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RESUMO 
 

O presente trabalho de conclusão do Mestrado Profissional em Conservação e 

Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos tem como objetivo principal trazer 

uma reflexão crítica, de caráter teórico, prático e propositivo, acerca da inter-relação 

das transformações físico-espaciais na área da Soledade - inserida no bairro 

Liberdade - com as alterações socioeconômicas que configuraram a identidade do 

lugar nos diferentes tempos. A partir dessa premissa e da relação do casario tombado 

com as avenidas de quintal - enquanto elemento marcante da ocupação da área - a 

Avenida Lourdes da Soledade - constituída pelos sobrados 131 e 133, cujos 

corredores dão acesso a uma vila formada por aproximadamente 35 casas - foi o 

objeto de estudos escolhido para uma proposta piloto de reabilitação da área. Tendo 

em vista as características socioeconômicas da vila, ocupada por uma população de 

baixa renda e que enfrenta dificuldades de articulação e integração, foi proposto um 

projeto multiuso que fomentasse o fortalecimento comunitário, gerasse renda para a 

manutenção do patrimônio, atualmente em processo de degradação, além de 

contribuir para a dinâmica do local, através de um espaço destinado a uma associação 

comunitária e de unidades comerciais e residenciais para aluguel. O projeto defende, 

portanto, a apropriação do patrimônio para uso social enquanto estratégia de 

preservação da área da Soledade, definido com base nas características específicas 

de cada edifício e/ou conjunto. 

 
Palavras-chave: Reabilitação; Patrimônio; Soledade; Uso Social; Teoria 
Contemporânea da Restauração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 
 

The present work of conclusion of the Professional Masters in Conservation and 

Restoration of Monuments and Historical Nuclei has as main objective to bring a critical 

reflection, of theoretical, practical and propositional character, about the interrelation 

of the physical-spatial transformations in the area of Soledade - inserted in the 

neighborhood Liberdade - with the socioeconomic changes that configured the identity 

of the place in the different times. Based on this premise and the relationship of the 

listed house with the avenues of the yard - as a striking element of the occupation of 

the area - the Avenida Lourdes da Soledade - consisting of houses 131 and 133, 

whose corridors give access to a village formed by approximately 35 houses - was the 

object of studies chosen for a pilot proposal of rehabilitation of the area. Considering 

the socioeconomic characteristics of the village, occupied by a low income population 

and facing difficulties of articulation and integration, a multipurpose project was 

proposed that fostered the community strengthening, generated income for the 

maintenance of the patrimony, currently in the process of degradation, besides 

contributing to the dynamics of the place, through a space destined to a community 

association and commercial and residential units for rent. The project therefore 

defends the appropriation of assets for social use as a strategy to preserve the area of 

Soledade, defined based on the specific characteristics of each building and / or set. 

 
Keywords: Rehabilitation; Patrimony; Soledade; Social Use; Contemporary 
restoration theory 
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INTRODUÇÃO 
 

Os imóveis 131 e 133, situados na Ladeira da Soledade tratam-se de dois 

sobrados azulejados, com beiral em telhões de faiança que, por sua composição de 

fachada, remetem ao transeunte a imagem de um sobrado geminado. A bela fachada 

– como parte do conjunto arquitetônico tombado pelo Estado - entretanto, não 

surpreende apenas por serem na realidade dois edifícios independentes, mas 

principalmente, pela ocupação do seu quintal: desde a primeira metade do século XX, 

por entre o corredor das casas temos acesso a uma vila de, aproximadamente 35 

casas. Assim, o objeto de estudo deste trabalho trata-se da Avenida Lourdes da 

Soledade, contemplando os dois sobrados de acesso e a estrutura de vila no quintal. 

Figura 1 Avenida Lourdes da Soledade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Edição autoral a partir do Google Maps, 2017 

Apesar do processo de ocupação do lote ter se iniciado a partir dos sobrados 

de acesso, hoje esses imóveis encontram-se esvaziados, em oposição ao quintal, 

bastante adensado e ocupado por uma população de baixa renda.  Os imóveis 131 e 

133 encontram-se em processo de degradação, resistindo ao abandono dos seus 

proprietários graças às pequenas manutenções realizadas pelos moradores das 

casas da vila que de alguma maneira contribuíram para a preservação desses 

sobrados. 

IMÓVEIS Nº131 E 133 
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Tendo em vista a relação interdependente dos sobrados com a vila, a pesquisa foi se 

desenvolvendo como uma inquietação quanto às possibilidades de reabilitação de 

edifícios históricos a partir do envolvimento comunitário, e no contexto da Soledade 

onde muitas outras “avenidas” são acessadas por entre sobrados voltados para a 

Ladeira da Soledade, o objeto de estudos alcança um caráter reflexivo ainda mais 

abrangente. Dessa forma, a pesquisa se desenvolveu a partir de visitas à comunidade, 

contando com a narrativa de moradores da vila que me possibilitaram compreender 

um pouco da realidade do lugar que, somado às pesquisas históricas realizadas 

possibilitaram a elaboração de algumas hipóteses sobre a formação e transformações 

da área. 

 O trabalho final foi dividido em três volumes, sendo o primeiro deles dividido em 

quatro capítulos. O capítulo 1, de forma semelhante à metodologia adotada por 

VASCONCELOS (2011), analisa as principais transformações e permanências 

ocorridas desde o processo de formação da área da Soledade, sua consolidação e 

transformações até os dias atuais. Para tanto, o capítulo se inicia apresentando um 

breve panorama da formação da cidade do Salvador até os primeiros registros de 

ocupação na área, no início do século XVIII. A partir disso, se desdobra em quatro 

itens, divididos por séculos, onde em cada um deles foram analisados, em linhas 

gerais, o contexto histórico, o perfil socioeconômico dos agentes sociais envolvidos e, 

especialmente, as principais transformações ocorridas no que diz respeito à 

morfologia urbana e à caracterização arquitetônica de cada período, com destaque 

para os desmembramentos de lotes em estruturas de “avenidas de quintal” que 

conformaram um novo perfil de ocupação no início do século XX. No item 1.4 é 

apresentado um panorama da situação atual da área e de alguns fatos relevantes que 

ocorreram nos primeiros anos do século XXI. 

Após as análises referentes às transformações e permanências na área ao longo 

dos séculos e o reconhecimento do Conjunto Arquitetônico da Soledade enquanto 

patrimônio material do Estado da Bahia, em 1981, considerou-se importante estender 

uma pesquisa para o âmbito imaterial, mais especificamente, o Cortejo Dois de Julho 

- inserido no livro de bens imateriais do Estado desde 2006 e cuja Ladeira da Soledade 

constitui parte do percurso do desfile. Dessa forma o último item do capítulo 1 está 

voltado para uma análise do patrimônio imaterial do Cortejo Dois de Julho e a sua 

correlação com o Conjunto Arquitetônico da Soledade e com a sua salvaguarda. 
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O capítulo 2 aborda o objeto de estudos propriamente dito. Tendo em vista que 

a Avenida Lourdes da Soledade foi conformada a partir do desmembramento dos 

quintais dos sobrados 131 e 133, no início do século XX, o primeiro item apresenta 

uma análise da caracterização arquitetônica e sistemas construtivos desses dois 

imóveis primários na ocupação do lote de estudo, seguido de um panorama da 

ocupação da vila de quintal e por fim, uma caracterização física e ambiental do objeto 

de estudo. 

O capítulo 3 se destinou à apresentação dos estudos realizados para a geração 

do diagnóstico do objeto. Para tanto, foi realizado um mapeamento de danos e 

análises de laboratório a partir de amostras coletadas no imóvel 131, cujos 

procedimentos e resultados foram apresentados nesse capítulo. O último item conclui 

com uma síntese do diagnóstico, que consolida o entendimento do objeto para a 

proposição de um projeto que possibilite a sua reabilitação. 

O capítulo 4 é destinado à proposta de intervenção para a Avenida Lourdes. O 

primeiro item apresenta a fundamentação teórica adotada, baseada na teoria 

contemporânea da restauração de Salvador Muñoz Viñas. Em seguida foram 

apresentados o partido arquitetônico, as diretrizes projetuais e o programa proposto 

para a reabilitação da área. Tendo em vista que os imóveis 131 e 133 são de 

propriedade privada – ainda que não se tenha encontrado informações atualizadas 

que identifiquem o proprietário - e que a proposta se refere à uma destinação de 

caráter social, o item seguinte analisa as possibilidades de desapropriação de 

propriedade privada para essa finalidade, o que ratifica a implantação de uma 

associação comunitária da Avenida Lourdes. O item seguinte refere-se à definição e 

descrição dos procedimentos e serviços a serem realizados na intervenção, seguido 

de considerações para a realização de oficinas entre comunidade e técnicos, 

buscando fomentar discussões sobre história e patrimônio, mais especificamente da 

Soledade. Por fim, conclui-se com as indicações de rotinas de manutenção e 

conservação preventiva que deverão orientar os moradores após a conclusão da obra. 

O Volume II contempla o levantamento fotográfico que possibilita a compreensão 

do objeto de estudo, desde a sua relação com o entorno, os imóveis 131 e 133 bem 

como a percepção dos percursos realizados através da Avenida. O Volume III, 

contempla as peças gráficas, divididas em Levantamento Cadastral, Mapeamento de 

Danos e Proposta de Intervenção. 
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A cidade do Salvador foi fundada em 1549, a partir de orientações estabelecidas 

através do Regimento de Tomé de Souza. Nomeado pelo rei D. João III como 

responsável pelo estabelecimento da nova sede do Governo-Geral, o documento 

definia as principais instruções para a implantação da cidade, que deveriam ser 

atendidas pelo mestre de obras Luís Dias, bem como demais regras que orientavam 

o processo de povoamento da cidade (CEAB, 1998). 

Com base no referido documento, a escolha do sítio partiu de uma ótica 

defensiva, norteada por parâmetros referentes à condição de segurança, facilidades 

portuárias e requisitos higiênicos, encontrando na Baía de Todos os Santos uma 

geomorfologia que atendia a todos esses critérios. O sítio escolhido apresentava boas 

condições de porto natural e de defesa, através de uma escarpa que define a cidade 

em dois planos distintos, denominados Cidade Alta e Cidade Baixa. Dessa forma, o 

nível mais alto foi escolhido para o estabelecimento do povoamento, por este permitir 

um melhor controle e visibilidade da Baía e dos navios que se aproximassem, bem 

como devido à condição de salubridade mais adequada que um plano elevado 

apresentaria (VASCONCELOS, 2011); (CEAB, 1998). Assim,  

A parte alta implantava-se em um lugar elevado, um planalto sobranceiro à 
Baía de Todos os Santos, onde vieram a se localizar as principais funções 
administrativas e os principais edifícios institucionais, políticos e religiosos, 
bem como o principal tecido habitacional. Na parte baixa, junto ao mar, 
desenvolveram-se as funções portuárias e mercantis e habitações de mais 
baixo padrão (TEIXEIRA, 2012, p.139). 

No que diz respeito à implantação no sítio escolhido, Salvador se desenvolveu a 

partir de um traçado urbano regular português que teve de se adequar as 

características físicas do seu território. O eixo de desenvolvimento se deu em paralelo 

ao mar, de forma que a Cidade Alta foi sendo ocupada em um percurso de cumeada, 

cuja “ortogonalidade do plano adaptava-se facilmente à essa linha de cumeada 

através de praças que se localizavam nos pontos de rotação e de inflexão da linha 

natural do território” (TEIXEIRA, 2012, p.149 e 150). 

Assim, o processo de expansão da cidade teve a direção Nordeste e Sudeste 

como vetores principais de crescimento, seguindo a primeira linha de cumeada. O 

estabelecimento da Santa Casa da Misericórdia e do Colégio dos Jesuítas, ao Norte, 

condicionaram para que, ainda no século XVI a cidade se desenvolvesse inicialmente 

por esta direção (TAVARES, 2008) (CEAB, 1998), como mostra a Figura 2. 
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Figura 2 Mapa “Salvador de Tomé de Sousa

 

Fonte: SAMPAIO, 1949- P.148 apud TAVARES, 2008 – P. 122 
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Figura 3 Mapa “Salvador no fim do século XVI” 

 
Fonte: SAMPAIO, 1949- P.256 apud TAVARES, 2008, p. 124 

A partir dos mapas referentes ao século XVI, se observa a tendência que a 

cidade demonstrou em crescer na direção nordeste. Na virada para o século XVII essa 

tendência se manteve, primeiramente em direção às portas do Carmo (indicado na 

Figura 3 pelo número 12, posteriormente denominado Largo do Pelourinho) e em 

seguida ao Convento do Carmo, estabelecido em 1586. Como pode ser observado na 
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Figura 4, na metade do século XVII a região “além do Carmo” já havia se consolidado 

ao longo da primeira cumeada. 

Figura 4 Mapa “Evolução Física de Salvador 1650”  

 
Fonte: CEAB, 1998, p. 15  

Segundo TAVARES (2008), essa mesma tendência de vetor de desenvolvimento 

se manteve no século XVIII, alcançando a Soledade, área de interesse central do 

presente trabalho. Definindo em linhas gerais, está situada ainda na primeira cumeada 

da cidade, aproximadamente a 1200 metros ao norte do Convento do Carmo. 

Destaca-se que, sendo esta uma área do bairro Liberdade, não apresenta limites bem 

definidos e, para tanto, no presente trabalho, essa denominação corresponderá à 

ocupação da Ladeira e Largo da Soledade, em toda extensão dos lotes, e não apenas 

os edifícios voltados para a via principal.  

O entorno dessa área corresponde a área da Lapinha (também pertencente ao 

bairro Liberdade) à Noroeste, Largo do Queimado (bairro Caixa D’água) ao nordeste, 

ao bairro Barbalho ao sudeste, ao bairro Santo Antônio ao sudoeste, e ao bairro Água 

de Meninos ao oeste, voltado para a Baía de Todos os Santos. 

Tendo em vista que o processo de ocupação da área da Soledade se deu a partir 

da primeira metade do século XVIII, o presente capítulo seguirá se desenvolvendo 

sobre o recorte da Soledade. 
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1.1 O SÉCULO XVIII E A FORMAÇÃO DA ÁREA 

O século XVIII se inicia diante do já referido processo de expansão da cidade 

pelo vetor nordeste. A planta da cidade de Salvador, apresentada pelo engenheiro 

militar Brigadeiro Jean Massé (Figura 5), como parte do Plano de Fortificação da 

Cidade, previa uma “Obra Coroa no Alto da Soledade para vedar ali o alojamento ao 

Inimigo” (CEAB, 1998, p.121), o qual não chegou a ser construído.  

Figura 5 Planta da cidade de Salvador de Jean Massé, 1715 

 

Fonte: CEAB, 1998 

Apesar de não ter sido registrada na referida planta, já existia à época a “nova 

igreja da Soledade” (CEAB, 1998, p.117), localizada à margem da Estrada das 

Boiadas, principal ligação entre a zona rural e urbana, e acesso à cidade pela região 

do recôncavo. Foi possivelmente um dos primeiros edifícios construídos na área e que 

se tornou, conforme Rocha Pita (PITA, 1728 apud CEAB, 1998), base para o processo 

de urbanização dessa zona da cidade. 

A construção da “nova igreja da Soledade”, está associada à existência de uma 

antiga capela, onde em anexo foi construído um recolhimento para jovens 

arrependidas do meretrício, pelo Padre missionário jesuíta Gabriel Malagrida (BAHIA, 

1975). Assim, em 28 de outubro de 1739, é fundada a Casa Nossa Senhora da 

Soledade, passando depois a ter a função educacional e incorporada à irmandade 

das Ursulinas (1901). 
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A implantação das ursulinas nessa área contribuiu para a edificação de casas 

nas proximidades. Isso, somado à sua localização em um sítio elevado de boa 

iluminação e ventilação e por sua localização estratégica que facilitava uma 

articulação com o recôncavo e demais cidades do interior, contribuíram para que, aos 

poucos, essa área fosse ocupada por uma classe média. 

O grosso da classe média, dos pequenos negociantes, dos alfaiates, 
dos empregados públicos de parcos ordenados, vivia em Santo 
Antônio além do Carmo, uma das maiores freguesias de Salvador. 
Entre seus prédios particulares, nos sobrados que existiam na 
Soledade era de importância o Solar da Família Bandeira, com terraço 
voltado para o mar [...] (NASCIMENTO, 1985, p.34) 

Não se tem referências precisas da data de construção do solar do comerciante 

e senhor de engenhos, Pedro Rodrigues Bandeira. Sabe-se, porém, que, 

possivelmente, foi construído na segunda metade do século XVIII (BAHIA, 1975). 

Trata-se de um imponente edifício construído no ponto mais baixo da Ladeira da 

Soledade que se destacava pelas suas dimensões e pelo jardim de contemplação 

construído no quintal do edifício, voltado para a Baía de Todos os Santos, suscitando 

a sua bela vista panorâmica (OLIVEIRA, 2016).  

No prospecto do engenheiro baiano José Antônio Caldas (Figura 6), se observa 

o contraste existente entre a já consolidada área do Forte do Santo Antônio em direção 

ao Pelourinho e a área da Soledade, ainda em processo de formação, além dos limites 

urbanos. Nesse prospecto, os pequenos traços triangulares situados em frente à 

Igreja da Soledade, bem poderiam representar silhuetas de casas que começavam a 

ser construídas na área – ainda enquanto estruturas térreas. 

Figura 6 Recorte do Prospecto de José Antônio Caldas, 1758 

 

Fonte: Guia geográfico “Cidade do Salvador”, 2017 

Assim, a área da Soledade foi sendo gradativamente ocupada, de forma que no 

final do século XVIII, se conformava enquanto uma região com pequenas residências 

térreas, majoritariamente de classe média, à exceção dos citados edifícios: A igreja e 

convento da Soledade e o Solar Bandeira. 

  

Convento da Soledade 
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1.2 O SÉCULO XIX E A CONSOLIDAÇÃO DA ÁREA 

Em continuidade ao processo de expansão da cidade pelo vetor nordeste, o 

século XIX é marcado por um processo de consolidação da área da Soledade. O 

prospecto de Vilhena (Figura 7), de forma semelhante ao observado no prospecto de 

Caldas (Figura 6), referente aos meados do século anterior, ratifica que o século XIX 

para a área da Soledade, se inicia com casas majoritariamente térreas e ainda pouco 

urbanizada. 

Figura 7 Prospecto Luis dos Santos Vilhena, 1801 

 

Fonte: Guia geográfico “Cidade do Salvador”, 2017 

Nota-se, na Figura 7, a existência de algumas casas à frente do convento, 

representadas de forma curiosa no que diz respeito à implantação. Nesse prospecto 

se observam faces das empenas dessas casas, em contradição ao que hoje se 

verificam: são casas construídas no sentido transversal à cumeada e avançando nos 

limites laterais. Dessa forma, da Baía de Todos os Santos, seriam vistas as faces mais 

estreitas do edifício, que corresponderiam ao quintal desses imóveis, diferentemente 

do que foi desenhado. Não é possível afirmar que essa diferença tenha relação com 

um equívoco de representação ou com algum processo de demolição e reconstrução 

de casas, mas é possível apreender o contraste de urbanização da área da Soledade 

com o Santo Antônio, na qual se iniciava no referido século. 

A Figura 8 faz referência à Cidade do Salvador em 1810. Quando comparado 

com os prospectos anteriores é possível afirmar que ainda no início do século XIX a 

área da Soledade foi adensada de maneira a se constituir como parte dos limites 

urbanos da Freguesia do Santo Antônio Além do Carmo (NASCIMENTO, 1985); 

(COSTA, 1989). Destaca-se que, como consequência do contínuo processo de 

expansão pelo vetor nordeste, o ponto de descontinuidade de adensamento urbano 

se desloca do início da Ladeira da Soledade, como observado nos prospectos 

anteriores, para o entorno da Igreja da Lapinha. 

Convento da Soledade 
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Figura 8 “Vista e Perfil da Cidade da Bahia de Todos os Santos”, autor desconhecido, 1810. 26 – 
Convento N. S. da Soledade 24 – Igreja da Lapinha 

 

Fonte: Guia geográfico “Cidade do Salvador”, 2017 

A Figura 9 mostra um mapa da cidade do Salvador em meados do século XIX. 

Neste mapa, é possível observar que o processo de consolidação da área da 

Soledade esteve voltado para a ocupação ainda da primeira cumeada. Assim, a área 

do Queimado, à margem do eixo de expansão, se manteve pouco edificada.  

Figura 9 Recorte do mapa de Salvador no século XIX, de autoria de Carlos Weyl  

 

Fonte: Livro 50 anos de urbanização: Salvador da Bahia do Século XIX, 2005 

Muitas foram as razões que motivaram o adensamento e consequente 

consolidação da área da Soledade neste período. Em primeiro lugar, como já foi 

referido, esta região era então considerada o principal acesso norte da cidade, através 

da Estrada das Boiadas, o que atraiu comerciantes e outros trabalhadores de classe 

média à construção de suas residências na área. Além disso, a existência do 

Convento e Igreja da Soledade também se apresentava enquanto um importante 

atrativo para a construção de moradias no seu entorno. 

