painéis móveis ou por persianas em rolo. Preservamos as 

dimensões externas do volume fechado, substituindo a antiga cozinha por uma sala 

multiuso de apoio às exposições, por sanitários, por uma copa de apoio para 

eventos e coquetéis no espaço expositivo ou no IAB, e por um apoio ao café do 

terraço. Este café ocupa uma das varandas cobertas, a voltada para a Casa dos 7 

Candeeiros, e seu terraço descoberto imediato, onde mesas com padronizados e 

retráteis sombreiros, intensificam o uso do espaço. Parte da área do outro terraço 

descoberto, da fachada noroeste, poderá ser usada para exposições de esculturas, 

Figura 146 – Proposta de planta livre para o 2° pavimento. 

Estudos preliminares realizados pelo autor. 



por exemplo. À varanda coberta imediata a este terraço, reservamos a sua atual 

função, de foyer aberto.  

Por ter a posse das áreas de todo o volume principal, existe uma completa 

integração entre o 3° e o 4° pavimento. Não há barreiras, a área de exposição pode 

se estender pelo salão nobre do último andar. Este espaço amplo de caráter flexível 

poderá abrigar eventos menores, reuniões e assembleias da instituição, e tantos 

outros usos que o permita. A varanda, imediata ao salão, continua como um espaço 

de convívio e bate-papos, trazendo o panorama do centro histórico para dentro do 

salão. Acima da escada, em substituição do forro em bloco cerâmico, em nosso 

entendimento muito carregado e, portanto, descartável, propomos um forro vazado 

em ripas de madeira, mantendo a sensação de rebaixo e marcando o acesso vertical. 

Os volumes que penetram o espaço interno foram mantidos, não havendo 

nenhuma modificação, nem mesmo nas aberturas dos sanitários, de dimensões 

inferiores à norma, evitando qualquer dano aos azulejos decorados. O forro em 

gamela permanece com os interessantes pendentes. No entanto, propomos um 

novo painel de madeira que separam, levemente, o salão nobre da biblioteca. Este 

painel, solto do piso, teto e paredes, preserva a integração entre os espaços, dando 

continuidade ao piso e ao forro, desta vez plano. Como brises horizontais móveis, o 

painel pode servir como fundo para projeções quando fechados. 

A biblioteca do IAB se localiza na extremidade sudeste do pavimento. Em seu 

trecho mais fechado, propomos a área para os arquivos deslizantes. Nas demais 

áreas com a abertura para o vizinho ilustre, propomos as áreas de consulta. Assim 

como em outras épocas, a parte administrativa do IAB ocupa a outra extremidade do 

andar. Com um enxuto quadro de funcionários, a área abriga uma sala de reunião e 

áreas comuns de trabalho. 

 

 

Figura 147 – Croqui 

realizado pelo autor. 



6.2. PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2.1. Planta de Situação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





6.2.2. Planta de Reforma - 1° Pavimento e Subsolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





6.2.3. Planta de Reforma - 2° Pavimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





6.2.4. Planta de Reforma - 3° Pavimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





6.2.5. Planta de Reforma - 4° Pavimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





6.2.6. Planta Baixa - 1° Pavimento e Subsolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





6.2.7. Planta Baixa - 2° Pavimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





6.2.8. Planta Baixa - 3° Pavimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





6.2.9. Planta Baixa - 4° Pavimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





6.2.10. Cortes - AA, BB, CC e DD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 





6.2.11. Fachadas - Nordeste e Noroeste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





6.2.12. Fachadas - Sudoeste e Sudeste 
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IAB-BA – Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento da Bahia 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IPAC – Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia 

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

MES – Ministério da Educação e Saúde 

NTPR – Núcleo de Tecnologia da Preservação e Restauro 

SPHAN – Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

UIA – União Internacional de Arquitetos 

Unesco - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

 