LADEIRA DA SOLEDADE 

Convento da Soledade 
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Outro fator que deve ser levantado, diz respeito à existência nas proximidades 

da Fonte do Queimado1, construída em 1801 e que, conforme TOURINHO (2008), 

apresentava “excelente água para beber, onde parte da cidade e muita gente da praia 

iam buscar água”. Nessa mesma época, foram implantadas as primeiras indústrias 

têxteis da cidade, destacando-se a construção da Fábrica Santo Antônio do 

Queimado, em 1842, nessa mesma região (VASCONCELOS, 2011), o que também 

pode ter contribuído para o povoamento da área.  

Alguns aspectos históricos também são bastante relevantes para a 

compreensão do cenário da época e das consequentes transformações observadas 

na área da Soledade ao longo do século XIX.  

Em primeiro lugar, as guerras de independência do início do século 

determinaram um contexto de instabilidade política do período (VASCONCELOS, 

2011) que levaram, em 2 de julho de 1823, à expulsão definitiva das tropas 

portuguesas que permaneciam em território brasileiro, data que se comemora a 

Independência da Bahia. Além disso, através da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, foi 

decretado o fim do tráfico de escravizados que impulsionou a abolição da escravidão, 

a partir da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. Em paralelo, uma grande epidemia de 

cólera se alastrou pelo recôncavo, agravando a situação da agricultura da Bahia, que 

já havia perdido lugar na produção nacional de açúcar (NASCIMENTO, 2007); 

(VASCONCELOS, 2011). Ademais, “ciclos de seca foram responsáveis pela saída de 

retirantes em direção à capital” (SANTOS, 1959, p. 142), tendo sido registrada a 

presença de retirantes caboclos à época (MATTOSO,1988).  

Estes foram alguns dos fatores que provocaram transformações de caráter 

socioeconômico, mas também físico e urbano na capital. A primeira delas diz respeito 

a um crescimento demográfico acelerado, de forma que em 1805 foram registradas 

45 mil pessoas e em 1890 esse número subiu para 174 mil pessoas na capital 

                                                           
1 Em virtude da Lei nº 451, de 17 de junho de 1852, alguns incentivos foram cedidos para estudos de 
implantação e construção de novas fontes e chafarizes, o que resultou na criação da Companhia de 
Água do Queimado, a partir do contrato firmado entre o governo da Bahia e os empresários Francisco 
Pereira Rocha e Bernardino Ferreira Pires. A Companhia foi instalada em 1857 e abastecia 22 
chafarizes distribuídos pela cidade, utilizando-se da barragem construída no Rio do Queimado, uma 
das nascentes do Rio Camarajipe. (SILVEIRA, 2009); (TOURINHO, 2008). Uma parte deste rio pode 
ser observada na Figura 9, no topo ao centro, situado na região de vale, logo trás da Ladeira da 
Soledade. A fonte do Queimado é tombada pelo Decreto Estadual n° 30.483, de 10 de maio de 1984, 
enquanto o Parque e Fonte do Queimado foram registrados pela União, a partir do processo nº 1289-
T-89 e registrado no Livro Histórico de 14/02/1997. 
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(SANTOS, 1959, p.41). A população que chegava do recôncavo, bem como os antigos 

escravizados que foram sendo libertados ao longo do século, até o estopim definitivo 

da abolição, demandavam por habitação na cidade. Provavelmente, em função da 

localização da área da Soledade, por onde os retirantes e outros oriundos do interior 

da Bahia acessavam a capital, bem como a escassez de terreno disponível nas áreas 

mais centrais da cidade, optaram pela fixação de moradia na área. 

Dessa forma, a área da Soledade que se desenvolvia no século XVIII e início do 

XIX com um perfil de moradores de classe média, passa a ter uma maior diversidade 

do perfil socioeconômico da metade do XIX em diante. SANTOS (1959) se refere à 

formação ao norte de bairros habitados por classe média e pobre, como é o caso da 

área da Soledade, à exceção do solar da família Bandeira. Além disso, NASCIMENTO 

(2007) observa uma concentração de mulheres com alguma profissão definida, 

ratificando que a maioria das famílias seriam de classe média ou pobre, onde por sua 

menor fortuna, demandavam a participação desta na geração de renda da casa. 

Apesar dessa heterogeneidade socioeconômica, na Freguesia do Santo Antônio 

Além do Carmo se destacava a presença de mulatos livres e negros libertos, o que, 

possivelmente, gerava estranhamento aos viajantes da época. Anna Ribeiro Góis 

Bittencourt (1843-1930), em seu Livro de Memórias (NASCIMENTO, 1985) escreve: 

 [...] meu tio morava no Largo do Pelourinho. Não sei o nome das ruas 
percorridas da Lapinha até ali, recordo porém a decepção que sofri à 
vista de casas enegrecidas, ruas tortuosas percorridas pelos 
moleques esfarrapados ou sujos, negros maltrapilhos, enfim, gente da 
ínfima plebe.(...) No dia imediato, quando acordei, minha tia levou-me 
à sala de visitas que dava para o Largo do Pelourinho, ladeado de 
casas de boa aparência, com pinturas frescas; aí transitavam homem 
de cor branca, decentemente vestidos, cadeiras de arruar levadas 
pelos possantes negros africanos. (...) Tudo me deleitava à vista, 
apagando a má impressão que experimentara na véspera, ao entrar 
na cidade. (NASCIMENTO, 1985, p.23) 

Apesar de não citar o nome das ruas percorridas no caminho entre a Lapinha e 

o Largo do Pelourinho, é possível levantar a hipótese de que a mesma tenha passado 

pela Ladeira da Soledade por ser esta parte do percurso principal utilizado à época. 

Assim, a descrição apresentada, apesar de toda a linguagem racista de seu tempo, 

descrevia o perfil socioeconômico e racial que se contrapunha a realidade observada 

por ela no Largo do Pelourinho que era, conforme PINHEIRO (2011 – P. 180), “um 

bonito espaço construído com sobrados de diversos andares e habitado, até meados 
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do XIX, por uma classe abastada, que fazia dele um dos locais residenciais mais 

valorizados até então”2 

O casario da Soledade no século XIX era, provavelmente, bastante heterogêneo, 

conformado por pequenas casas, possivelmente térreas, mais simples que 

contrastavam com residências já assobradadas de propriedade de uma população de 

classe média. Possivelmente, a edificação que mais se distinguia das demais seria o 

já referido Solar Bandeira, construído no século anterior. (NASCIMENTO, 2007) 

No que diz respeito à ocupação dos lotes e da influência da implantação dos 

imóveis na definição espacial da rua até o século XIX, REIS FILHO (2013) descreve 

que: 

Numa época na qual as ruas, com raras exceções, ainda não tinham 
calçamento, nem eram conhecidos passeios - recursos desenvolvidos 
já em épocas mais recentes[...] não seria possível pensar em ruas sem 
prédios[...] A rua existia sempre como um traço de união entre 
conjuntos de prédios e por eles era definida espacialmente (REIS 
FILHO, 2013 - P. 22-24) 

E ainda,  

As edificações dos começos do século XIX avançavam sobre os 
limites laterais e sobre o alinhamento das ruas, como as casas 
coloniais. A essas assemelhavam-se pela simplicidade dos esquemas, 
com suas paredes grossas, suas alcovas e corredores, telhados 
elementares e balcões de ferro batido. (REIS FILHO, 2013 – P. 34) 

A área da Soledade se caracterizava de forma semelhante ao apresentado por 

REIS FILHO (2013): casas construídas no alinhamento das ruas e sem recuos 

laterais, configuradas, em sua maioria, coadunando com as principais características 

da casa brasileira de corredor lateral com acesso aos cômodos adjacentes. No século 

XIX, novas casas foram sendo edificadas seguindo essa lógica construtiva, enquanto 

outras já existentes, e conformadas enquanto edificações térreas, passaram por um 

processo de verticalização que, como já foi sugerido, definiu novas características ao 

casario da área da Soledade. 

                                                           
2 PINHEIRO (2011) faz referência de que o Pelourinho, após o final do século XIX, é convertida em uma área 
pobre, “local de amontoamento da população que vem para a cidade, em plena crise de economia rural e depois 
da abolição da escravidão” (p.180). Possivelmente, em função da sua localização mais distante do centro e mais 
próxima ao acesso à cidade, a área da Soledade tenha recebido essa população em um momento anterior, 
consolidando o processo de ocupação com um perfil heterogêneo. 
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Outro fato que atribuiu novas características ao casario diz respeito à 

modernização de algumas fachadas que, possivelmente, ocorreu por volta da virada 

do século XIX para o XX. Neste processo foram inseridos novos revestimentos 

azulejados, platibanda, novas fenestrações e esquadrias, configurando uma nova 

composição de fachada aos antigos imóveis. 

De acordo com AMARAL (2010, p.17), “A arquitetura do fim do século XIX já 

alcançava um nível elevado de realizações técnicas, dentro dos padrões acadêmicos”. 

Também relata que em 1861, têm início a primeira fábrica de azulejos nacionais3, no 

Rio de Janeiro (AMARAL, 2010); (WANDERLEY, 2006). Assim é que, o processo de 

modernização iniciado, possivelmente, no final do século XIX, conforma um casario 

consolidado na Ladeira da Soledade, de construções térreas e assobradadas, 

alinhadas com a rua e sem recuos laterais, com características referentes ao ecletismo 

e com alguns exemplares geminados e azulejados e beirais de telhões de louça. 

1.3 A TRANSIÇÃO PARA O SÉCULO XX E A TRANSFORMAÇÃO DA ÁREA 

O processo de transição para o século XX veio acompanhado de uma série de 

transformações da área, no que diz respeito aos aspectos urbanos, de salubridade e, 

fundamentalmente, socioeconômicos. Estes contribuíram não apenas para uma 

modificação do perfil de moradores da área, mas também do casario e às suas 

condições de preservação e conservação. 

Para a compreensão desse momento de transformação, é necessário saber que, 

ainda na segunda metade do século XIX, o engenheiro João Ramos de Queiroz, 

propôs a construção de uma linha tronco de bonde que possibilitaria a articulação da 

Cidade, passando por áreas até então não atravessadas por trilhos, como era o caso 

da Ladeira da Soledade. Assim,  

[...] começou a assentar seus trilhos na Baixa do Pelourinho, seguindo 
pela rua das Flores e passando pelos fundos do Convento do Carmo, 
para transpor a Ladeira do Aquidaban através de pequena ponte e sair 
nos currais do Barbalho, rumo à Baixa da Soledade. Aí construiu nova 
ponte para transpor a Ladeira da Lapinha [...] (SAMPAIO, 2005, p.207) 

Isso, juntamente a uma série de linhas de bonde instaladas neste mesmo 

período, possibilitou uma aproximação da área da Soledade com as demais partes da 

                                                           
3 Trata-se da Fábrica de azulejos Antônio Survílio & Cia., situada em Niterói. Posteriormente surgiram dois outros 
fabricantes: José Botelho de Araújo e Rougeot-Ainé, ambos sediados no Rio de Janeiro (AMARAL, 2010) 



32 
 

cidade, no final do Século XIX. Motivados por esse desenvolvimento do transporte, de 

forma semelhante ao observado por PINHEIRO(2011) em outros bairros na mesma 

época, possivelmente, na virada do século XIX para o XX, proprietários mais 

abastados da área da Soledade se deslocam para lugares mais distantes do comércio, 

embora seus empregados continuassem residindo nas proximidades. 

Somado à isso, são iniciadas discussões acerca da condição de saúde e 

salubridade na cidade. Como afirmado por NASCIMENTO (2007, p.35), “Rara seria a 

pessoa que, chegando à cidade, vindo do sertão ou mesmo do Recôncavo, não fosse 

logo contaminada pelo mal das bexigas. Ou, então, que não sofresse de febre 

endêmica”. Isso levou à criação do Conselho de Salubridade em 1838 e, mais tarde, 

aqueles que apresentavam um maior poder aquisitivo, foram em busca de áreas 

pouco ou não habitadas e que, portanto, seria possível a ocupação de forma mais 

adequada em termos de ventilação e iluminação, através de lotes mais amplos e 

recuos até então não utilizados. Estas novas áreas da cidade traziam também a 

promessa de uma melhor estrutura urbana devido à uma maior preocupação com o 

saneamento. Acerca dessa época, como afirmado por PINHEIRO (2011), 

No que se refere às casas, essas já não satisfazem às novas 
necessidades da população, e seus estilos arquitetônicos são 
obsoletos. O novo bairro burguês da Vitória surge com seus solares 
elegantes, arejados, iluminados, com jardins, com uma construção 
mais solta, muitos ornamentos, muitas janelas, terraços e galerias. 
(p.187) 

E assim foram sendo conformados novos bairros, expandindo a cidade em 

direção ao vetor Sudoeste, até então pouco edificado. PINHEIRO (2011) também faz 

referência aos bairros Canela, Graça e Barra, onde residiriam pessoas da elite, 

proprietários agrícolas e grandes comerciantes e para onde, possivelmente, as 

famílias com maior poder aquisitivo que residiam na área da Soledade foram fixar suas 

novas residências. 

A saída dessas famílias gerou uma modificação do perfil sócio econômico dos 

moradores do bairro (SILVA, FERETTI e SETTE, 2008), associada à já referida 

procura de antigos escravizados libertos por alternativas de moradia, bem como, de 

retirantes que chegaram à capital como resultado de sucessivos ciclos de seca 

(SANTOS, 1959, p. 42).  
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O quadro de involução econômica apresentou-se de maneira efetiva e 
progressiva a partir da década de 50, no século XIX, indo repercutir 
com mais intensidade na década de 70. Esse marco do ano de 1850 
é justamente aquele em que foram proibidas as viagens do tráfico e a 
entrada da mão de obra servil da Bahia. (NASCIMENTO, 1985, p.192) 

Diante desse processo, casas construídas e habitadas por proprietários de maior 

poder aquisitivo, que então decidiram ocupar outras áreas da cidade - possivelmente 

afim de adquirir renda a partir dos seus imóveis da área da Soledade e Lapinha - 

optaram por alugá-los enquanto unidades multifamiliares no início do século XX. A 

Fundação Gregório de Matos mantém em seu acervo livros de escrituras de IPTU de 

1858 à 1941 nos quais, nas primeiras décadas do século XX, foram observadas 

algumas mudanças nesse registro de forma que, alguns daqueles que até então 

apresentavam apenas o nome do proprietário passam a ter nomes de 

aproximadamente quatro inquilinos em apenas uma unidade residencial (Ver Anexo 

3).  

A morfologia urbana encontrada na área da Soledade, bem como, as técnicas 

construtivas adotadas, conformaram estreitos, porém extensos lotes cujos quintais se 

desenvolviam ao longo das encostas, voltadas para a Bahia de Todos os Santos, à 

Noroeste, e do lado oposto, voltadas para um percurso de água do Rio Camarujipe, à 

Sudeste. Em registros cartográficos como o de Carlos Weyl - já apresentado na Figura 

9 -, é possível observar que os quintais das casas da área da Soledade não eram 

edificados no século XIX.  

O registro cartográfico mais antigo de ocupação dos quintais foi encontrado no 

Atlas de 1956 (Figura 10), primeiro levantamento através de fotografia aérea e, 

portanto, com melhor abrangência e precisão do território. Ao analisar o traçado 

dessas edificações se observa uma regularidade em sua ocupação desde o 

alinhamento das casas em relação à circulação, ausência de recuos entre as 

edificações, bem como, uma padronização nas dimensões da edificação e numeração 

definida. Observa-se também que algumas dessas ocupações de quintal eram 

denominadas “Avenidas”, levando nomes como Avenida Lourdes, Avenida Ulícia, 

entre outras que, conforme relatos de alguns moradores, corresponderiam ao nome 

de antigos proprietários dos casarões de acesso – Sra. Lourdes, Sra. Ulícia, e assim 

por diante. 
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Figura 10 Recorte do Atlas Parcial da Cidade de Salvador, 1956 

 

Fonte: Atlas Parcial da Cidade de Salvador, 1956 

Tendo em vista o processo de subdivisão dos imóveis com destinação para 

aluguel de unidades multiresidenciais, nas primeiras décadas do século XX, é aqui 

levantada a hipótese de que a construção dessas novas casas decorre do processo 

de parcelamento para aluguel e geração de renda dos proprietários desses imóveis, 

que se estendeu para o parcelamento dos quintais. Desse modo, a ocupação dos 

quintais, possivelmente, ocorreu não de forma espontânea mas planejada, por volta 

da primeira metade do século XX. 

Essas ocupações de quintal observadas na área da Soledade se assemelham, 

até certo ponto, com as vilas operárias construídas também no início do século XX, 

em São Paulo, analisadas por PICCINI (2004) como uma “subdivisão do antigo lote 

urbano em unidades menores gerando uma tipologia de maior densidade”. Quando 

comparado os registros cartográficos já apresentados do século XIX e XX, se verifica 

o adensamento da área como resultado desse parcelamento dos antigos lotes 

urbanos. 

PICCINI (2004) também faz referência à uma classificação de imóveis por 

categoria e tipo arquitetônico, onde se observa similaridade com uma das categorias 

enquanto “lotes com edificações diferenciadas do tipo vilas de cômodos, horizontais 

ou assobradadas. São chamados mais comumente “quintal de periferia” ou 
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“avenidas””. De forma similar, se observa a referência enquanto “Avenidas” na área 

da Soledade, ainda que em alguns casos essas sejam concebidas enquanto vilas de 

cômodos, como referido por PICCINI (2004), com sanitários compartilhados pelos 

moradores da vila, mas em outros casos, se observam casas, contemplando 

sanitários integrados e individuais. 

Apesar do processo de parcelamento dos imóveis e lotes, possivelmente, ter 

ocorrido com finalidade de complementação de renda dos proprietários, como 

observado por SANTOS (1959), essa forma de ocupação apresentava baixa 

rentabilidade e, não encontrando vantagem em cuidá-los, as manutenções 

necessárias não eram realizadas, resultando em um gradual processo de degradação.  

Destaca-se também que 

Em inúmeros países [...] esse deslocamento da classe abastada criou 
condições para que as classes menos privilegiadas ocupassem esses 
bens de forma legal ou não, mas no final das contas conseguindo 
preservar as características originais do lugar, além de criar sua 
própria identidade. Por outro lado, a participação dessa comunidade 
desprovida de recursos financeiros ocasionou o aumento da 
depreciação dos imóveis, sendo que muitas dessas áreas passaram a 
ser vistas como perigosas e associadas à pobreza, à marginalidade e 
à prostituição. (SILVA, FERETTI e SETTE, 2008) 

Esse fenômeno se assemelha ao que foi observado na área da Soledade e com base 

nisso, se entende que o processo de construção das Avenidas de quintal teve um 

importante papel na conformação da nova identidade do lugar. 

A ocupação dos antigos quintais dos sobrados voltados para a Ladeira da 

Soledade também conformou uma nova paisagem para as áreas de encosta. De 

acordo com Milton Santos, o centro de uma grande cidade é o teatro de uma luta de 

tendências cuja síntese 

(...) se manifesta pela criação de uma paisagem. Os componentes 
dessa paisagem refletem uma parte de escolha, representada pelo 
estilo das construções e os processos de urbanismo, mas refletem 
sobretudo as necessidades e condições próprias a cada etapa da 
evolução urbana. A paisagem é, então, o resultado de uma 
combinação de elementos cuja dosagem supõe um certo ritmo de 
evolução e um certo dinamismo; (...) As funções atuais revelam seja 
uma adaptação a um quadro herdado do passado, utilizado como ele 
é ou adaptado, parcial ou totalmente; seja a criação de uma nova 
paisagem, superposta ou justaposta à paisagem existente (SANTOS, 
1959, p.22 e 23) 
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A criação de uma paisagem tem relação com os momentos distintos que a 

compõem e estes são definidos pelas necessidades e condições de cada processo. 

A paisagem da área Soledade foi então sendo adaptada ao longo do século XX, com 

destaque para dois momentos essenciais para a sua compreensão. Em primeiro lugar, 

a composição do casario constitui uma paisagem de ornamentação rebuscada, de 

uma arquitetura resultante de uma ocupação por famílias de classe média que deram 

início à ocupação da área e definiram uma primeira identidade à paisagem do lugar. 

Pelas razões já apresentadas, as encostas passam a ser ocupadas, resultando na 

criação de uma nova paisagem, justaposta à existente, e que remete às 

transformações socioeconômicas reconhecidas na área. 

Figura 11 Fotografia de 1976, onde é possível observar a ocupação das avenidas de quintal 

 
Fonte: Acervo digital IPHAN, 2018.  

A fotografia apresentada na Figura 11, tomada desde o fundo dos quintais da 

Ladeira da Soledade e onde se destaca no ponto mais alto a torre da Igreja da 

Soledade, pode ser observada a nova paisagem referida, uma encosta por onde na 

primeira metade do século XX, foi verificado um processo de ocupação de pequenas 

casas térreas com características semelhantes e pequenas variações, conformadas 

enquanto vilas de quintal.  

Por volta de 1975 a demolição dos imóveis 130, 132 e 134, situados à Ladeira 

da Soledade, para a construção do novo Complexo Escolar Carneiro Ribeiro (ver 

Figura 12, Figura 13 e Figura 14), gerou uma considerável lacuna no casario da 

Soledade que até então, como foi apresentado, era conformado por casas ladeadas 

e implantadas sob o alinhamento da via. 
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Figura 12 Em vermelho, imóveis 132 e 134, 
demolidos por volta de 1975 

  
  Fonte: Acervo Digital IPHAN, 2018 

Figura 13 Indicação da lacuna gerada pela 
demolição dos três sobrados 

 
Fonte: Acervo Digital IPHAN, 2018

Figura 14 Complexo Escolar Carneiro Ribeiro, construído com recuos laterais, destoando da 

implantação característica do conjunto 

 

Fonte: Processo de tombamento do Conjunto Arquitetônico da Soledade, IPAC, 1981 

No mesmo período, também se observou a demolição do imóvel 142, gerando 

outra lacuna que, da mesma forma que o Complexo Escolar Carneiro Ribeiro, não 

voltaria a ser preenchida4 nas décadas que seguiram. Na Figura 15 foram identificados 

os imóveis demolidos no final do século XX, o que possibilita reconhecer que a 

continuidade do casario foi brutalmente fragmentada. 

                                                           
4 Em 1988, o Trabalho Final do CECRE do arquiteto Gustavo Angel Aller Misonnave propunha normas de 
preservação para a Soledade, incluindo o preenchimento das lacunas geradas pelas demolições, através da 
recomposição volumétrica dos sobrados demolidos (Dossiê da Soledade, 2010) 
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Figura 15 Em vermelho, indicação dos imóveis que foram demolidos por volta de 1975 

 
Fonte: Acervo Digital IPHAN, 2018 

Após as sucessivas demolições observadas na área, foi aberto um processo, em 

1976, que resultaria no tombamento do conjunto arquitetônico da Soledade na esfera 

estadual, através do decreto nº 28.398 de 1981. Este documento privilegiou os valores 

de âmbito estético e compositivo do casario eclético, fundamentados no  

(...) louvor que lhe deu M. Parent, à pag. 23 de seu trabalho Protection 

et mise em valeur du patrimoine culturel brésilien dans le cadre du 

développement touristique et économique – Paris, UNESCO, 1968, o 

consenso de especialistas outros em urbanismo tradicional e de 

pessoas de bom gosto, aliado ao estudo objetivo da documentação 

ora apresentada (...) (Processo nº00157/79 CEC, IPAC).  

A delimitação estabelecida para a poligonal, conforme Figura 16, ratifica a visão 

de que o valor reconhecido na época para a preservação do conjunto arquitetônico da 

Soledade se limitou à composição arquitetônica do casario voltado para a ladeira. Em 

vermelho se observa a poligonal rigorosa enquanto em amarelo é definida a poligonal 

de entorno. 
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Figura 16 Poligonal de tombamento de proteção rigorosa e área contígua da Soledade 

 

Fonte: “Bens tombados na Bahia” IPAC, 2016 

Dessa forma se observa que este traçado se restringiu aos imóveis voltados para 

a testada do lote, desconsiderando as transformações que ocorreram nos lotes das 

edificações e o valor histórico e de ocupação que estes representaram para a 

identidade do lugar. 

A leitura do processo de tombamento do conjunto também reforça a visão que 

se tinha de que a importância da preservação do casario estaria fundamentada, 

essencialmente, através dos valores estéticos de sua composição, tais como 

revestimentos de fachadas azulejadas e beirais com telhões de faiança, encontrados 

em maior frequência nessa área. Aspectos históricos foram brevemente apresentados 

de forma a contextualizar o patrimônio – não havendo referência à existência das 

avenidas de quintal -, sem que, infelizmente, houvesse uma integração desses 

valores. Destaca-se que, na época do tombamento, a salvaguarda do patrimônio era 

voltada para os bens materiais, exclusivamente, iniciando-se o registro imaterial 

apenas no século XXI. 
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Assim, a área da Soledade chegou ao final do século XX enquanto um conjunto 

bastante heterogêneo e fragmentado. Por um lado, na região de cumeada, um casario 

eclético que ao longo do século XX foi sendo alterado por um sucessivo processo de 

abandono e degradação bem como pelas demolições que foram gerando lacunas ao 

casario contínuo do século XIX. Esse casario foi construído nos séculos XVIII e XIX 

por famílias de classe média e outras com menor poder aquisitivo e que se tornaram 

uma maioria, no final do século XX. Por outro lado, na região das encostas, alguns 

dos antigos quintais dos sobrados da Ladeira da Soledade, não edificados até o início 

do século XX, se apresentam enquanto uma extensão da casa, em estruturas de 

“avenidas de quintal” que se desenvolvem através de casas térreas também ocupadas 

por uma população de baixa renda. 

1.4 SÉCULO XXI: O PRESENTE PREVISÍVEL E UM FUTURO INCERTO. 

Como foi apresentado no item anterior, em 1981 foi decretado o tombamento do 

conjunto arquitetônico da Soledade, após as sucessivas demolições observadas nos 

anos anteriores que ameaçavam a perda definitiva do louvável casario construído no 

século XIX. Lamentavelmente, o tombamento dissociado de normativas para a área, 

bem como a insuficiência de fiscalizações e investimentos que pudessem reparar as 

lacunas que haviam sido destacadas anteriormente, condicionaram uma progressiva 

degradação do casario.  

Um dos fatores que no início do século XXI, possivelmente, mais prejudicou a 

conservação do casario foi a construção da Via Expressa5, iniciada em 2009 e 

inaugurada em 2013. A execução da obra promoveu a abertura de túneis na parte 

inferior da ladeira, utilizando-se para isso de dinamites que, possivelmente, afetaram 

as estruturas dos imóveis do entorno. Alguns moradores da região alegam o 

surgimento de fissuras em suas casas após a obra, entretanto, destaca-se que não 

                                                           
5 A construção da Via Expressa foi desenvolvida pelo Governo Estadual, através da Companhia de 
Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia. Foi projetada para atender uma demanda de conexão 
da BR-324 com o porto de Salvador, com uma extensão de 4.3km. Para isso, contemplava a construção 
de três túneis, 14 viadutos e 10 faixas (quatro para veículo de carga, quatro para veículos leves e duas 
exclusivas para ônibus) e ainda quatro passarelas interligando os bairros, ciclovias com três metros de 
largura e 35,5 mil metros quadrados de passeio. (Disponível em: 
http://www.conder.ba.gov.br/index.php?menu=viaexpressa. Acesso em: 12/05/2018, às 09:38) 
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foi possível identificar relatórios que analisassem a vizinhança pré e pós obra para 

que pudesse ser diagnosticado os reais impactos causados pela nova construção.  

Ainda a respeito da Via Expressa se destaca a construção da Rua Vale do 

Queimadinho, na região de vale da cumeada da Ladeira da Soledade, resultado do 

tamponamento do Rio Camarujipe, como pode ser observado na Figura 17. 

Figura 17 Fotografias aéreas do entorno da Soledade 

   
      Fotografia aérea de 1989                             Fotografia aérea de 2017 

Fonte: Informs-CONDER, 2016 / Google Maps, 2017 

Quando comparada a fotografia aérea de 1989 - ainda sem a construção da Rua 

Vale do Queimadinho e da Via Expressa e com uma densa vegetação - com a 

fotografia aérea de 2017, se observa um adensamento construtivo bem como uma 

perda gradual de massa verde e da permeabilidade do solo, como consequência da 

expansão da malha viária da região. 

Nos últimos anos, a Defesa Civil vistoriou e notificou uma série de imóveis que 

ofereciam ameaça de desabamento, parcial ou total, na cidade de Salvador, o que 

incluía alguns imóveis situados na área da Soledade. Em maio de 2011, o imóvel 131, 

situado à Ladeira da Soledade, sofreu um desabamento parcial da cobertura, o que 

levou, entre outras ações, ao escoramento do imóvel. Antes disso, o imóvel 138 já 

havia sido escorado, ainda que não se tenha encontrado o momento exato dessa 

intervenção. Em maio de 2017, o sobrado 146 que há alguns anos se encontrava 

desocupado, desabou sobre o imóvel 144, situado em uma cota mais baixa da ladeira, 
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resultando na perda dos dois imóveis e ampliação da lacuna já existente do imóvel 

142, demolido no século passado. 

Figura 18 Em continuidade à indicação de lacunas da Figura 15, se tracejou os imóveis 146 e 142 

 

Fonte: Acervo Digital do IPHAN 

Como pode ser observado (Figura 18), o casario da Soledade tem sofrido com 

as demolições e desabamentos, resultado da falta de manutenção e abandono dos 

proprietários bem como do poder público municipal e estadual, principalmente. Com 

o passar do tempo, o conjunto tem se distanciado da imagem de “uma das mais 

importantes e belas ruas da cidade do Salvador, pela beleza de seus prédios, que 

conferiam nobreza e caráter à ambiência, tão louvada e admirada” (CEAB, 1998 – P. 

121) e reconhecida através do Tombamento em nível estadual. 

A inércia de atuação dos proprietários e do poder público frente ao processo de 

degradação do casario, levaram às perdas e ameaças que têm sido observadas nos 

últimos anos, tanto no que diz respeito à preservação do patrimônio como também à 

vida de moradores e transeuntes. Em um futuro próximo, as possibilidades de reverter 

esse cenário de degradação são incertas, em especial na ausência de “interesse 

turístico” ou de valor imobiliário na área que, frequentemente, são condicionantes para 

os investimentos em diferentes partes do centro antigo. Tendo em vista que a área da 

Soledade não se enquadra em nenhum desses dois focos de interesse econômico, 

este trabalho busca entender quais seriam as outras possibilidades de reabilitação da 
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área da Soledade, a partir do objeto de estudo escolhido, dois dos mais belos 

remanescentes do casario da Soledade no qual se encontra uma das avenidas de 

quintal referidas, a Avenida Lourdes da Soledade.  

1.5 PATRIMÔNIO IMATERIAL: O CORTEJO CÍVICO DO DOIS DE JULHO 

Para além do entendimento dos valores estéticos atribuídos ao Conjunto 

arquitetônico e do valor histórico de ocupação das vilas de quintais das casas, 

anteriormente apresentados, é necessário reconhecer os valores simbólicos por trás 

da história da Bahia e como este se relaciona com o conjunto arquitetônico da 

Soledade. 

Todos os anos o Cortejo do Dois de Julho rememora a Independência do Brasil 

na Bahia, através de um desfile cívico que tem a área da Soledade como parte do 

percurso. Na referida data se comemora a expulsão das tropas portuguesas que dez 

meses depois da independência do país, todavia permaneciam em território brasileiro. 

Conforme MARTINEZ (2000),  

O desfile histórico do 2 de julho é patrimônio intangível, cultuado e 
preservado por todos que se orgulham da sua ancestralidade e 
demonstram seu engajamento em reivindicações comunitárias, 
patrióticas, amorosas. A festa da independência é vivida pela 
consciência de que os acontecimentos do passado não se 
extinguiram. A liberdade e a igualdade social ainda são um objetivo, 
uma luta. A cultura ainda não é preservada, quer através dos nossos 
bens patrimoniais ou documentação histórica. (MARTINEZ, 2000,       
p. 15) 

Com isso se entende que o Cortejo do Dois de Julho tem uma importante 

representatividade enquanto manifestação de resistência e luta, de uma liberdade 

ainda almejada pela sua população. Destaca-se que apesar da autora já se referir ao 

cortejo enquanto “patrimônio intangível” em 2000, este apenas foi inserido, de forma 

pioneira, no Livro de Registro de Bens Imateriais do Estado em 2006. Na ocasião, o 

historiador Luis Henrique Dias Tavares, então membro do Conselho Estadual de 

Cultura, responsável pela determinação do registro, afirmou em entrevista ao Jornal 

A tarde: 

[O cortejo é] uma invenção dos baianos, é o único evento a 
lembrar que a independência do Brasil não foi decisão pessoal do 
príncipe Dom Pedro, mas sim uma reivindicação do povo brasileiro. 
Baianos, juntamente com sergipanos, pernambucanos, cearenses e 
outros nordestinos se uniram para expulsar as tropas portuguesas que 
ocuparam as praias da Bahia (A TARDE, 26 de julho de 2006) 
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Nesse contexto, é importante enfatizar o papel simbólico da figura do Caboclo e 

da Cabocla para o Cortejo, representando os heróis da independência: os batalhões 

de índios e suas armas tribais, de negros escravizados e libertos, sertanejos e todos 

os que voluntariamente se organizaram para lutar. Conforme ofício enviado por Pedro 

Labatut ao Ministro Jose Bonifacio, a respeito desse exército popular, “‘nenhum filho’ 

de proprietário rico tinha se apresentado como voluntario” (TAVARES, 2008). 

Como pode ser observado, o Cortejo Dois de Julho bem como a área da 

Soledade, enquanto cenário desse importante fato histórico, tem um valor 

fundamental no reconhecimento de uma história de resistência e luta e do seu papel 

na narrativa do estado da Bahia. Se entende com isso que a preservação desse 

conjunto em uma esfera mais global, é fundamental para a preservação da história e 

memória da cidade, considerando não apenas os aspectos estéticos e fachadistas, 

mas também toda a trajetória de ocupação e transformação da área.  

O reconhecimento, enquanto patrimônio imaterial, do Cortejo Dois de Julho, 

como pode ser observado, está intimamente relacionado ao tombamento do Conjunto 

Arquitetônico da Soledade. Não é possível dissociar o cortejo desse “cenário” e, para 

tanto, é fundamental a sua preservação. Como referido no registro do desfile histórico 

do Dois de Julho, no livro dos bens imateriais do estado da Bahia, “Estes seis 

quilômetros de ruas têm duas faces de portas, janelas, terraços, passeios, onde tudo 

acontece, onde se cria para se manifestar, para registrar, para falar, para ser ouvido. 

O passado se expõe com o presente” (IPAC, 2006). MARTINEZ (2000) complementa 

ao afirmar que “no traçado urbano, alça-se a memória patrimonial do visível, casas, 

portas, janelas, sacadas, torres, mirantes e o intangível do seu significado: a 

independência e a liberdade” (MARTINEZ, 2000, p.147) 

Com base no que foi apresentado, se ratifica que a preservação desse espaço 

está intimamente relacionada à rememoração da Independência da Bahia e à busca 

por liberdade. Uma liberdade ainda almejada e rememorada em um espaço que, como 

referido ao longo do capítulo, passou por uma série de transformações 

socioeconômicas que repercutem ainda hoje na preservação dos imóveis do casario 

da Soledade. Edifícios que há aproximadamente um século têm sido ocupados por 

famílias de baixa renda como alternativa de residir e resistir no centro antigo, em meio 

às dificuldades de moradia.  
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CAPÍTULO 2 

    CONJUNTO AVENIDA LOURDES DA SOLEDADE 
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Com o objetivo de aprofundar a análise acerca da área da Soledade e das 

possibilidades de reabilitação, foi escolhido enquanto objeto de estudos o conjunto 

Avenida Lourdes da Soledade. Este é compreendido enquanto a primeira ocupação 

do lote constituído pelos sobrados 131 e 133, voltados para a Ladeira da Soledade e 

a Vila Lourdes, situada nos antigos quintais dos referidos imóveis. Tendo em vista o 

que foi apresentado no capítulo anterior, o conjunto objeto de estudo trata-se de um 

exemplar da referida transformação socioeconômica que repercutiu no parcelamento 

de alguns lotes da área, resultando na conformação de avenida de quintal. 

Pode ser observada na Figura 19 a placa de logradouro instalada na entrada do 

corredor do sobrado 131 e assim se entende que, pelo menos nos dias atuais, a 

chamada Avenida Lourdes da Soledade contempla o conjunto constituído pelos 

sobrados e vila situada no fundo do lote, desde o acesso pelo corredor da casa. Como 

referido no Capítulo 1, possivelmente, o nome “Lourdes” faz referência à proprietária 

responsável pelo parcelamento do lote dos imóveis 131 e 133. 

Figura 19 Placa de Logradouro fixada na entrada do corredor do sobrado 

 

Fotógrafa: Autora, 2016 

No que diz respeito ao objeto de estudo, considerando que o processo de 

ocupação e transformação do lote se deu a partir dos imóveis voltados para a ladeira 

da Soledade, o ponto de partida para a compreensão do conjunto serão os imóveis 

131 e 133, os quais o presente estudo terá maior aprofundamento, seguidos pela 

estrutura de vila de quintal.  
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2.1 OS SOBRADOS 131 E 133 

Os imóveis 131 e 133 estão localizados no lado ímpar da Ladeira da Soledade, 

próximo ao Colégio da Soledade, antigo convento mencionado no capítulo anterior. 

Não foi possível encontrar informações precisas de quando os imóveis foram 

construídos. Porém, algumas características induzem a estimar que tenham sido 

construídos na virada para o século XIX e que na virada para o século XX sofreu uma 

modernização, de forma semelhante ao observado em outros imóveis da área, 

conforme referido no item 1.2 do capítulo 1. 

Os sobrados foram construídos com uma implantação em porão alto, como 

forma de elevar o piso do nível térreo em relação à rua. Essa conformação é resultado 

de um processo de adequação de um modelo português, onde em condições de clima 

quente e seco era bastante comum promover áreas de sombreamento afim de evitar 

incidência direta da luz solar. Porém, ao serem transplantadas para as condições 

quente e úmidas encontradas em Salvador, não conseguiam atingir esse objetivo sem 

que ocasionassem consequências negativas (KLÜPPEL, 2011), como o acumulo de 

umidade no pavimento térreo. Assim foi adotado um modelo que surgia na época, 

Um novo tipo de residência, a casa de porão alto, ainda “de frente da 
rua”, representava uma transição entre os velhos sobrados e as casas 
térreas. [...] a nova fórmula de implantação permitiria aproximar as 
residências da rua, sem os defeitos das térreas, graças aos porões 
mais ou menos elevados[...] Nesse caso para solucionar o problema 
de desnível entre o piso da habitação e o plano do passeio, surgia uma 
pequena escada, em seguida à porta de entrada. (REIS FILHO, 2013, 
p. 40) 

Assim foram concebidos os sobrados 131 e 133, imóveis de porão alto, 

acessados através de uma pequena escada à porta de entrada e cuja configuração 

coadunava com as principais características da casa brasileira de corredor lateral com 

acesso aos cômodos adjacentes, com planta rebatida entre uma unidade e outra.  

Os imóveis 131 e 133 compartilham a composição da fachada principal, voltada 

para a Ladeira da Soledade, e como resultado - somado ao fato desses apresentarem 

uma planta rebatida - a sua leitura remete à um único sobrado, geminado e com 

características neoclássicas, como pode ser observado na Figura 20. É possível que 

esse compartilhamento da composição seja resultado da referida modernização a qual 

os imóveis sofreram, possivelmente, na virada para o século XX, e que lhes atribuiu 

novas características bem como novos e diferentes revestimentos azulejados. 
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Figura 20 Fotografia do sobrado, por volta da década de 70 

 

Fonte: Acervo Digital IPHAN 

Além da referida reforma, que foi responsável pela modernização dos imóveis, 

se observa através de alguns vestígios que o imóvel sofreu diferentes intervenções. 

A Figura 21 representa, de forma esquemática, as possíveis etapas de construção e 

acréscimos sofridos pelos imóveis ao longo dos anos, numeradas em sequência.  

Figura 21 Desenho esquemático das ampliações que ocorreram no imóvel 

 

Fonte: Desenho Autoral, 2017 
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O imóvel 131, considerando as características do seu oitão, com esquadrias 

ainda existentes, possivelmente foi construído antes da casa térrea ao lado (imóvel 

nº129) ou, uma outra hipótese, é de que por ali havia uma rua para a qual as aberturas 

deste imóvel estivessem voltadas, sendo, portanto, possivelmente, uma casa de 

esquina. Foi observado, por sua vez, no imóvel 133, em áreas onde houveram perdas 

de reboco, a existência de uma peça a uma altura do pé direito de uma casa térrea, 

tendo uma possível função de frechal da cobertura, indicando que a casa teria sido 

originalmente térrea, sofrendo uma verticalização em momento posterior. Nesse 

imóvel também se observa, em algumas áreas com ausência de reboco, a transição 

entre diferentes fiadas de tijolos, com coloração e/ou dimensões distintas sem que 

haja vínculo entre uma fiada e outra, como pode ser observado na Figura 22. Desta 

forma, foi possível levantar a hipótese referente às diferentes etapas de ampliação as 

quais possivelmente os imóveis passaram. 

Figura 22 Trecho da parede mestra, voltada para o imóvel 133, onde se observa a descontinuidade 
da alvenaria de tijolos, com dimensões e coloração distintas e sem vínculo estrutural 

 

Fotógrafa: Beth Moreira, 2017 

Nota-se que entre a terceira e quarta ampliação sofrida pelo imóvel 131, e entre 

a segunda e terceira ampliação do imóvel 133, as fachadas voltadas para o quintal 

passaram a ter o mesmo alinhamento, indicando o momento em que, possivelmente, 

os dois imóveis passaram a pertencer a um mesmo proprietário que interviu de 

maneira a configurar a sua leitura unificada de sobrado geminado através das 

fachadas. Os anexos na parte posterior do imóvel, possivelmente foram construídos 

em um período próximo à construção da vila no quintal. 
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Diante do que já foi apresentado no capítulo 1, acerca das transformações 

observadas na área e consequente processo de degradação dos edifícios, em 

fevereiro de 2007, e depois novamente em janeiro de 2009, a CODESAL publicou um 

Relatório Técnico de Casarões que identificava riscos de desabamento do imóvel, 

como pode ser observado no Anexo 1. Na ocasião, para além dos transeuntes que 

utilizavam o sobrado como acesso para a Vila Lourdes, este ainda era ocupado de 

forma irregular por aproximadamente onze famílias e por esta razão indicava-se a 

saída imediata dos moradores dos imóveis 131 e 133.  

Em 2011, dois anos após o anúncio do risco de desabamento do imóvel, e no 

período em que a Via Expressa estava sendo executada, o sobrado geminado sofre 

um desabamento parcial de sua cobertura, deixando algumas pessoas soterradas e 

levando uma delas à morte (ver Anexo 2). Na ausência de proprietário, sob pressão 

dos moradores da Vila Lourdes que se encontravam impossibilitados de acessar as 

suas casas, o Ministério Público recorreu ao IPAC enquanto segundo responsável 

pelo imóvel – tendo em vista que este está inserido na poligonal do conjunto tombado 

pelo Estado. O órgão então, em uma ação emergencial, provisoriamente construiu 

uma escada e rampa metálica que permitisse acesso à Vila Lourdes pela Rua Vale do 

Queimadinho (construída como parte da obra da Via Expressa) enquanto a 

intervenção nos imóveis estava sendo executada.  

Para a intervenção emergencial, foi decidida a demolição dos dois anexos do 

fundo do imóvel bem como a demolição das paredes internas e pisos dos pavimentos 

superiores, na justificativa de se evitar reocupações irregulares futuras, mantendo 

apenas as paredes do pavimento térreo. Toda a estrutura de cobertura cerâmica foi 

substituída por telhado de fibrocimento e a fachada principal, bem como o vão do 

fundo do imóvel, foram escorados. Até o início de 2016 o IPAC manteve um segurança 

no sobrado, novamente buscando evitar novas ocupações irregulares, porém, por não 

ser um imóvel de propriedade do órgão e pelo alto custo que isso trazia, optaram por 

isolar todos os vãos, deixando disponível apenas a passagem do corredor que dá 

acesso à Vila.  

Nos itens que seguem, serão apresentados a caracterização arquitetônica bem 

como uma análise dos materiais, sistemas construtivos e acabamentos dos imóveis. 
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2.1.1 Caracterização arquitetônica  

Como já foi dito, os imóveis remetem a um sobrado geminado com 

características compositivas neoclássicas. Possivelmente na modernização do imóvel 

ocorrida na virada para o século XX, este sofreu uma reestruturação da fachada 

noroeste, o que proporcionou a inserção de novos vãos em arco pleno em oposição 

aos vãos em arco abatido que ainda podem ser observados no oitão do imóvel, 

conforme Figura 23, atribuindo-lhe a referida composição neoclássica  

Figura 23 Contraste entre verga em arco abatido no oitão e em arco pleno na fachada noroeste 

 
Fotógrafa: Beth Moreira, 2016 

Na fachada noroeste, se observam dois vãos de porta ao centro, que dão acesso 

às unidades 131 e 133, estando o imóvel 133 completamente isolado com alvenaria 

de tijolos cerâmicos, como pode ser observado na Figura 24. O imóvel 131 teve a sua 

bandeira substituída por alvenaria de bloco cerâmico de furos, tendo em sua porta 

uma folha móvel em gradil de ferro, o que possibilita o acesso à Avenida Lourdes da 

Soledade, situada no que teria sido o quintal do sobrado.  
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Figura 24 Fachada Noroeste dos sobrados em 2016 

 

Fotógrafa: Beth Moreira, 2016 

No nível térreo, existem quatro janelas com verga em arco pleno e bandeira fixa 

de vidro colorido com abertura à francesa com veneziana e pinázios6 de madeira. 

Todos os vãos de janela atualmente encontram-se isolados com alvenaria de tijolo 

cerâmico furado, resultado da ação emergencial de 2011.  

No primeiro pavimento, observam-se seis janelas rasgadas alinhadas com as 

aberturas do pavimento térreo e que compartilham a mesma bacia do balcão sacado, 

sendo as duas janelas centrais com o guarda corpo corrido e as quatro das 

extremidades com guarda corpo individual, sendo eles em gradil de ferro. As janelas 

do primeiro pavimento são bastante similares às janelas do pavimento térreo 

(possuem venezianas e pinázios de madeira com vidro colorido) com a diferença de 

que estes últimos no primeiro pavimento são de forma losangular e as do térreo tem 

forma retangular. É possível reconhecer que as bandeiras do pavimento superior são 

                                                           
6Pinázios, conforme o CORONA & LEMOS, diz respeito às “fasquias que, nos caixilhos das portas ou janelas, 
seguram os vidros, separando uns dos outros.” (P.374)  
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similares às do pavimento térreo, com vergas em arco pleno e vidro colorido, como 

podem ser observadas na Figuras 25 e 25. 

Figuras 25 e Figura 26 Janela do pavimento térreo e Janela rasgada do pavimento superior, 
respectivamente 

      

Fotógrafa: Beth Moreira, 2016 

Segundo REIS FILHO (2013), 

A presença dos equipamentos importados insinuava-se nas 
construções pelo uso de platibandas, que substituíam os velhos 
beirais, por condutores ou calhas, ou pelo uso de vidros simples ou 
coloridos - sobretudo nas bandeiras das portas e janelas em lugar das 
velhas urupemas e gelosias. Em outros casos, o que então era 
entendido como “gosto” neoclássico revela-se pela existência de 
vasos e figuras de louça do Porto, a marcar, nas fachadas, sobre as 
platibandas, a prumada das pilastras (REIS FILHO, 2013, p. 37 e 38) 

Assim, o uso de vidro colorido e a inserção de platibanda no caso dos imóveis 131 e 

133 possivelmente esteja associado a esse processo de importação ocorrido em 

meados do século XIX. 

Os sobrados apresentam revestimento cerâmico em diferentes padrões, bem 

como telhões de louça pintadas sobre a platibanda. Além disso, sobre a platibanda se 

encontram objetos decorativos; acrotérios que compõem a expressaão do “gosto” 

neoclassico da época, referido por Nestor Goulart Reis Filho (2013). Estes 

acabamentos serão melhor detalhados no item 2.1.5. 



54 
 

Os sucessivos processos de ampliação que se desenvolveram na parte posterior 

dos imóveis 131 e 133 resultou na geração de uma fachada sudeste bastante 

fragmentada, conforme Figura 27. 

Figura 27 Fachada Sudeste 

 

Fotógrafa: Beth Moreira, 2016 

Nessa fachada é possível observar, no nível térreo, dois vãos em arco pleno. 

Atualmente, o que corresponderia ao acesso do imóvel 133 encontra-se isolado 

enquanto que o arco do 131, que possibilita a comunicação entre o imóvel e a Avenida 

Lourdes, está escorado com uma estrutura de ferro e parcialmente isolado em 

alvenaria de bloco cerâmico furado; dessa forma, a passagem que hoje encontra-se 

liberada, corresponde à metade da dimensão do vão e com uma estrutura de escora 

onde a parte superior delimita em verga reta o vão do arco. 

Nos pavimentos superiores todas as fenestrações se encontram isoladas. 

Destaca-se que os vãos do imóvel 131 possivelmente possibilitavam o acesso ao 

anexo que foi demolido na intervenção de 2011. Como resultado das sucessivas 

alterações do fundo do imóvel bem como do caráter emergencial da intervenção, o 

fechamento desses se deu de forma tal que hoje não é possível fazer uma leitura 

adequada da forma e ritmo dessas fenestrações. 

O imóvel 133, por sua vez, teve o isolamento dos seus vãos de forma que alguns 

deles, ainda possibilitam uma compreensão parcial, a exemplo das janelas do último 

pavimento que ainda preservam as esquadrias (ver Figura 28). Essa janela, apresenta 
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bandeira com veneziana de madeira e quatro folhas, sendo as duas da extremidade 

também com veneziana e possivelmente fixas e as duas folhas centrais, em madeira 

e vidro. As características dessas esquadrias, bem como algumas patologias 

referentes à alteração cromática no entorno dessas, permite supor que, o antigo anexo 

não ocupava a área dessas duas janelas, mantidas como janelas exteriores. 

Figura 28 Janela do último pavimento do lado 133 

 

Fotógrafa: Beth Moreira, 2016 

2.1.2 Estrutura e vedações 

No que diz respeito ao sistema construtivo, a começar pela fundação, destaca-

se que não foi possível realizar prospecções para determinar com precisão de que 

forma este foi implantado. Porém, se levanta a hipótese de que os imóveis 

possivelmente tenham a sua fundação corrida em pedra, considerando o sistema 

estrutural misto no qual foram concebidas as paredes perimetrais do imóvel e a 

declividade do terreno, de forma que a fundação proporciona simultaneamente a 

estabilização sobre a encosta. Também por este último motivo, no seu interior, as 

paredes paralelas à fachada que apresentam uma espessura bastante superior às 

demais paredes internas, possivelmente tem função de contenção do terreno.  

Ao longo da Avenida Lourdes da Soledade, devido a expressiva declividade, é 

possível observar algumas contenções em pedra que serviram para a fundação das 

casas da vila, como pode ser observado na Figura 29. Vale ressaltar, porém que a 

construção destas ocorreu em um momento posterior à construção do sobrado. 
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Figura 29 Contenção de Pedra na Avenida Lourdes da Soledade 

 

Fotógrafa: Autora, 2016 

Os sobrados 131 e 133 são compostos por uma estrutura autoportante em 

alvenaria mista de pedra e tijolo, enquanto que os trechos resultantes das ampliações 

do imóvel se dão por alvenaria de tijolo maciço. Através de uma análise comparativa 

do levantamento cadastral, levantamento fotográfico e da coleta de amostras para 

ensaios laboratoriais, foi possível tomar uma compreensão mais ampla da 

composição desta estrutura. Observa-se que a fachada do edifício tem uma espessura 

menor do que o restante da sua caixa estrutural, o que permite entender que esta é 

uma estrutura autoportante composta, ao menos majoritariamente, por tijolos maciços, 

conforme Figura 30. 

Figura 30 Estrutura de tijolo aparente em função de perda do reboco 

 

Fotógrafa: Beth Moreira, 2016 



57 
 

A Figura 31 retrata uma parte da parede mestra, que divide o imóvel 131 do 133 

e que, tendo perdido o seu reboco, se observa um pouco da citada composição de 

alvenaria mista. A presença de pedra foi confirmada quando da retirada de amostra 

para análise de umidade. Nesta, foi realizada uma coleta em nove pontos diferentes, 

a fim de analisar a presença de água na parede, porém, durante a coleta, foi 

necessário fazer algumas realocações de pontos, pois o extrator encontrou dificuldade 

ao atingir algumas pedras. 

Figura 31 Trecho da parede mestra sem reboco 

 

Fotógrafa: Autora, 2016 

O esquema da Figura 32 representa a composição da alvenaria dupla mista de pedra 

e tijolo encontrada na parede mestra, levando enchimento de diferentes materiais no 

intervalo entre estas. Isso pôde ser observado através de uma seção da parede que 

havia perdido o reboco e algumas unidades de tijolo e pedra. 

Figura 32 Detalhe do sistema construtivo da alvenaria em parede dupla 

 

Fonte: Desenho autoral, 2017 
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Na face da parede mestra voltada para o imóvel 131, encontram-se alguns 

pilares em tijolo, como pode ser observado na Figura 33. Estes serviam de apoio à 

estrutura dos pisos dos pavimentos superiores, a ser descrito mais adiante. 

Figura 33 Pilar de tijolo na parede mestra 

 

Fotógrafa: Beth Moreira, 2016 
 

As demais vedações do imóvel, construídas para dividir os cômodos do imóvel 

131, foram construídas em uma estrutura de taipa de mão, como pode ser observado 

na Figura 34 a estrutura em madeira e barro. 

Figura 34 Detalhe construtivo da vedação sem função estrutural 

 

Fotógrafa: Beth Moreira, 2016 



59 
 

Esse tipo de vedação consiste em peças de madeira colocados 

perpendicularmente entre os baldrames e frechais, fixando-os através de furos ou 

pregos. As seções dessas peças são definidas conforme a espessura pretendida para 

as paredes que irão compor. Os diâmetros encontrados são por volta de 010 à 0,15m, 

para se obter ao final uma parede de 0,15 à 0,20m. São então colocadas peças mais 

finas dos dois lados, amarrados com couros ou pregos, conformando uma trama firme 

que posteriormente é preenchida por barro (VASCONCELLOS, 1979, p. 45). No 

imóvel 133, por outro lado, as paredes intermediárias foram concebidas em alvenaria 

de tijolos, diferenciados em cores e dimensões, conforme etapa construtiva.  

2.1.3 Piso 

A respeito dos pisos encontrados, no pavimento térreo do imóvel 131, é possível 

observar algumas peças de ladrilho hidráulico com distintos padrões decorativos, que 

serão melhor detalhados no item 2.1.5. As lacunas resultantes da perda das peças 

cerâmicas e em outras partes do nível térreo do imóvel foram preenchidas em 

concreto. 

No imóvel 133, nos dois primeiros cômodos, foram preservados pisos de taco de 

madeira. Nos degraus da escada de acesso desde a Ladeira da Soledade, por sua 

vez, é possível observar a presença de revestimento em mármore branco. Nos 

cômodos referentes às ampliações posteriores do imóvel, se observa a utilização de 

revestimentos cerâmicos de qualidade inferior ou ausência de piso. 

Apesar de terem sido demolidos os pavimentos superiores, ainda se encontram 

algumas peças de barrotes do que teria sido a estrutura de piso de madeira do 

primeiro pavimento (ver Figura 36). No que diz respeito ao 131, os barrotes estão 

dispostos no sentido transversal ao comprimento do imóvel, de forma que, na parede 

da extremidade, se observam perfurações com dimensões similares à seção do 

barrote e que, portanto, funcionam como um encaixe; em outros trechos da mesma 

parede, esse encontro se dá por um sistema denominado badeja, onde ocorre um 

estreitamento da parede que possibilita uma área de apoio para o barrote. 
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Figura 35 Barrotes do primeiro pavimento e sótão, observados desde o térreo 

 

Fotografia Beth Moreira, 2016 

Na parede mestra, na face voltada para o imóvel 131 por sua vez, os barrotes 

se apoiam sobre uma peça de seção semelhante, paralela à parede que se apoia 

sobre os pilares de tijolo maciço (Figura 36) compondo assim uma estrutura de piso 

mista: de um lado de encaixe e do outro de apoio. 

Figura 36 Detalhe da relação entre a estrutura de piso e o pilar de tijolo maciço 

 

Fonte: Desenho autoral, 2016 
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O acesso aos cômodos do imóvel 131, se encontra isolado por uma porta de 

madeira onde, em seu interior, se preservam entulhos de peças de piso e forro dos 

pavimentos que foram demolidos (Figura 37), estando hoje apenas algumas poucas 

peças do piso de tabuado corrido de fato apoiadas sobre os barrotes. 

Figura 37 Armazenamento de peças de piso e forro 

 

Fotografia Beth Moreira, 2016 

Diferentemente do que foi descrito, no imóvel 133 se observa um sistema de 

barroteamento dos pavimentos superiores dispostos paralelamente ao comprimento 

do imóvel, cujas peças estão fixadas na caixa estrutural do edifício e apoiadas sobre 

as paredes dos cômodos intermediários do pavimento térreo. Nota-se que este 

sistema apresenta uma maior fragilidade em relação à estrutura do lado 131, pois as 

peças encontram menos pontos de apoio para a carga construída acima, estando 

mais exposta à deformação por flexão e por esta razão, foi instalado um escoramento 

provisório de madeira. 
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2.1.4 Vãos e esquadrias 

Na parte interna do imóvel 131 é possível observar vãos com verga reta, hoje 

sem esquadrias, preservando apenas os marcos originais dessas portas que 

permitiam a circulação entre cômodos. Até a intervenção realizada pelo IPAC em 

2011, havia um anexo construído ao fundo do imóvel que foi então demolido. Por esta 

razão, é possível observar na parede interna da fachada sudeste os vãos, 

possivelmente com verga de arco pleno, que permitiam o acesso aos cômodos do 

edifício anexo e que hoje estão fechados em alvenaria de tijolo cerâmico furado, 

conforme Figura 38. 

Figura 38 Vão com verga em arco abatido isolado em alvenaria de bloco furado 

 

Fotógrafa: Beth Moreira, 2016 

No que diz respeito ao imóvel 133, de forma similar ao observado no imóvel 131, 

se observam vãos em verga reta que comunicam os cômodos entre si, cujas 

esquadrias foram perdidas. Porém, diferente do que se observa no imóvel 131, os 

vãos da fachada do imóvel 133 apresentam uma esquadria dupla, de forma que 

internamente, apesar da vedação com tijolos de bloco, ainda se observam as 

chamadas “folhas de segurança” em madeira, como pode ser observada na Figura 

39. 
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Figura 39 Janela da fachada Noroeste, observada pelo interior do imóvel 133 

 

Fotógrafa: Beth Moreira, 2017 

Em um dos cômodos do imóvel 133, se observa excepcionalmente um amplo 

vão em arco pleno que possivelmente, em um momento anterior, determinava o limite 

da edificação para o acesso ao quintal, estando atualmente isolado, conforme Figura 

40. 

Figura 40 Vão em arco pleno no interior do imóvel 133 

 

Fotógrafa: Beth Moreira, 2017 

Importante salientar que a utilização de vãos em arco pleno voltados para o 

quintal da casa é algo bastante frequente ao longo da Ladeira da Soledade, ao 

exemplo dos imóveis 125 e do 146, que desabou em 2017 e cujos arcos ainda se 

mantem enquanto um dos poucos fragmentos do imóvel arruinado. 
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2.1.5 Acabamentos internos e externos 

No que diz respeito aos acabamentos internos, o pavimento térreo do imóvel 131 

apresenta algumas peças de ladrilho hidráulico com distintos padrões decorativos. 

Conservados em maior número de unidades ao longo do corredor, se observam dois 

padrões de ladrilho hidráulico com desenhos em duas cores - tonalidade avermelhada 

e outra próxima ao branco. Nas extremidades do corredor estão dispostos ladrilhos 

com um padrão de desenho distinto dos observados no eixo do corredor, porém com 

cores similares, cumprindo a função de tabeira, emoldurando a passagem. Importante 

ressaltar que duas fileiras de ladrilho se perderam e hoje estão preenchidas com uma 

camada de concreto, o que pode estar relacionado com o fluxo constante de 

transeuntes e também, possivelmente, o transporte de mobiliários e materiais de 

construção que podem ter sido arrastados através do corredor para a vila. Além disso, 

se observa que parte da tabeira deste corredor está coberta pela construção de um 

banco (possivelmente construída em um momento posterior, em alvenaria de bloco 

cerâmico perfurado), como pode ser verificado na Figura 41. 

Figura 41 Ladrilhos hidráulicos do corredor do lado 131 

 

Fotógrafa: Beth Moreira, 2016 

A Figura 42 representa outros padrões de ladrilho hidráulico encontrados no 

último cômodo do nível térreo do imóvel 131. Neste se observa uma composição com 
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desenhos de coloração azul, amarelo e uma tonalidade próxima ao branco. Nota-se 

no entorno das peças ainda existentes, uma camada de concreto sobre o piso. 

Figura 42 Ladrilho hidráulico do porão 

 

Fotógrafa: Autora, 2016 

Em se tratando dos acabamentos externos, os sobrados apresentam uma 

fachada azulejada com bastante variedade de padrões. Até o nível do peitoril do 

pavimento térreo é composta por azulejos que, em conjunto, formam alguns 

retângulos que buscam retratar o efeito de placas de mármore branco, com uma noção 

de profundidade expressa através de uma borda azul, de espessura variável, e ao 

fundo um rejunte pintado de coloração terracota, conforme Figura 43. 

Figura 43 Ampliação de composição de azulejos encontrado nos imóveis 131 e 133 

 

Fotógrafa: Autora, 2016 

Acima do peitoril, os azulejos recebem uma pintura geometrizada na cor azul e 

branco e com um padrão (ver Figura 44) que se repete em cada azulejo, até encontrar 

a cimalha. Esse mesmo padrão de azulejo foi encontrado no livro de Udo Knoff (1986), 
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no qual o autor se refere a este como um padrão encontrado na rua Guindaste dos 

Padres (ou dos Jesuítas), confeccionado através da técnica de “pintura em negativo”. 

Figura 44 Padrão de Azulejo predominante nos Sobrados 131 e 133 

 
Fonte: (KNOFF, 1986) 

Encontrado no mesmo livro, o padrão do friso, apresentado na Figura 45, 

acompanha todo o sobrado em suas extremidades, desde as laterais, até a parte 

inferior da cimalha e do balcão. O autor refere a este friso como semelhante ao padrão 

português do século XIX encontrado em São Luís do Maranhão. 

Figura 45 Friso encontrado nos imóveis 131 e 133 

 
Fonte: (KNOFF, 1986) 

Através da Figura 46 se observam os azulejos que emolduram as esquadrias, 

se utilizando de uma técnica em relevo. Estes azulejos foram encontrados, 

emoldurando as esquadrias das duas portas dos imóveis, das duas janelas do 

pavimento térreo do imóvel 133 e das três janelas rasgadas do primeiro pavimento do 
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imóvel 131. As demais esquadrias, apresentam uma moldura argamassada, não 

sabendo ao certo se em algum momento anterior elas foram azulejadas. 

Figura 46 Azulejo em relevo que emoldurava os vãos da fachada Noroeste 

 

Fotógrafa: Beth Moreira, 2016 

Acima do beiral, revestindo a platibanda, se observa uma composição de azulejos que 

formam circunferências que se repetem em uma fileira horizontal e acima desta, uma 

fileira de pequenas flores (fazendo alusão à margaridas), conforme Figura 47. 

Figura 47 Ampliação da extremidade superior direita e seus diferentes padrões de azulejo 

 

Fotógrafa: Beth Moreira, 2016 

O referido beiral é composto por telhões de louça pintadas de cor branco e 

desenhos com tema floral na cor azul, como pode ser observado em algumas telhas 

ainda existentes (ver Figura 48 e Figura 49)



68 
 

Figura 48 Telhões de louça com temas florais 

 

Fotógrafa: Beth Moreira, 2016 

Figura 49 Detalhe da composição do beiral 

 

Fonte: Acervo Digital IPHAN

Através das diferentes iconografias encontradas, é possível reconhecer que 

sobre a platibanda haviam duas estátuas de mulheres sobre os cunhais, uma no 

centro e, entre elas, quatro pinhas, possivelmente de porcelana (ver Figura 50), 

havendo hoje apenas pequenos fragmentos desses elementos. 

Figura 50 Fachada dos imóveis 131 e 133 em 1976, com estátuas e pinhas sobre a platibanda 

 

Fonte: Acervo Digital IPHAN, 2018 

2.1.6 Sistema de Cobertura 

Os imóveis apresentam cobertura única, concebido em duas águas com a 

cumeeira paralela a fachada de acesso. Tratava-se de uma estrutura em madeira com 
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recobrimento de telha cerâmica até 2011, quando sofreu um desabamento parcial, 

conforme Figura 51. 

Figura 51 Trecho da filmagem da cobertura do imóvel após desabamento 

 

Fonte: Canal do Youtube da SecultBA, 2011 

Como pode ser observado, o desabamento ocorreu a partir do imóvel 131. Em 

uma ação emergencial promovida pelo IPAC, toda a cobertura cerâmica foi substituída 

por telhas de fibrocimento e a estrutura em madeira foi reforçada por terças metálicas, 

pela empresa Concreta. Apesar de não ter acesso à cobertura, é possível observar 

desde a fachada sudeste que a sobreposição entre telhas ocorre de forma ineficiente, 

com apenas uma crista sobreposta. O caimento do telhado conduz a água da chuva 

para a platibanda encontrada na fachada noroeste, onde se encontra uma calha que 

conduz à tubulação externa, situadas nas extremidades dessa fachada. A outra água 

do telhado conduz para o fundo do lote, protegendo a fachada da água da chuva pelo 

beiral. 

O acabamento das empenas dos sobrados era realizada através do 

assentamento de telhas cerâmicas em sentido transversal às águas do telhado, como 

ainda hoje é encontrado em alguns imóveis vizinhos e pode ser melhor observado na 

Figura 52 e Figura 53 
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Figura 52 Empena coberta com telhas em sentido transversal às águas do telhado 

 

Fonte: VASCONCELLOS, 1979 

Figura 53 Recorte de fotografia da empena, por volta da década de 70 

 

Fonte: Acervo Digital IPHAN 

2.2 A VILA LOURDES DA SOLEDADE 

A Vila Lourdes, como foi apresentado, se desenvolveu na primeira metade do 

século XX. No livro “Salvador Era Assim”, o senhor Geraldo Leal, morador da Ladeira 

da Soledade, a respeito das primeiras décadas do século XX, relata:  

“Sei que no passado residiu na Soledade um grande vulto baiano, 
Augusto Guimarães, que faleceu em 1895, e era casado com Adelaide 
Castro Alves, irmã do poeta. Possivelmente, na casa 131 ou 133, esta 
que hoje está com a frente cheia de plantas penduradas7, brotadas alí 
mesmo, no limo, é uma casa bonita de fachada de azulejos, que 
frequentei muito. No fundo dela há um campo de futebol.” (LEMOS, 
2000) 

                                                           
7 As referentes “plantas penduradas, brotadas alí mesmo” são evidências do período em que, 
possivelmente, se desenvolveu a árvore que hoje apenas encontram-se as raízes fixadas na fachada. 
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Com base nisso, podemos levantar a hipótese de que a estrutura de Vila no 

fundo do lote dos sobrados não ocorreu antes da primeira década do século XX, 

quando o Sr. Leal afirma ter ainda visitado um “campo de futebol”, caracterizando um 

possível quintal não edificado. Não foram encontrados registros de que estes imóveis 

pertenceram de fato à Adelaide Castro Alves, sabe-se porém, a partir de escrituras 

identificadas no Arquivo Público, em visita em 2016, que esta era proprietária de 

alguns imóveis nessa área. 

Em continuidade ao parcelamento8 dos imóveis em unidades multifamiliares, 

aos poucos o quintal foi também subdividido e ocupado por pequenas casas térreas, 

sem afastamento entre si. A hipótese de que essas casas eram térreas se baseia, 

para além de alguns relatos de moradores sobre as transformações às quais alguns 

deles testemunharam, em alguns exemplares térreos que guardam as características 

do seu possível estágio inicial, a exemplo da casa apresentada na Figura 54 Exemplar 

do modelo de casa da Avenida Lourdes, outubro de 2016 

                                                           

8 Nos livros de registro de pagamento do IPTU, encontrados na Fundação Gregório de Matos, foi descoberto que 
os imóveis 131 e 133 pertenceu à Celeste Dias Pinto, na primeira metade do século XX. Entre 1930 e 1938, os 
imóveis estiveram subdivididos em loja no térreo e moradia nos pavimentos superiores, a princípio com um único 
inquilino, mas chegando a ter três inquilinos em uma das unidades - na outra residia a proprietária e sua família, 
possivelmente. Em 1938, porém, a posse da unidade 133 foi transferida para a Caixa Econômica Federal – o que 
pode ser um indício de problemas econômicos -, seguindo alugada pelo mesmo inquilino registrando nos anos 
anteriores, o senhor Aloysio Magalhães. Em 1941, a unidade 131 é transferida para o senhor Florentino Ignácio 
de Mendonça, o qual ainda hoje, alguns moradores dizem ter feito pagamento a ele, no passado. (Ver Anexo 3) 
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Figura 54 Exemplar do modelo de casa da Avenida Lourdes, outubro de 2016 

 

Fotógrafa: Beth Moreira, 2016 

Esta é uma das poucas casas encontradas que de alguma forma mantiveram o 

seu recuo em relação à via da Vila e o seu gabarito, pois nas casas, em sua maioria, 

foram construídas varandas frontais, o que tornou a vila mais estreita, além de muitos 

terem construído um a dois pavimentos acima do nível térreo. Apesar disso, se 

observa uma regular transformação dessas fachadas, e uma preocupação com a 

manutenção dessas por parte dos moradores, ainda que sem orientações no que diz 

respeito à preservação da edificação e às suas características arquitetônicas. Na 

Figura 55, se observa a mesma casa apresentada na Figura 54, com uma diferença 

de dois meses entre as fotografias tomadas. Destaque para a esquadria da janela 

retirada na reforma, além da nova pigmentação utilizada.  
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Figura 55 Exemplar do modelo de casa da Avenida Lourdes, dezembro de 2016 

 

Fotógrafa: Autora, 2016 

Apesar de há cinco anos não residir mais ninguém nos sobrados 131 e 133, é 

importante perceber a existência de um senso de pertencimento dos moradores da 

vila com o Sobrado de acesso, verificado através de uma preocupação em realizar 

pequenas manutenções no imóvel. Destaca-se, por exemplo, conforme alguns relatos 

de moradores, que próximo ao período de natal estes se unem para comprar material 

e pintar o imóvel internamente.  

Ainda que essas manutenções não sejam realizadas da forma mais adequada, 

em se tratando da preservação de um edifício histórico, seja por falta de recursos, 

mas também por falta de orientação sobre como fazer, certamente essas 

manutenções conseguem ser mais eficientes do que se os moradores da Vila fossem 

deslocados para outro lugar e o Sobrado ficasse à deriva das ações do tempo. 

Entende-se, dessa forma, que a presença dessa população é benéfica para a 

preservação dos imóveis voltados para a Ladeira da Soledade, mas que por sua vez, 

falta uma série de orientações e incentivos para que essas manutenções consigam 

ser mais eficientes. 

No Volume 2, referente ao caderno fotográfico, é possível compreender melhor 

a relação entre os sobrados e a vila sob a ótica do transeunte, através dos dois 

percursos registrado: da Ladeira da Soledade sentido Rua Vale do Queimadinho bem 

como o sentido inverso.  
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2.3. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E AMBIENTAL 

Como foi apresentado no Capítulo 1, a Ladeira da Soledade foi definida pelo 

processo de ocupação da primeira cumeada da cidade, enquanto o desenvolvimento 

das avenidas de quintal ocorreu nas encostas, voltadas para a Baía de Todos os 

Santos e para o interior do território, no início do século XX. O corte esquemático da 

Figura 56, foi desenvolvido para facilitar o entendimento da relação dessa implantação 

dos sobrados e avenidas de quintal, mais especificamente, da Avenida Lourdes. 

Figura 56 Corte esquemático da topografia 

 

Fonte: Produção autoral em Autocad, a partir da base SICAR, 2017 

Os Imóveis 131 e 133 no desenho, levam a cor vermelho, em tom mais escuro, 

com as casas da Vila Lourdes, em tonalidade mais clara, ao fundo. Em cinza, foram 

representadas as demais edificações. O sobrado está implantado a aproximadamente 

53 metros acima do nível do mar, enquanto que o acesso pela rua Vale do 

Queimadinho ocorre à aproximadamente 35 metros acima do nível do mar. Destaca-

se que, como referido no Capítulo 1, a rua Vale do Queimadinho é resultado do 

tamponamento de um percurso do rio Camaragipe,   

A cidade de Salvador é caracterizada por um clima tropical litorâneo, 

predominantemente quente e úmido, apresentando uma temperatura média anual de 

25.3ºC, com umidade relativa do ar média de 80.9%, conforme dados do Instituto 

Nacional de Meteorologia (2017). Estes também indicam que Salvador tem o mês de 

março como o mais quente do ano, julho o das mais baixas temperaturas, janeiro o 

mês mais seco e maio o mês mais chuvoso. Destaca-se que o desabamento da 

cobertura do imóvel 131 (2011) bem como do imóvel 146 (2017), ocorreram no mês 

de maio e assim se ratifica que a ação da chuva potencializa a fragilidade desses 

imóveis que já se encontravam em processo de degradação - ambos registrados no 

Relatório de Casarões com risco de desabamento da CODESAL, desde 2009. 

A rosa dos ventos (Figura 57), gerada através do programa Sol-Ar, indica uma 

ação de ventos predominantes oriundos da direção Sul e Sudeste e alguns registros 

menos significativos do Leste e Sudoeste. 

131 E 133 
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Figura 57 Rosa dos Ventos de Salvador 

 
Fonte: Produzido pela autora através do Programa Sol-Ar, 2017 

Os sobrados 131 e 133 têm sua fachada azulejada voltada para Noroeste, 

enquanto a fachada posterior está voltada para a orientação sudeste. Dessa forma se 

observa que essa última se encontra mais susceptível à ação direta dos ventos do 

sudeste.  

No que diz respeito à orientação solar da implantação dos imóveis 131 e 133, 

foram geradas uma carta solar para cada fachada (Figura 58).  

 

 

 

Figura 58 Cartas solar das fachadas 

 
Fachada Noroeste                         Fachada Sudeste 

Fonte: Produzido pela autora a partir do programa Sol-Ar, 2017 
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Nota-se que a fachada Noroeste recebe uma incidência de luz solar em um 

intervalo maior ao longo do dia entre os meses de maio e junho – das 09:00 às 18:00, 

aproximadamente. O inverso é observado sobre a fachada Sudeste, onde o sol incide 

em um intervalo maior ao longo do dia entre os meses de novembro a janeiro - entre 

9:00 até as 18:00, aproximadamente. 

Na Planta de situação da etapa de Diagnóstico (Volume 3) se observam alguns 

esquemas gráficos referentes à restrição de incidência solar direta sobre a parte 

inferior do balcão e da cimalha na fachada Noroeste, devido à projeção da bacia e do 

beiral sobre essas regiões bem como à largura da Ladeira da Soledade. Em 

consequência dessa última, os imóveis situados em lados opostos geram barreiras de 

sombreamento entre si. 

Considerando que o sobrado de estudo se encontra em uma cota mais alta com 

relação à Vila Lourdes bem como por seu gabarito, esse contribui para um 

sombreamento das primeiras casas no período da tarde. 

Figura 59 Delimitação da Avenida Lourdes da Soledade 

 

Fonte: Poligonal traçada pela autora sobre o mapa gerado pelo Google Maps, 2017 

A Vila Lourdes, construída no fundo do sobrado, se desenvolve através de uma 

circulação no sentido Oeste-Leste, com uma mudança de direção intermediária para 

o sentido Noroeste-Sudeste (Figura 59). A largura média dessa passagem é de 1.50m, 

resultado especialmente das ampliações realizadas pelos moradores que ao longo 

dos anos, foram construindo varandas à frente de suas casas, estreitando a passagem 

original, como pode ser observado na Figura 60. O esquema é resultado da 
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sobreposição entre o desenho das casas observadas no Atlas de 1956 (em laranja) e 

as ampliações e casas existentes em 2017 (em vermelho) 

Figura 60 Esquema referente às ampliações das casas da vila e consequente estreitamento da 
passagem.  

 

Fonte: Sobreposição do Atlas Parcial (1956) e a planta de situação da Av. Lourdes (autora, 2017) 

Considerando que a maior incidência de ventos ocorre oriundos do Sul e sudeste 

e que este último coincide com a direção de implantação da circulação da Vila 

Lourdes, é possível afirmar a ocorrência de um efeito aerodinâmico dos ventos: O 

efeito Venturi. Dessa forma, a proximidade entre as casas gera uma espécie de funil 

condutor de vento. A mudança de direção que ocorre após o pátio central, é bastante 

benéfica para o conforto térmico na Avenida Lourdes. Isso porque, se a circulação 

entre as casas se configurasse como um corredor em uma única direção, 

possivelmente o efeito aerodinâmico de ventos gerado seria o de canalização, o que 

resultaria em uma velocidade de ventos que poderia ser incômodo para os 

transeuntes. Com a implantação do pátio central, os ventos são conduzidos em sua 

direção - o que é bastante interessante se considerarmos que este local recebe uma 

incidência solar a maior parte do dia e que por isso possivelmente seria mais quente 

- e logo em seguida ocorre uma mudança de direção que possibilita uma circulação 

adequada de ventos em direção ao sobrado, sem que haja o efeito indesejado. 
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DIAGNÓSTICO 
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Neste capítulo serão apresentados os mapeamentos de danos realizados bem 

como os ensaios de laboratório que, somados às informações já apresentadas nos 

capítulos 1 e 2, embasaram o desenvolvimento da síntese do diagnóstico – item final 

do capítulo. Essa etapa levanta questões fundamentais para o desenvolvimento da 

proposta de intervenção da Avenida Lourdes, que deverão ser respondidas no 

capítulo seguinte. 

3.1 MAPEAMENTO DE DANOS 

O mapeamento de danos foi realizado a partir do levantamento cadastral e 

fotográfico do imóvel (ver Volume III e II do presente trabalho, respectivamente). 

Tendo em vista a limitação de acesso ao imóvel 133, as pinturas se voltaram ao 

interior do imóvel 131 e as fachadas – noroeste e sudeste - que esses compartilham. 

No que diz respeito ao mapeamento do imóvel 131, destaca-se que em função 

da demolição dos pavimentos superiores, os danos encontrados tiveram de ser 

mapeados a partir de fotos tomadas desde o pavimento térreo. Por essa razão, é 

possível que as representações das lesões desses pavimentos tenham sofrido 

algumas distorções ou omissões de pequenos danos que, sem um acesso adequado, 

eventualmente não foram observados. O mesmo se aplica à cobertura, cujo acesso 

também foi restrito. 

Na visita realizada ao imóvel 133 se verificou que, da mesma forma que o 

sobrado 131, as estruturas dos pavimentos superiores também foram demolidos na 

intervenção emergencial de 2011. Os pisos do pavimento térreo, de uma maneira 

geral, encontram-se bastante degradados – com desprendimento e desgastes das 

peças de taco nos cômodos em madeira – e no corredor, próximo à fachada sudeste, 

curiosamente, não foram reconhecidos a existência de que em algum momento 

houvesse um revestimento assentado, observando-se apenas a terra batida. Os 

barrotes remanescentes das estruturas de piso demolidas apresentam danos 

associados à ação de agentes xilófagos, cujos caminhos foram encontrados ao longo 

do imóvel. Não foram identificadas fissuras que indicassem um comprometimento das 

alvenarias porém, destacam-se os danos relacionado à degradação de camadas de 

pintura bem como das argamassas de revestimentos. Com relação à cobertura, foi 

observado o deslocamento de uma das telhas, próximo à fachada noroeste.  
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Todos os mapas de danos realizados se encontram no Volume III do presente 

trabalho.  

3.2 PROSPECÇÃO DE CAMADAS DE PINTURA 

No interior do imóvel é possível identificar, em alguns trechos, sucessivas 

camadas de pinturas que foram aplicadas ao longo dos anos. Em visita, foi informado 

por alguns moradores que o imóvel 131 foi pintado por eles nos últimos anos, a fim 

qualificar o espaço. Porém, a partir do mapeamento de danos, foi observada uma 

mancha generalizada da pintura, indicando uma possível sobreposição e 

incompatibilidade química entre as diferentes camadas de tinta que, possivelmente, 

foram escolhidas conforme o preço mais acessível do momento da compra.  

Para o reconhecimento das diferentes camadas de pintura, foi tomada uma foto 

de uma região da face interna da fachada sudeste, conforme Figura 61 Prospecção de 

camadas de pintura, baseado em fotografia. A partir da ferramenta Photoshop, foram 

identificadas algumas das diferentes camadas de pintura onde, mais importante do 

que a identificação das tonalidades das cores, neste caso, é o reconhecimento de que 

diferentes camadas de tinta foram aplicadas em diferentes tempos, o que pode ter 

contribuído para a manifestação de danos na pintura. 

Figura 61 Prospecção de camadas de pintura, baseado em fotografia 

 

Fonte: Estudo da autora, 2017 
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3.3 ENSAIOS DE LABORATÓRIO 

Os ensaios de laboratório foram realizados no Núcleo de Tecnologia da 

Preservação e da Restauração, sob orientações técnicas de Allard Monteiro do 

Amaral. Foram analisadas amostras de argamassas, a fim de identificar teores de 

umidade, presença de sais solúveis, o traço provável e a cor dos finos. Também foram 

coletadas amostras para análise da granulometria dos agregados após ataque ácido 

e remoção dos finos bem como análise da absorção de água total em amostras de 

azulejos e ladrilho hidráulico. O termo-higrômetro foi utilizado para uma apuração da 

umidade e temperatura dos diferentes cômodos do imóvel 131.  

A Figura 62 indica a localização dos pontos de coleta das amostras utilizadas 

nos ensaios laboratoriais, cujas análises serão apresentadas em seguida. 

Figura 62 Planta baixa – Localização dos pontos de retiradas das amostras  

 

Fonte: Fonte: Beth Moreira e Beatriz Ulloa, 2016. 

3.3.1 Teor de umidade em amostras de argamassa 

Esse ensaio teve como objetivo a determinação do teor de umidade a partir da análise 

de nove amostras de argamassas retiradas da parede do corredor do imóvel 131, 

conforme Figura 62. Destaca-se que não foi possível coletar uma quantidade 
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adequada de material na amostra B2 pois o extrator deparou-se com uma pedra no 

local, resultado do sistema misto dessa alvenaria de pedra e tijolo. 

 

 

 

 

 

 

 

Para os ensaios foram utilizados os 

seguintes materiais: Estufa regulada para 75°C, Balança analítica, Espátula, 

Placa de petri e Dessecador. 

PROCEDIMENTOS:  

1- Pesar a placa de Petri limpa e seca em uma balança analítica (P). 

2- Colocar a amostra na placa com uma espátula e pesar novamente (U). 

3- Colocar na estufa por 24 horas à 75°C (Figura 65) 

4- Resfriar em dessecador (Figura 64) 

5- Pesar o conjunto placa + amostra (S) (Figura 66) 

CÁLCULOS:     % U =  _Pu_-_Ps_  x  100 
                                             Ps 

Onde:   % U = percentagem de umidade. 

             Pu   = peso da amostra úmida (U - P). 

             Ps    = peso da amostra seca (S - P).  

 

  

A3 

B3 
C3 

C2 

C1 

A2 

B2 

A1 

B1 

Figura 63 Parede onde foram retiras as amostras. 

Fonte: Beth Moreira, 2016. 
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Figura 65 Amostras na estufa 

 

Fotografia: Beth Moreira, 2016 

Figura 66 Pesagem do conjunto na balança analítica 

 

Fotografia: Beth Moreira, 2016 

 

AMOSTRAS  NO A1 A2 A3 

Peso da placa (g) 39,85 40,75 34,09 

Placa+amostra úmida 
(g) 

113,65 100,93 94,35 

Amostra úmida (g) 73,80 60,18 60,26 

Placa+amostra seca 
(g) 

99,12 97,95 92,76 

Amostra seca (g) 59,27 57,20 58,67 

% Umidade 24,51 % 5,21% 2,71% 

 

  

Figura 64 Amostras no dessecador 

Fotografia: Beth Moreira, 2016 
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AMOSTRAS  NO B1 B2¹ B3 

Peso da placa (g) 47,10 44,44 42,08 

Placa+amostra úmida 
(g) 

95,22 57,08 118,70 

Amostra úmida (g) 48,12 12,64 76,62 

Placa+amostra seca 
(g) 

86,80 56,74 116,02 

Amostra seca (g) 39,70 12,30 73,94 

% Umidade 21,21% 2,76% 3,62% 

 

AMOSTRAS  NO C1 C2 C3 

Peso da placa (g) 52,48 45,55 42,96 

Placa+amostra úmida 
(g) 

129,67 106,63 107,25 

Amostra úmida (g) 79,19 61,08 64,29 

Placa+amostra seca 
(g) 

121,30 103,01 105,33 

Amostra seca (g) 70,82 57,46 62,37 

% Umidade 11,82% 6,30% 3,08% 

Fonte: Beth Moreira e Beatriz Ulloa, 2016. 

O teor de umidade considerado aceitável deve ser inferior à 4%. Assim, nota-se 

que a porcentagem encontrada nas amostras A1, A2, B1, C1, e C2, estão acima do 

aceitável, e considerando a localização em que foram retirados, mais próximos do 

piso, constata-se a presença de água por capilaridade. 

3.3.2 Identificação do traço provável 

Este ensaio tem como objetivo a determinação da proporção dos componentes 

da argamassa de cal analisada: o ligante ( Ca(OH)2  e/ou Mg(OH)2  ) transformados 

em carbonatos, os finos (argila e/ou silte) e os grossos (areia). Determina-se também 

o traço provável. Os reagentes utilizados foram: o Ácido Clorídrico P. A. e Solução de 

HCl  1:4     
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EQUIPAMENTOS, VIDRARIA E MATERIAIS: 

1- Estufa regulada para 75C 

2- Balança analítica digital  

3- Espátula 

4- Bequer de 150ml 

5- Bastão de vidro 

6- Proveta de 1000ml 

7- Funil 

8- Erlenmeyer de 125ml 

9- Papel de filtro quantitativo faixa 
branca,  12,5 cm. 

10- Gral de porcelana com pistilo 

11- Dessecador 

PROCEDIMENTOS: 

1- Moer a amostra de forma a não quebrar os grãos de areia, em um gral de porcelana 

(Figura 67) 

2- Colocar para secar em estufa a temperatura de aproximadamente 75C, por cerca 

de 24 horas. 

3- Pesar com precisão aproximadamente 10g da amostra em balança analítica (Figura 

68) 

4- Colocar em um bequer de 150ml previamente pesado e depois umedecer com agua 

deionizada . 

5- Adicionar cerca de 80ml de HCl 1:4, com uma proveta. 

6- Deixar em digestão até que todo o ligante tenha sido dissolvido. Para verificar se o 

ligante já foi dissolvido completamente, colocar umas gotas de HCl concentrado e 

observar se ainda há formação de bolhas. Em caso afirmativo, colocar mais ácido, até 

que isto não mais ocorra. 

7- Adicionar cuidadosamente água deionizada sobre o material e agitar o bequer para 

que as partículas finas fiquem em suspensão. 

8- Em seguida despejar cuidadosamente o líquido com o material suspenso sobre o 

papel de filtro, previamente pesado, tendo o cuidado para não deixar que as partículas 

maiores também passam. 

9- Repetir o procedimento anterior até que a água de lavagem saia limpa. 

10- Colocar o papel de filtro com os finos e o bequer com os grossos em estufa, a 

temperatura de 75C por cerca de 24 horas . 
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11- Esfriar em dessecador e pesar em balança analítica.  

12- Calcular a % de finos , % grossos e % ligante e o traço provável da argamassa, 

conforme fórmulas abaixo e folha de cálculos. 

OBSERVAÇÕES: 

a) Este método é específico para argamassas de cal.  

b) Nas argamassas ditas “bastardas”, parte da areia encontrada (grossos) poderá ser 

oriunda do solo utilizado. 

c) Através de observações experimentais e outro teste de presença de sulfato, pode-

se identificar o traço aproximado em argamassas de cimento.  

Figura 67 Amostra moída em gral de 
porcelana 

 

Fonte: Beth Moreira, 2016 

Figura 68 Pesagem da amostra em balança 
analítica digital 

 

Fonte: Beth Moreira, 2016

Figura 69 Diferentes amostras colocadas em 
béqueres nomeados  

 
Fonte: Beth Moreira, 2016 

Figura 70 Secagem de amostras em 
dessecador 

 

Fonte: Beth Moreira, 2016 
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Figura 71 Formação de bolhas durante o 
processo de umidificação com água 

deionizada 

 
Fonte: Beth Moreira, 2016 

Figura 72 Adição de água deionizada para 
que as partículas finas fiquem em suspensão 

 
Fonte: Beth Moreira, 2016 

Figura 73 Filtragem das amostras e Adição de 
HCl 

 
Fonte: Beth Moreira, 2016 

Figura 74 Colocação de papel filtro e do 
bequer em estufa 

 

Fonte: Beth Moreira, 2016 

FOLHAS DE CÁLCULOS PARA ENSAIO DE ARGAMASSAS 

Amostra 01: Argamassa Interna Corredor  

Amostra 02: Argamassa Interna Corredor 02 

Amostra 03: Argamassa Fachada Posterior Inferior 
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AMOSTRA 01 

AMOSTRA: Argamassa Interna Corredor  

DATA: 08/11/2016 

TRAÇO EM MASSA 

FINOS (Argila e /ou Silte) 1 2 x 

Peso do papel de filtro (g) (A) 1,1135 1,1146 5,75% 

Peso do papel + resíduo (g)  1,6999 1,6957 

Peso dos finos encontrados (g) 0,5864 0,5811 

% Sobre a massa total  5,81 5,68 

GROSSOS (Areia) 1 2 x 

Peso do béquer (g) 58,4285 65,4359 57,84% 

Peso do béquer + amostra (g) 68,516 75,6683 

Peso da amostra (g) 10,0875 10,2324 

Peso do béquer + resíduo (g) 64,2631 71,3549 

Peso da areia encontrada (g)  5,8346 5,919 

% Sobre a massa total  57,84 57,85 

LIGANTE (Resíduo solúvel) 1 2 x 

%L=100-(%F+%G)  36,35 36,48 36,41% 

Peso do carbonato (g)  3,6665 3,7323 
 

Peso do hidróxido (g) 2,7132 2,7619 

TRAÇO PROVÁVEL 1 2 x 

Ligante: Argila: Areia  1,00;0,22;2,15 1,00;0,21;2,14 
 

 

Efervescência: +++ 

Cor da Solução: Marrom 

Teste de Sulfato: * 

Cor dos finos (Figura 75):  

HUE 7.5YR 4/6 Srong Brown 

 

Figura 75 Tabela de Munsell 

Fonte: Beth Moreira, 2016 
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AMOSTRA 02 

AMOSTRA: Argamassa Interna Corredor 02 

DATA: 08/11/2016 

TRAÇO EM MASSA 

FINOS (Argila e /ou Silte) 1 2 x 

Peso do papel de filtro (g) (A) 1,0389 1,0642 
 

Peso do papel + resíduo (g)  2,1204 1,9992 

Peso dos finos encontrados (g)  1,0815 0,935 

% Sobre a massa total  10,74 8,73 

GROSSOS (Areia) 1 2 x 

Peso do béquer (g) 70,6967 59,0188 
 

Peso do béquer + amostra (g) 80,7672 69,7603 

Peso da amostra (g) 10,0705 10,7115 

Peso do béquer + resíduo (g) 79,385 68,2656 

Peso da areia encontrada (g)  8,6883 9,2468 

% Sobre a massa total 86,27 86,33 

LIGANTE (Resíduo solúvel) 1 2 x 

%L=100-(%F+%G)  2,99 4,95 
 

Peso do carbonato (g)  0,3007 0,5297 
 

Peso do hidróxido (g)  0,2225 0,3920 

TRAÇO PROVÁVEL 1 2 x 

Ligante: Argila: Areia 1,00;4,86;39,05 1,00;2,39;23,59 
 

 

Efervescência: + 

Cor da Solução: Cinza 

Teste de Sulfato: ** 

Cor dos finos (Figura 76):  

HUE 10YR 7/3 Very Pale Brown 

 
Fonte: Beth Moreira, 2016 

Figura 76 Tabela de Munsell Brown  
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AMOSTRA 03 

AMOSTRA: Argamassa Fachada Posterior Inferior 

DATA: 08/11/2016 

TRAÇO EM MASSA 

FINOS (Argila e /ou Silte) 1 2 x 

Peso do papel de filtro (g) (A) 1,0774 1,0684 5,75% 

Peso do papel + resíduo (g)  2,6496 2,5674 

Peso dos finos encontrados (g) 1,5722 1,499 

% Sobre a massa total 15,70 14,70 

GROSSOS (Areia) 1 2 x 

Peso do béquer (g) 68,3269 65,2172 57,84% 

Peso do béquer + amostra (g) 78,33,93 75,4174 

Peso da amostra (g) 10,0124 10,1995 

Peso do béquer + resíduo (g) 70,7286 67,7835 

Peso da areia encontrada (g)  2,4017 2,5663 

% Sobre a massa total  23,99 25,16 

LIGANTE (Resíduo solúvel) 1 2 x 

%L=100-(%F+%G)  60,31 60,14 36,41% 

Peso do carbonato (g) 6,0385 6,1342 
 

Peso do hidróxido (g)  4,4685 4,5393 

TRAÇO PROVÁVEL 1 2 x 

Ligante: Argila: Areia  1,00;0,35;0,54 1,00;0,33;0,57 
 

Efervescência: +++ 

Cor da Solução: Marrom Avermelhado 

Teste de Sulfato: *** 

Cor dos finos (Tabela de Munsell):  

HUE 5YR 5/6 Yellow Ish Red 
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3.3.3 Granulometria das amostras de argamassa 

O estudo da composição granulométrica de amostras é fundamental para a 

reintegração de argamassas antigas, garantindo uma correspondência adequada na 

inserção de um novo reboco. Para isso, foram adotados os procedimentos indicados 

abaixo, seguidos dos resultados encontrados nas diferentes amostras. 

PROCEDIMENTOS: 

1) Pesar o conjunto de peneiras limpas e secas (Figura 77). 

2) Anotar o peso das peneiras de n s 16, 35, 60, 100 e 200 

3) Pesar aproximadamente de 10 a 20g da amostra seca. 

4) Adicionar a amostra, à peneira de menor número, com o conjunto de peneiras 
montado em ordem crescente (Figura 80). 

5) Agitar o conjunto por 5 min (Figura 81). 

6) Pesar os conjuntos: peneira + amostra. 

7) Preencher os dados na tabela de cada amostra. 

8) Calcular a % retida da amostra em cada peneira 

9) Traçar a curva granulométrica. 

Figura 77 Pesagem da peneira 
individualmente 

  

Fonte: Beth Moreira, 2016 

Figura 78 Pesagem do béquer 
individualmente 

  

Fonte: Beth Moreira, 2016 

Figura 79 Pesagem béquer + 
amostra 

 

Fonte: Beth Moreira, 2016 

Figura 80 Conjunto de peneiras utilizado 

 

Fonte: Beth Moreira, 2016 

Figura 81 Equipamento utilizado para separar 
grãos de distintos diâmetros 

 

Fonte: Beth Moreira, 2016 
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AMOSTRA: Argamassa Interna Corredor 01 (A.I.C 01) 

PESO DO BEQUER + AMOSTRA= 70,04g 

PESO DO BEQUER = 58,32g 

PESO DA AMOSTRA = 11,72g 

GRANULOMETRIA DO AGREGADO APÓS ATAQUE ÁCIDO E REMOÇÃO DOS 
FINOS 

PENEIRA 
Nº 

DIM. (mm) 
PESO 

(g) 

PENEIRA   
+ 

AMOSTRA 
(g) 

AMOSTRA 
(g) 

% 
RETIDA 

% RETIDA 
ACUMULADA 

16 1,18 98,39 100,37 1,98 16,89 17 

35 0,5 88,11 92,38 4,27 36,43 53 

60 0,25 85,94 89,32 3,38 28,84 82 

100 0,15 83,84 85,58 1,74 14,85 97 

200 0,075 81,59 81,92 0,33 2,82 100 

>200 
 

65,98 66,04 0,06 0,51 100 
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AMOSTRA: Argamassa Interna Corredor 02 – A.I.C 02 

PESO DO BEQUER + AMOSTRA= 88,49g 

PESO DO BEQUER = 70,59g 

PESO DA AMOSTRA = 17,90g 

GRANULOMETRIA DO AGREGADO APÓS ATAQUE ÁCIDO E REMOÇÃO DOS 

FINOS 

PENEIRA 
Nº 

DIM. (mm) 
PESO 

(g) 

PENEIRA   
+ 

AMOSTRA 
(g) 

AMOSTRA 
(g) 

% 
RETIDA 

% RETIDA 
ACUMULADA 

16 1,18 98,39 109,50 11,11 62,07 62 

35 0,5 88,12 91,32 3,20 17,88 80 

60 0,25 85,94 87,59 1,65 9,22 89 

100 0,15 83,85 85,42 1,57 8,77 98 

200 0,075 81,59 81,87 0,28 1,56 99 

>200 
 

65,98 66,08 0,10 0,56 100 
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AMOSTRA: Fachada Frontal Inferior – FFI 

PESO DO BEQUER + AMOSTRA= 70,07g 

PESO DO BEQUER = 65,12g 

PESO  DA AMOSTRA = 4,95g 

GRANULOMETRIA DO AGREGADO APÓS ATAQUE ÁCIDO E REMOÇÃO DOS 

FINOS 

PENEIRA 
Nº 

DIM. (mm) 
PESO 

(g) 

PENEIRA   
+ 

AMOSTRA 
(g) 

AMOSTRA 
(g) 

% 
RETIDA 

% RETIDA 
ACUMULADA 

16 1,18 98,39 99,02 0,63 12,73 13 

35 0,5 88,12 89,45 1,33 26,87 40 

60 0,25 85,94 87,25 1,31 26,46 66 

100 0,15 83,84 85,04 1,20 24,24 90 

200 0,075 81,59 81,95 0,36 7,27 98 

>200 
 

65,98 66,08 0,10 2,02 100 
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3.3.4 Testes qualitativos de sais solúveis 

NITRATO 

1) Pesar cerca de 10g da amostra moída e seca, para um béquer de 150ml 

2) Colocar aproximadamente 80 ml de água deionizada. E mais 20 ml para lavagem 
do béquer. Proporção 10g / 100ml. 

3) Agitar com um bastão de vidro e filtrar para um papel de filtro em um funil.   

4) Recolher o filtrado num erlenmayer. 

5) Se o filtrado estiver turvo, centrifugar por 5  min. 

6) Colocar um pouco do filtrado límpido numa placa de toque. 

7) Adicionar  cinco  gotas do reativo: 1% Difenilamina em H2SO4 conc. 

8) Verificar o aparecimento de uma coloração azul indicativa de nitrato. 

9) Fazer um teste em branco com água deionizada. 

 CLORETO 

1) Colocar um pouco do filtrado do item anterior em um tubo de ensaio. 

2) Usar outro tubo para o teste em branco com água deionizada. 

3) Adicionar aos tubos cinco gotas de HNO3 concentrado. 

4) Adicionar também cinco gotas da solução : 1% AgNO3 em água deionizada. 

5) Verificar o aparecimento de um precipitado branco (turvação) indicativo da 
presença de cloreto. Precipitado de AgCl. 

6) Comparar com o ensaio em branco do outro tubo. 

SULFATO 

1) Colocar um pouco do filtrado do item 1 em um tubo de ensaio. 

2) Usar outro tubo para o teste em branco com água deionizada 

3) Adicionar aos tubos, cinco gotas de HCl concentrado. 

4) Em seguida, adicionar cinco gotas da solução: 5% BaCl2 em água deionizada. 

5) Verificar o aparecimento de uma turvação indicativa da presença de sulfato 
precipitado de BaSO4. 

6) Comparar com o ensaio em branco. 
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Figura 82 Amostras em processo de secagem 

 

Fonte: Beth Moreira, 2016 

Figura 83 Pesagem de amostra moída e seca 

 

Fonte: Beth Moreira, 2016 

Figura 84 Filtragem de amostras umedecidas 
com água deionizada 

 

Fonte: Beth Moreira, 2016 

Figura 85 Aparecimento de coloração azul 
indicando presença de nitrato 

 

Fonte: Beth Moreira, 2016 

Figura 86 Aparecimento de precipitado branco 
indicando presença de cloreto 

 

Fonte: Beth Moreira, 2016 

Figura 87 Turvação indicando a presença de 
sulfato 

 

Fonte: Beth Moreira, 2016 
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RESULTADOS DOS TESTES QUALITATIVOS DE SAIS 

AMOSTRAS TESTE  A1 B2 A.C.I 02 A.F.F.I 

NITRATO + ++ +++ +++ 

CLORETO ++ +++ +++ +++ 

SULFATO + +++ ++ +++ 

 

LEGENDA:    - = ausência 

+ = pequena quantidade 

++ = média quantidade 

+++ = grande quantidade 

3.3.5 Teste de absorção total dos revestimentos 

O ensaio de absorção total foi realizado também no Laboratório do NTPR, com 

o objetivo de identificar qual era a absorção total de agua em quatro amostras de 

diferentes materiais, dois tipos de azulejos encontrados na fachada noroeste - um em 

alto relevo, que emoldura as janelas, e outro, que seria do tipo marmorizado -, além 

de um tijolo, que estava solto em uma das paredes internas, e por fim o ladrilho 

hidráulico, que estava solto no corredor. 

O procedimento consistiu inicialmente na colocação das amostras na estufa, de 

um dia para o outro, depois no dessecador, e então pesadas, gerando assim o 

primeiro peso: o de amostra seca. Em seguida, as amostras foram colocadas na 

bomba de vácuo com dessecador com agua, por uma hora, gerando o peso da 

amostra úmida, correspondendo à porcentagem de absorção total em água.  

Figura 88 Amostras de tijolo e ladrilho hidráulico 
no dessecador 

 

Fonte: Beth Moreira, 2016 

Figura 89 Bomba de vácuo com dessecador com 
água 

 

Fonte: Beth Moreira, 2016
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Figura 90 Processo de pesagem das amostras de ladrilho hidráulico, azulejos e tijolo, 
respectivamente 

    

Fonte: Beth Moreira, 2016 

ENSAIO DE ABSORÇÃO TOTAL EM ÁGUA 

DATA: 08 de novembro de 2016 
LOCAL DA AMOSTRAGEM: Fachada Frontal 

AMOSTRA: Azulejo Marmorizado 
PESO DA AMOSTRA SECA: 13,78g 
PESO DA AMOSTRA ÚMIDA: 16,29 g 

PERCENTAGEM DE ABSORÇÃO: 18,21% 
 

 

DATA: 08 de novembro de 2016 
LOCAL DA AMOSTRAGEM: Corredor – Sobrado 131 
AMOSTRA: Ladrilho Hidráulico  
PESO DA AMOSTRA SECA: 163,88g 
PESO DA AMOSTRA ÚMIDA: 174,10g 
PERCENTAGEM DE ABSORÇÃO: 6,24% 

 

DATA: 08 de novembro de 2016 
LOCAL DA AMOSTRAGEM: Parede interna Entre Sala 02/03 
AMOSTRA: Tijolo  
PESO DA AMOSTRA SECA: 296,71g 
PESO DA AMOSTRA ÚMIDA: 334,84g 
PERCENTAGEM DE ABSORÇÃO: 12,85% 

 

  

DATA: 08 de novembro de 2016 
LOCAL DA AMOSTRAGEM: Fachada Frontal 

AMOSTRA: Azulejo Relevo 
PESO DA AMOSTRA SECA: 28,51g 
PESO DA AMOSTRA ÚMIDA: 34,53g 

PERCENTAGEM DE ABSORÇÃO: 21,12% 
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3.4 SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO  

A partir das análises desenvolvidas no mapeamento de danos e das análises 

laboratoriais apresentadas, entende-se que as patologias identificadas estão 

associadas especialmente a problemas de infiltração por distintas razões. No que diz 

respeito à problemas relacionados com a estrutura de cobertura, esta esteve por 

muitos anos sem a manutenção necessária, e em uma instância mais grave, 

chegando a desabar parcialmente, expondo o imóvel à água da chuva durante o 

período em que a intervenção estava sendo realizada. Além disso, mesmo com a 

substituição da estrutura de cobertura, essa não foi suficiente para proteger o edifício 

de problemas com infiltração. 

Observam-se danos diversos originados a partir de problemas do sistema de 

cobertura (sobreposição inadequada da telha, telhas danificadas, calha ineficiente, 

etc) que justificam a necessidade de rever toda a sua estrutura. Para além da estrutura 

das telhas de fibrocimento, entendendo o beiral de telhas decorativas sob a cimalha 

como parte do sistema de cobertura (responsável por proteger a fachada da água da 

chuva) a ineficiência do escoamento tem resultado também em danos oriundos desse 

ponto, a exemplo de manchas de água na cimalha, lixiviação e desagregação dessas 

telhas decorativas.  

Problemas de escoamento também foram encontrados no balcão da fachada 

noroeste, sendo necessário averiguar de que forma a água da chuva é drenada, pois 

não foi possível ter acesso. A ineficiência desse escoamento resulta na manifestação 

de outras patologias, como o acumulo de água na parte inferior da bacia, ocasionando 

manchas enegrecidas e até mesmo desprendimento de azulejos. 

Observou-se também uma dificuldade de escoamento da água do peitoril das 

esquadrias, o que contribuiu para a perda de camadas de azulejo e argamassa, 

expondo a estrutura de tijolo que, por sua materialidade argilosa, propicia acumulo de 

umidade para o interior do imóvel, além de acelerar a degradação desse por sua 

exposição à alterações climáticas. A exposição desse tijolo favoreceu também o 

desenvolvimento de uma grande vegetação que contribuiu para a instabilidade da 

fachada. Apesar dos moradores da Vila terem aplicado veneno e podado a sua copa, 

as raízes ainda existente nessa todavia age como uma carga na fachada, promovendo 

inclusive um acelerado desprendimento de azulejos em sua volta. 
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É importante reconhecer que a instalação da estrutura de escoramento do imóvel 

foi prejudicial não apenas às esquadrias que foram propositalmente danificadas para 

a passagem das peças mas também acabaram por danificar os revestimentos (azulejo 

e argamassa) em alguns pontos, o que contribuiu para a exposição da estrutura de 

tijolos. Destaca-se além disso, a precariedade que se encontra o escoramento das 

áreas externas, com um avançado grau de oxidação a ponto de já não estarem 

exercendo o seu papel de forma adequada. 

A ocupação irregular multifamiliar e as consequentes intervenções realizadas no 

interior do imóvel, sem uma devida orientação e manutenção, resultou em uma 

sobrecarga prejudicial à estrutura do imóvel, além de ter contribuído para a 

descaracterização interna deste. Apesar disso, a preocupação em não permitir que 

estes imóveis voltassem a ser ocupados de forma irregular foi ainda mais prejudicial 

pois, ao demolirem os pavimentos superiores, as paredes do pavimento térreo, bem 

como a caixa estrutural do imóvel, perderam as estruturas de piso que funcionavam 

como travamento do conjunto. Assim, paredes que haviam sofridos por sobrecarga 

mas que de alguma forma mantinham sua estabilidade a partir desses travamentos, 

hoje apresentam uma maior instabilidade.  

No que diz respeito à presença de água por capilaridade, possivelmente está 

associada à água perdida no terreno, o que deve ser melhor analisado através de 

prospecções. Nota-se porém, que essa contribui para uma perda de camada de 

pintura e de argamassa de revestimento na parte inferior das fachadas, além de 

acumulo de sujidade no interior do imóvel. 

Conclui-se então que o imóvel apresenta um grau avançado de degradação, que 

tende a ser potencializado pela falta de manutenção e principalmente de uso. Conclui-

se que, apesar da sobrecarga gerada pelas intervenções quando havia uma ocupação 

em unidade multifamiliar, a presença dessas famílias e das pequenas manutenções 

realizadas, ainda diminuía a velocidade da degradação do imóvel. De forma 

semelhante a existência da vila no fundo e dos cuidados gerais realizados por esses 

moradores, assegura que esse imóvel de alguma maneira seja preservado. 

Apesar dos danos encontrados, tanto estruturais quanto de caráter estético, 

todavia é possível intervir no imóvel de forma a reestabelecer a leitura da sua fachada, 

contribuindo para a preservação da paisagem do Conjunto da Soledade. A 

intervenção nesse imóvel - um dos poucos que ainda preserva de alguma forma as 
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características citadas no processo de tombamento da Soledade - propondo um novo 

uso, é fundamental também para fomentar intervenções em imóveis vizinhos, 

contribuindo para a preservação daquilo que é reconhecido enquanto patrimônio, mas 

que tem se perdido com o passar dos anos pelo esvaziamento, abandono e 

consequente degradação da área. 
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        CAPÍTULO 4 

           PROPOSTA DE REABILITAÇÃO DA AVENIDA LOURDES 
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Tendo em vista o que foi apresentado até aqui, neste capítulo será apresentada 

a proposta de reabilitação da Avenida Lourdes da Soledade, a fim de responder as 

problemáticas identificadas, no que diz respeito ao estado de conservação dos 

imóveis, frente ao conjunto tombado em acelerado processo de degradação, mas 

também aos aspectos específicos do contexto do objeto de estudo. Para tanto, o 

primeiro item se voltará sobre a fundamentação teórica adotada que norteou todo o 

desenvolvimento da proposta de intervenção.  

4.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A fundamentação teórica utilizada na compreensão do objeto e desenvolvimento 

da proposta de intervenção teve como base a teoria contemporânea da Restauração, 

apresentada por Salvador Muñoz Viñas, enquanto alternativa às correntes clássicas, 

fundadas essencialmente em aspectos objetivos e materiais do objeto de restauração. 

A teoria contemporânea do referido autor compreende o patrimônio enquanto 

(...) aquilo em que os grupos ou as pessoas convém a entender como 
tal e seus valores que não são já algo inerente, indiscutível ou objetivo 
mas sim algo que as pessoas projetam sobre ele (VIÑAS, 2003, p.152) 

9 

A compreensão de que os valores de um bem patrimonial estão associados ao 

que as pessoas (sujeitos) projetam sobre este, é fundamental para o reconhecimento 

da subjetividade existente por trás do patrimônio e portanto também da sua 

restauração10. O patrimônio deve ser compreendido portanto enquanto uma 

sobreposição de distintos valores que as diferentes pessoas envolvidas projetam 

sobre este e nesse sentido é necessário identificar quais são os sujeitos que serão 

fundamentalmente levados em consideração para o seu reconhecimento. 

A teoria contemporânea postula o “estabelecimento de uma relação dialética e 

não impositiva entre as ideias do restaurador [...] e as do conjunto de afetados por 

esse ato, daqueles que frequentemente emanam a legitimidade desses.” (VIÑAS, 

2003. Pg. 163). Nesse sentido, o Conjunto Avenida Lourdes se relaciona com, pelo 

menos, três perfis de sujeito distintos, que os valoram conforme sua relação com o 

                                                           
9 As citações diretas, aqui apresentadas em português, foram traduzidas ipsis litteris pela autora cujo livro foi lido 
no idioma original espanhol. 
10 O presente item se debruça sobre o conceito de restauração. A conservação, enquanto atividade que atua 
sobre os materiais sem alterar as capacidades simbólicas (VIÑAS, 2003), não convém aqui ser aprofundada, 
considerando que o objeto de estudos foi bastante modificado e que, portanto, na intervenção será necessário 
analisar os diferentes valores atribuídos e não apenas os seus aspectos materiais. 



104 
 

 

objeto. O primeiro deles, como referido por Viñas, diz respeito às ideias do restaurador 

(técnico) sobre o patrimônio. O conjunto de afetados pelo ato da restauração podem 

ser divididos em, pelo menos, dois grupos: os transeuntes, vizinhos ou cidadãos que 

circulam periodicamente pela área ou quando do Cortejo Dois de Julho, e os 

moradores da própria Avenida Lourdes da Soledade. 

4.1.1 O restaurador e a preservação da matéria 

A respeito do olhar dos técnicos sobre o patrimônio, primeiramente se destaca a 

visão por trás do tombamento do Conjunto Arquitetônico da Soledade por parte do 

Instituto do Patrimônio Artísticos e Cultura (IPAC), em 1981. Este identifica os valores 

estéticos encontrados no casario, dando ênfase aos revestimentos e acabamentos 

das fachadas, reconhecendo na composição das casas a importância de sua 

preservação. É necessário considerar que, à época do seu tombamento, a visão que 

se tinha do patrimônio era bastante semelhante às teorias clássicas, a exemplo do 

teórico italiano Cesare Brandi, que entendia a Restauração enquanto “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, 2004, p.30).  

Nesse sentido, voltando-se para a inserção dos imóveis 131 e 133 no conjunto 

arquitetônico da Soledade estes, ainda que tenham sido bastante alterados, 

apresentam um notório valor artístico, em especial, na sua leitura urbana, desde a 

Ladeira da Soledade. Os revestimentos da fachada azulejada, o seu beiral com 

telhões de faiança, por exemplo, constituem características que justificam a atribuição 

de um valor artístico indiscutível. No entanto, as características encontradas na 

composição da fachada e a importância da sua preservação não está fundada apenas 

em valores estéticos mas também por esta remeter ao gosto de uma época, ao perfil 

socioeconômico da área, entre outros, e por tanto a um valor simultaneamente 

histórico. Nesse sentido, a teoria contemporânea entende que a restauração busca 

melhorar a eficiência simbólica e historiográfica, atuando sobre os materiais (VIÑAS, 

2003), o que justifica a restauração da leitura à nível urbano do sobrado. 

A teoria apresentada por Cesare Brandi postula que a restauração tem em vista 

a transmissão da obra de arte para o futuro através do “restabelecimento da unidade 

potencial da obra de arte, desde que isso seja possível sem cometer uma falsificação 
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estética ou histórica e sem cancelar nenhum traço da passagem da obra no tempo” 

(BRANDI, 2004, p.47). A busca pelo restabelecimento de uma unidade potencial da 

obra de arte possibilita compreender que a valorização do objeto está pautada em 

valores inerentes à eles e definidos por um recorte temporal que estabelece essa 

unidade potencial, ainda que essa busca não deva resultar na geração de um falso. 

Diferentemente, a teoria contemporânea de Muñoz Viñas estabelece que os 

valores do patrimônio tem relação com o que as pessoas atribuem à ele, não 

apresentando valores inerentes e indiscutíveis. Para ele, 

Nos objetos de Restauração tende-se a produzir o predomínio da 
função-signo. Representam para quem decide sua restauração alguns 
valores imateriais (emocionais, ideológicos, artísticos, etc) muito 
notáveis, geralmente superiores a sua utilidade material, a sua função 
primária -se assim não fosse provavelmente seriam reparados e não 
restaurados-. E também muitas vezes os valores são distintos 
daqueles que tinha quando o objeto foi produzido (VIÑAS, 2003, p. 55) 

Entende-se com isso a importância de analisar os valores que são associados 

aos objetos e que estes não estão definidos, necessariamente, por um recorte 

temporal. Isso quer dizer que em uma intervenção sobre o bem patrimonial não se 

buscará o reestabelecimento de um momento do objeto ou o momento o qual este foi 

concebido afinal, o único estado verdadeiro e incontestável do objeto é o presente e 

como este se apresenta (VIÑAS, 2003). Além disso, considerando que o objeto não 

apresenta valores inerentes a ele, mas sim o que as pessoas atribuem à ele, entende-

se que a visão dos sujeitos do presente sobre o objeto também deve ser levada em 

consideração, o que coincide com o terceiro tempo definido por Brandi, enquanto 

“átimo dessa fulguração da obra de arte na consciência” (BRANDI, 2004, p.54). 

As teorias clássicas que tratavam o objeto enquanto obra de arte, sempre deram 

ênfase ao valor artístico do bem, o que na teoria contemporânea se apresenta 

enquanto algo perigoso. O entendimento de valor artístico e de obra de arte, segundo 

Viñas (2003), passa por uma noção estética de natureza fortemente “altocultural”, que 

demanda a formação de um tipo específico de cultura, comumente reconhecida como 

eletiva, separativa e classista. Dessa forma, considerando que o objeto apresenta 

valores subjetivos, conforme o sujeito que o atribui e o caráter dialético que a ação do 

restauro deve ter, levando em conta todos os usuários envolvidos, destaca-se que o 

valor artístico não pode ser trabalhado como algo meramente material. É necessário 
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entender que a própria noção de estética está submetida a aspectos subjetivos e, 

muitas vezes, condicionados a outros valores. 

Entende-se com isso que o objeto por si só, conforme a teoria contemporânea, 

não apresenta valores inerentes, diferentemente da abordagem clássica. O objeto 

então apresenta uma sobreposição de valores subjetivos e o valor artístico poderá ser 

um desses valores, conforme a atribuição dos sujeitos envolvidos. Destaca-se que o 

olhar do restaurador busca intervir sobre a matéria e, portanto, este contribui para a 

análise do objeto acrescentando uma abordagem técnica. Esta reconhece o valor 

estético e histórico da composição da fachada como um registro estilístico, do gosto 

de uma época e entendimento do perfil de usuários que concebeu a ocupação da 

Soledade, inicialmente através do Sobrado de estudo (Figura 91). 

Figura 91 Fachada do sobrado 131 e 131, em 1981, 2009 e 2016, respectivamente 

 
Fonte: 1. Processo de Tombamento da Soledade, IPAC, 1981 2. Relatório técnico de Casarões da 

CODESAL, 2009 3.Fotografia Beth Moreira, 2016. 

As edificações primárias da Avenida Lourdes da Soledade, os imóveis 131 e 133, 

compartilham a composição da fachada principal, voltada para a Ladeira da Soledade, 

antiga Rua Augusto Guimarães, e em função disso a sua leitura remete à um sobrado 

geminado com características neoclássicas. No que diz respeito a implantação e 

distribuição dos espaços internos, por sua vez, nota-se que os imóveis configuram-se 

coadunando com as principais características da casa brasileira de corredor lateral 

com acesso aos cômodos adjacentes. Esta mantinha a solução de implantação 

alinhada com a rua e sem recuos entre as edificações, fazendo uso do porão alto, 

enquanto solução comum das residências do século XIX (REIS FILHO, 2013). 

Apesar de todas as perdas da fachada e do seu estado de degradação, se 

observa, conforme Figura 91, que ainda apresenta características que possibilitam a 

sua compreensão e sendo, portanto, viável a restauração da sua unidade potencial 
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no que diz respeito à sua inserção no casario. Diferentemente desta, o interior do 

imóvel foi bastante alterado, em especial com a demolição dos pavimentos 

intermediários, resultado, entre outras razões, de uma equivocada compreensão de 

que o patrimônio se limita a fachada do casario e que portanto, o seu interior e fachada 

do fundo poderiam ser alteradas sem cautelas. Apesar disso, ainda é possível 

compreender a espacialidade da tipologia da casa de porão alto com corredor lateral, 

acessada por degraus que a elevam do nível da rua e conduzem aos acessos dos 

cômodos adjacentes e do antigo quintal da casa (portanto, à vila). Dessa forma, 

reconhecendo que a arquitetura civil de Salvador sofreu perdas importantes por 

intervenções equivocadas que desconsideraram a espacialidade das casas, se 

reconhece o valor da leitura da casa brasileira de porão alto. 

Assim, o olhar do restaurador, sob uma ótica artística mas também histórica, 

reconhece o valor da inserção no casario e do registro histórico da tipologia da casa 

brasileira de porão alto e corredor lateral como aspectos fundamentais a serem 

considerados na intervenção. Destaca-se, a respeito da inserção no casario, uma 

relação não apenas com os valores artísticos referentes à composição estilística e dos 

revestimentos utilizados, mas também a sua volumetria, compreendendo a percepção 

não apenas da fachada noroeste, mas também das faces das empenas que são 

apreendidas quando o sujeito transita nos diferentes sentidos da ladeira. 

4.1.2 Os transeuntes e a relação com o casario da Soledade 

Como referido por Eugene Farrell, a respeito da teoria de Salvador Muñoz Viñas, 

bem como outros teóricos contemporâneos “pensam que as pessoas afetadas pelos 

processos de conservação e restauração deveriam ser levadas em conta na hora de 

tomar decisões” (VIÑAS, 2003, P.11). Por essa razão, foram aqui analisados dois 

conjuntos de afetados por um possível ato de restauração, sendo o primeiro deles, os 

supracitados transeuntes que percorrem a Soledade. 

No que diz respeito a estes, entende-se que os valores atribuídos ao objeto de 

estudo se dão, majoritariamente, através da percepção desde a rua. Por essa razão, 

são atribuídos valores referentes, essencialmente, à fachada dos imóveis e à sua 

inserção no casario.  

O Cortejo do Dois de Julho é certamente um dos grandes responsáveis pela 

atração de diferentes pessoas, anualmente, para visitarem a Soledade quando, na 
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ocasião, se comemora e rememora a expulsão das tropas portuguesas e, 

consequentemente, a Independência da Bahia. Por ser esse o meio pela qual muitas 

pessoas se relacionam com a área, e por tanto com esse patrimônio, é importante 

considerar os valores simbólicos atribuídos.  

Conforme referido no primeiro capítulo, item 1.5, o Cortejo Dois de Julho bem 

como a Soledade enquanto cenário desse importante fato histórico tem um valor 

fundamental no reconhecimento de uma história de resistência e luta e do seu papel 

na narrativa do estado da Bahia. Entende-se com isso que a preservação desse 

conjunto em uma esfera mais global, considerando não apenas os aspectos estéticos 

e fachadistas, mas também toda a trajetória de ocupação da área é imprescindível 

para a preservação da história e memória da cidade.  

De acordo com a teoria contemporânea proposta por Viñas,  

Os objetos de restauração não são primordialmente objetos 
materialmente uteis, nem se quer objetos memoráveis: são mais 
objetos rememoradores. Como tais, não são necessariamente 
importantes por si mesmos mas sim pelo que são capazes de evocar 
(VIÑAS, 2003, p. 55) 

Com base nisso, entende-se que os objetos de restauração estão vinculados a 

um valor de rememoração, afinal de contas estes, enquanto objetos do passado que 

chegaram até os dias atuais, possibilitam às gerações presentes remeterem há 

tempos passados, como é o caso do Casario enquanto cenário do Cortejo. Nesse 

sentido, a imagem de casas em estado avançado de degradação, como se observam 

hoje, é bastante negativa à essa percepção, o que pressupõe um restauro da leitura 

a nível urbano do casario na proposta de reabilitação. 

Assim, a relação estabelecida entre os transeuntes, em uma esfera geral, com o 

casario se dá através da atribuição de valores semelhantes aos observados na 

relação com o cortejo: a importância de se preservar a composição do Conjunto 

Arquitetônico da Soledade, que através de sua expressão artística e histórica, 

possibilita remeter à tempos passados.  

4.1.3 Os moradores e a ocupação do conjunto 

A teoria contemporânea reconhece na relação do bem com o usuário a razão 

pela qual se justifica uma restauração. Este patrimônio serve aqueles que os cuidam 

(VIÑAS, 2003) e nesse sentido, a voz dos moradores da vila é fundamental 



109 
 

 

considerando que estes têm sido os responsáveis pela manutenção, ainda que 

insuficiente do bem. Com base nisso, antes e durante o desenvolvimento do projeto 

de reabilitação do Conjunto Avenida Lourdes da Soledade, foram realizadas algumas 

visitas à Vila e seu entorno, dialogando com os moradores, a fim de compreender 

como o bem patrimonial é percebido e o que ele significa para os envolvidos, de forma 

a ampliar a visão sobre os valores atribuídos, somados aos dos demais sujeitos 

supracitados.  

Desde o momento da ocupação inicial da Soledade, século XVIII, até os dias 

atuais, observou-se uma série de alterações do perfil socioeconômico dos moradores, 

o que refletiu diretamente na forma de ocupar a área. No que diz respeito ao Conjunto 

Avenida Lourdes da Soledade, por exemplo, os sobrados 131 e 133 foram primários 

no processo de ocupação do terreno, enquanto imóveis de caráter unifamiliar, por 

parte de famílias com considerável poder aquisitivo. A saída dessas famílias para 

outras partes da cidade resultou em uma subdivisão do imóvel e posteriormente do 

lote, para ocupação de famílias com reduzido poder aquisitivo, cujo novo perfil 

socioeconômico ainda pode ser observado na área até os dias atuais.  

Os imóveis 131 e 133 encontram-se esvaziados11 e, portanto, subutilizado, com 

apenas o corredor de um dos imóveis liberado, possibilitando o acesso à vila do 

quintal. Ainda que alguns moradores da vila procurem realizar pequenas manutenções 

no Imóvel, à exemplo da pintura do corredor que ocorre de tempos em tempos pela 

comunidade, o esvaziamento e subutilização foi responsável pelo acelerado processo 

de degradação dos últimos anos, onde observa-se a diferença entre o estado de 

conservação do imóvel enquanto esteve ocupado, até 2011, e a situação apresentada 

hoje com uma diferença de menos de 10 anos  

Ao longo da Ladeira da Soledade é possível encontrar outros imóveis 

subutilizados, e que, nos últimos anos, também têm sofrido um acelerado processo 

de degradação, distanciando-se da imagem do casario ao qual o tombamento se 

refere. Apesar da subutilização de muitos imóveis voltados para a Ladeira, as casas 

das diferentes vilas de quintal seguem sendo ocupadas. A partir do que foi descrito, 

                                                           
11 Até 2011 o imóvel era ocupado de forma irregular, quando sofreu um desabamento parcial da cobertura que 
resultou na remoção dos moradores para a realização da já citada intervenção de caráter emergencial, na 
ausencia de proprietário responsável.  
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entende-se que o conjunto Avenida Lourdes e as transformações ocorridas da casa 

ao lote se tornaram um exemplar dessa forma de ocupação típica da Soledade. 

O objeto tornado patrimônio [...] está sempre funcionando como 
elemento de estratégias de poder e de resistência que, conforme o 
momento histórico, visam a construir nacionalidades ou identidades 
nacionais; conferir status a determinada produção artística, 
arquitetônica ou, genericamente, cultural (SANT’ANNA, 2015)  

Com base nisso, ainda que o tombamento da Soledade considere os valores 

estéticos como principal interesse para a preservação da área, não é possível 

desconsiderar o valor de ocupação do conjunto Avenida Lourdes da Soledade, como 

um exemplo entre outros conjuntos semelhantes na área. Assim, o objeto de estudo 

torna-se patrimônio pelo seu notório valor estético mas também pelo seu valor 

histórico e de memória, buscando promover, através do entendimento da 

interdependência entre o Sobrado e a Vila, o reconhecimento da população que 

residiu e resistiu nesses espaços (antigos escravizados libertos, proletários e seus 

descendentes) e do papel desses na preservação do patrimônio arquitetônico. 

A memória a ser preservada não tem relação com um indivíduo, mas com um 

conjunto de indivíduos. Ainda que alguns moradores da Vila Lourdes, ou das demais 

Vilas do entorno, já não sejam os mesmos e nem descendentes dos moradores 

primários, se entende que são elas os agentes protagonistas da preservação e 

ocupação de um espaço abandonado. 

Em termos práticos, a relação dos moradores com o objeto, para além da já 

citada inserção no casario, repercute no ato de restauração em uma atitude que 

fomente uma integração do conjunto sobrado-vila, através de usos compatíveis com 

o edifício mas também com o contexto o qual está inserido. Ou seja, entendendo as 

limitações materiais e dos demais valores subjetivos atribuídos ao imóvel, atender às 

demandas levantadas pelos moradores, de forma a reconhecer essa estrutura 

enquanto um conjunto de valor, sem mais dissociar o sobrado da vila, como o próprio 

tombamento propõe, ao atravessar o limite da poligonal por entre os dois. 

4.1.4 A valorização do patrimônio e a (suposta) liberdade de intervir 

Um dos principais questionamentos que costumam ser levantados à teoria 

contemporânea diz respeito ao leque de possibilidades de intervir que esta apresenta. 

Porém, é importante considerar que 
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A teoria da restauração contemporânea pode dar a entender que “tudo 
é valido”, mas na realidade é o contrário disso. Defende que o 
restaurador não pode fazer o que quiser, à sua vontade, e que o 
critério principal que deveria guiar a sua atuação é a satisfação do 
conjunto de sujeitos a quem seu trabalho afeta e afetará no futuro 
(VIÑAS, 2003, p. 177) 

A restauração fundada na satisfação do conjunto de sujeitos que são afetados 

pela intervenção aproxima o resultado dessa à uma maior viabilidade de preservação 

e sustentabilidade. Isso porque, as intervenções realizadas ao gosto do restaurador 

ou daquele que seriam os detentores do conhecimento técnico, resultariam em uma 

intervenção que, distante dos seus atores sociais, provavelmente apresentaria 

dificuldade de se inserir à realidade, resultando em uma possível subutilização e risco 

de abandono.  

No caso da intervenção nos imóveis 131 e 133, estes se encontram esvaziados 

e mantendo apenas as suas paredes internas do pavimento térreo, enquanto que as 

do pavimento superior foram demolidas em 2011. Tratando o imóvel sob uma 

perspectiva estética e histórica, por exemplo, enquanto resultados de sucessivas 

modificações, uma das correntes da teoria do restauro poderia compreender que a 

manutenção do vazio seria a atitude mais interessante, de forma a preservar a 

percepção dramática de um espaço arruinado com o seu grande vão do térreo à 

cumeeira. Porém, quando levado em consideração o contexto do conjunto, a 

interdependência entre os espaços – sobrados e vila - e o cenário socioeconômico 

desse, por exemplo, se observa o perigo em se desconsiderar as relações dos sujeitos 

com o imóvel. O que possibilitou, ainda que com limitações, a manutenção do imóvel 

até os dias atuais? Qual o contexto desses usuários? Como essa população de baixa 

renda poderia promover uma manutenção efetiva do imóvel? Nesse sentido, se 

entende a importância de que a reabilitação do imóvel promova a geração de renda 

para a manutenção desse, o tornando economicamente sustentável, considerando 

que o fator econômico se trata de um desafio para os moradores da Avenida Lourdes.  

Assim, com base na referida teoria contemporânea, a restauração do imóvel, a 

partir do olhar dos supracitados sujeitos sobre o objeto, deverá considerar os valores 

artísticos e históricos atribuídos, bem como de memória desse espaço. Deverá 

também levar em consideração o contexto inserido para estabelecer uma ocupação 

do imóvel com usos compatíveis que integrem o conjunto, tomando partido dos 

valores reconhecidos bem como que possam gerar renda para que os moradores da 
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vila adquiram ferramentas suficientes para uma adequada manutenção e 

sustentabilidade do imóvel.  

4.2 PARTIDO DE INTERVENÇÃO E DIRETRIZES 

A proposta de intervenção para a Avenida Lourdes da Soledade busca fomentar 

uma requalificação da região da Soledade, servindo como ponto de partida para 

intervenções futuras em edifícios vizinhos que dão acesso às demais estruturas de 

vilas existentes na área, reconhecendo assim a ocupação desses quintais como um 

registro histórico bem como a sua importância na dinâmica da região. Assim, espera-

se que a intervenção na Avenida Lourdes, funcione como uma acupuntura urbana 

para a Soledade, tanto no que diz respeito à preservação do patrimônio mas também 

do fortalecimento das relações sociais envolvidas. 

Como definido por Viñas, “valorar o uso ou a função é certamente um traço 

essencial da teoria contemporânea” (VIÑAS, 2003, P.151), o que, como foi 

apresentado, só pode ser definido através da compreensão da sobreposição de 

valores atribuídos ao patrimônio pelos diferentes sujeitos bem como o contexto 

inserido. Por essa razão, a proposta de intervenção busca tomar partido dos 

corredores das casas enquanto eixo de integração e passagem entre a Soledade e a 

vila, valorando a espacialidade da tipologia da casa de porão alto e corredor lateral, 

atribuindo aos edifícios um uso misto (residencial, serviço e associação comunitária) 

de forma a reintegrar o imóvel com a dinâmica e demandas da área. 

Com base nisso, a intervenção proposta para a Avenida Lourdes da Soledade é 

compreendida em quatro momentos diferentes: a relação com a paisagem urbana em 

que está inserida no conjunto da Soledade, a intervenção arquitetônica relacionada 

ao interior do imóvel e o seu novo uso, a relação do sobrado com as casas da Vila, 

através da fachada sudeste, e a ocupação dessas até a rua Vale do Queimadinho. 

A respeito do primeiro momento e dos valores já apresentados, se reconhece a 

importância da restauração dos imóveis 131 e 133 na sua inserção no casario da 

Soledade. No que diz respeito à sua volumetria, propõe-se que seja respeitada a 

percepção das faces de oitão, apreendidas desde a Ladeira da Soledade, 

preservando os vãos existentes bem como as suas esquadrias que compõem uma 

das suas faces. A restauração da fachada azulejada terá por finalidade reintegrar a 
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sua leitura, recompondo as perdas com base nos revestimentos e esquadrias ainda 

existentes bem como na lógica estilística da composição neoclássica. 

Para o segundo momento, considerando que a espacialidade da casa já sofreu 

alterações significativas, se propõe um aproveitamento desses fragmentos todavia 

existentes e a instalação de uma estrutura nova para a implantação do novo uso. 

Destaca-se que ainda se manteve, razoavelmente, preservada a espacialidade de 

uma casa de porão alto, acessada através de degraus que conduzem a um corredor, 

dando acesso aos cômodos adjacentes, cuja leitura será preservada. Entende-se que 

as paredes intermediárias, não tendo caráter estrutural, sofrerão algumas alterações 

a fim de qualificar e possibilitar a acessibilidade, os fluxos e o conforto no interior do 

edifício. 

O terceiro momento compreende uma expressão das transformações 

relacionadas à forma de ocupação do espaço, através da sua arquitetura. A matéria, 

enquanto registro da memória, expressa através da irregularidade da fachada 

posterior do imóvel, a metamorfose socioeconômica sofrida ao longo do tempo. 

Notam-se aberturas sem ritmos ou simetrias definidas, que nada mais são do que 

reflexos de momentos diferentes de ocupação, anexos e demolições em uma fachada 

fragmentada.  

A partir do entendimento do sobrado hoje como um espaço de passagem, a 

fachada posterior, que a princípio dialogava com o quintal enquanto fundo do imóvel, 

se torna também uma fachada de acesso ao imóvel e à Ladeira da Soledade, para 

aqueles que acessam a Avenida desde a rua Vale do Queimadinho. Dessa forma, o 

imóvel passa a ter uma relação de duas frentes, e não mais de frente e fundo, o que 

deverá ser valorizado com a intervenção na fachada sudeste. 

O quarto momento diz respeito à Avenida Lourdes. Primeiramente, propõe-se a 

remoção de uma edificação anexa (cujas famílias serão realocadas para o pavimento 

superior do sobrado), possibilitando a retomada de aberturas que estavam isoladas e 

solucionando causas de danos associados à essa construção. Além disso, busca-se 

restabelecer uma relação de pátio entre o sobrado e as casas da vila, podendo ser 

apropriado para uso compartilhado, como por exemplo, uma horta comunitária, ou 

apenas para as crianças brincarem. 
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A respeito da ocupação da Vila, propõe-se uma normatização, baseando-se nas 

seguintes diretrizes: 1. Restrição de verticalização, em especial das primeiras 

construções, buscando preservar o conjunto arquitetônico tombado 2. Determinação 

de recuos e alinhamento na passagem (que tem se estreitado com a construção de 

varandas ao longo dos anos, prejudicando a circulação). 

É possível identificar o contraste entre a ocupação na Ladeira da Soledade 

(bastante edificado) e a Rua vale do Queimadinho que, por ser uma abertura de via 

recente, ainda mantém um entorno pouco adensado. Nota-se hoje que, por esta 

razão, o acesso pela escada metálica ainda é pouco utilizado mas entendendo a 

importância de fomentar a relação da Soledade com outras áreas da cidade, propõe-

se um acesso que qualifique essa nova “fachada” do lote. Nesse processo, serão 

revisadas as condições de acessibilidade no espaço da vila, considerando desde o 

remanejamento dos pisos e espelhos das escadas, com a repaginação de pisos que 

auxiliem a permeabilidade do solo e consequente drenagem, bem como a substituição 

da escada metálica provisória por uma estrutura definitiva. 

4.3 PROPOSTA DE PROGRAMA PARA OS SOBRADOS 

A proposta de reabilitação dos sobrados está baseada em três demandas de uso 

principais. A primeira delas, diz respeito à uma associação comunitária no pavimento 

térreo, funcionando como um espaço multiuso para abrigar reuniões, estudos e lazer 

entre moradores, fomentando o fortalecimento e articulação da comunidade, o que 

hoje, em consequência da adensada ocupação da vila, não é possível de ser 

realizado. Esse espaço estará voltado para o pátio da casa, relacionando quando 

necessário essas duas áreas - coberta e descoberta. 

Ainda no pavimento térreo, a fim de gerar renda para manutenção dos sobrados, 

bem como relacionar o imóvel com a dinâmica da região reforçando a ideia de espaço 

de passagem, defendido no partido arquitetônico, propõe-se a construção de espaços 

para ocupação de algumas lojas e ou pequenos serviços que atenderiam não apenas 

aos moradores da vila, mas também outras pessoas da Soledade e sua vizinhança. 

Destaca-se que hoje alguns moradores alugam espaços próximos para pequenos 

estabelecimentos, como venda de água por exemplo, que poderiam ocupar os 

sobrados da própria Avenida Lourdes. 
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No pavimento superior, buscando devolver olhos para as ruas que hoje estão 

mais voltados para o quintal e por tanto gerando uma sensação de insegurança em 

determinados horários, propõe-se no pavimento superior o uso residencial, que 

também contribui para a geração de renda para manutenção dos sobrados, através 

dos alugueis. Propõe-se então, a construção de quatro unidades habitacionais no 

primeiro pavimento, sendo duas delas, tipo estúdio, voltadas para a Ladeira da 

Soledade. As outras duas, voltadas para a vila, serão unidades com dois dormitórios, 

onde um deles será conformado em mezanino. A fim de minimizar possíveis 

contrastes entre as casas dos moradores dos sobrados e das casas da vila, 

entendendo que com essa intervenção, todos fariam parte da associação comunitária 

da Avenida Lourdes, o dimensionamento dos apartamentos teve como base a “área 

tipo” identificada nas casas da vila, de aproximadamente 40m2.  

A partir da lógica de ocupação desse contexto social em que a intervenção está 

inserida, tendo por base o aproveitamento máximo do espaço, também se propõe a 

ocupação de três unidades habitacionais no sótão da casa. Para isso, buscando 

aproveitar uma maior área útil, limitada pela altura e inclinação do telhado, foi proposta 

uma elevação da cumeeira em, aproximadamente, 70 cm. 

A circulação vertical do imóvel ocorre através de escadas, com a possibilidade 

de instalação de uma plataforma elevatória, ambas situadas em uma área de clausura, 

a fim de promover uma maior segurança aos moradores, em casos de incêndio, 

independente da sua condição de locomoção.  

4.4 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DE VIABILIDADE DO PROGRAMA 

Tendo em vista o que foi apresentado até aqui, destaca-se que os sobrados de 

estudo, ainda que não se tenha encontrado a escritura equivalente, trata-se de um 

imóvel privado. Para tanto, surge a questão: como tratar uma intervenção em um 

imóvel privado para uma destinação de caráter social? Para tanto, possivelmente, 

seria necessária uma desapropriação do imóvel, tendo em vista inclusive o abandono 

do proprietário ao longo dos anos. Mas sobre quais premissas e qual a relação do 

programa com um projeto que visa a integração da Avenida Lourdes em uma estrutura 

de conjunto? Este item tem por objetivo apresentar as análises realizadas de 

possibilidades legais de desapropriação de propriedades privadas, ocupadas há 

vários anos, seja na edificação em si ou em seu quintal, relacionando a Constituição 
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Federal (1988), o Estatuto da Cidade (2004) e o vigente Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano do Município de Salvador (2016), a fim de reconhecer 

possibilidades de mudança de propriedade frente à proposta de uso de caráter social. 

4.4.1 A Constituição Federal (1988) e o Estatuto da Cidade (2004) 

Na esfera Federal, destaca-se primeiramente o capítulo II referente à Política 

Urbana onde é conferido ao município o papel de elaborar as diretrizes necessárias, 

bem como o seu controle destinados à manutenção das condições urbanas de 

desenvolvimento. Para isso, destaca-se que a propriedade urbana, conforme a 

Constituição, deverá cumprir a sua função social, prevista no plano diretor de cada 

cidade. Assim, o PDDU deverá exigir o adequado aproveitamento das áreas 

urbanizadas, a fim de evitar a sua subutilização ou não utilização que poderá ser 

penalizada, entre outras, com a desapropriação do imóvel. (BRASIL, 1988 – Art. 182 

e 183) 

Para a análise aqui proposta sobre a Soledade é importante considerar o citado 

capítulo, porém, não é possível se limitar à Políticas Urbanas por se tratar, em primeiro 

plano, de um espaço de valor artístico, histórico e cultural para o município. Por esta 

razão, interessa relacioná-lo também ao estabelecido pelo Capítulo III, seção II 

referente à Cultura, onde, para além da definição de Patrimônio cultural, determina-se 

que “o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 

patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação” 

(BRASIL, 1988 – Art. 216, §1º).  

A partir do que foi destacado, entende-se a importância da apropriação pelas 

comunidades como um aspecto indispensável à preservação do Patrimônio Cultural, 

segundo a Constituição. A Soledade hoje, como foi explicado, apresenta uma série de 

imóveis, em sua maioria, abandonados por seus proprietários privados e portanto, 

enquadrados na inadequada “não utilização” destes espaços de interesse urbano, que 

seriam de responsabilidade dos respectivos proprietários. Porém, sendo muitos 

destes ocupados de forma irregular há vários anos, nota-se na atuação destes 

moradores, a responsabilidade existente de forma espontânea sobre o imóvel que não 

pode, segundo o que foi apresentado, ser dispensada quando da regularização da 

área.  
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Conforme o tempo de ocupação destes moradores no imóvel, possivelmente 

estariam aptos à adquirir propriedade através do chamado Usucapião Especial de 

Imóvel Urbano, conforme previsto na Seção V do Estatuto da Cidade que determina: 

Art. 10. As áreas urbanas com mais de duzentos e cinquenta metros 
quadrados, ocupadas por população de baixa renda para sua moradia, 
por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, onde não for 
possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, são 
susceptíveis de serem usucapidas coletivamente, desde que os 
possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural.  

Art. 12. São partes legítimas para a propositura da ação de usucapião 
especial urbana: [...] III – como substituto processual, a associação de 
moradores da comunidade; regularmente constituída, com 
personalidade jurídica, desde que explicitamente autorizada pelos 
representados.  
§ 1o Na ação de usucapião especial urbana é obrigatória a intervenção 
do Ministério Público.  
§ 2o O autor terá os benefícios da justiça e da assistência judiciária 
gratuita, inclusive perante o cartório de registro de imóveis. (BRASIL, 
2004) 

O cenário identificado nos imóveis ocupados na Ladeira da Soledade 

corresponde, parcialmente, aos parâmetros estabelecidos pelo Art. 10, no que diz 

respeito à dimensão mínima da área, a situação econômica dos moradores bem como 

tempo mínimo de permanência sem oposição. Porém destaca-se que, em sua maioria, 

são imóveis ocupados com núcleos pouco fortalecidos, não apresentando12 

Associação de Moradores e, quando muito, com uma liderança comunitária 

reconhecida. Assim, entende-se que a primeira ação para uma possível 

desapropriação destes imóveis, com a finalidade de destiná-los à existente moradia 

multifamiliar seria, possivelmente, a formalização destes com a emissão de um 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica- CNPJ. 

O caso dos imóveis nº131 e nº133, que dá acesso à Avenida Lourdes, difere-se 

um pouco dos demais imóveis ocupados que, a princípio, teriam direito à citada Seção 

V do Estatuto. Isso porque, desde 2011, quando as famílias que ali residiam foram 

remanejadas para outros espaços, o imóvel esteve esvaziado, limitando a ocupação 

de famílias no lote às casas da Vila. Entende-se, porém, que, de forma semelhante, 

estes imóveis encontram-se subutilizados pelo proprietário há várias décadas, limitado 

nos últimos seis anos à um espaço de passagem. Assim, através do princípio da 

                                                           
12 Até a conclusão do presente trabalho, não foi identificado nenhuma associação comunitária que 
tivesse formalizado, com CNPJ, a sua estrutura de Associação de Moradores da Comunidade. 
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função social, que nessas condições não tem sido atendida, poderia ser justificada 

uma desapropriação do imóvel com a finalidade de promover um novo uso, 

possivelmente associado à Vila Lourdes e que, portanto, também seria necessário 

primeiramente a formalização de uma Associação de Moradores da comunidade. Na 

seção seguinte serão analisados os instrumentos urbanísticos13 municipais existentes, 

afim de encontrar convergências e/ou divergências na escala de cidade. 

4.4.2 O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de Salvador 
(2016) 

O PDDU (2016) estabelece dois princípios que regem a Política Urbana do 

Município de Salvador e que dizem respeito à análise aqui proposta: a função social 

da cidade e a função da sociedade urbana (SALVADOR, 2016 – Art. 10). Entende-se 

que  

§1º A função social da cidade no Município de Salvador corresponde 
ao direito à cidade para todos, compreendendo o direito à terra 
urbanizada, à moradia, ao saneamento básico, à segurança, à 
infraestrutura, aos serviços públicos, à mobilidade urbana, ao acesso 
universal a espaços e equipamentos públicos e de uso público, à 
educação, à saúde, ao trabalho, à cultura, ao lazer e à produção 
econômica.  

§2º A propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende 
ao princípio do interesse público, expresso na função social da cidade, 
e obedece às diretrizes fundamentais do ordenamento da cidade, 
estabelecidas neste Plano Diretor, sendo utilizada para as atividades 
urbanas permitidas, assegurando o atendimento das necessidades 
dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao 
desenvolvimento das atividades econômicas. (SALVADOR, 2016 – 
Art. 10) 

Nota-se que na descrição dos princípios relacionados à função social, pouco se 

refere aos aspectos voltados à preservação do patrimônio, ainda que este seja um 

PDDU pertencente à uma cidade de valor histórico mundial14. Porém, como o presente 

estudo se baseia em princípios de preservação do patrimônio mas também do direito 

à cidade, entende-se a importância de considerar estas definições quando da análise 

do cenário da Soledade.  

                                                           
13 Conforme PICCINI (2004, P.13), “Por instrumentos urbanísticos entendemos um conjunto de normas 
jurídicas reguladoras da atividade urbanística apta a controlar o uso do solo, criando direitos, 
obrigações e responsabilidades tanto para os agentes privados quanto para os agentes públicos”  
14 Inscrição na Lista de Patrimônio mundial da UNESCO, desde 1985, pelo Centro Histórico de 
Salvador. 
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A partir do que foi levantado pelos artigos 1º e 2º, é possível afirmar que poucos 

são os imóveis na Ladeira da soledade que cumprem, de forma regularizada, a sua 

função social. Porém, ao observar a dinâmica informal existente nestes espaços 

abandonados pelos proprietários, porém ocupados, entende-se que existe potencial 

para a regularização da execução da função social, a partir do reconhecimento dessa 

população como agente do espaço.  

De maneira semelhante, os artigos 1115 e 12916 se referem aos objetivos da 

Política Urbana do Município, destacando a preservação do patrimônio histórico e 

cultural, entre outros, como fundamental na manutenção da qualidade do ambiente 

urbano, em especial, o construído, de maneira a evitar a deterioração física do espaço, 

garantindo a sustentabilidade do meio urbano. 

O artigo 40 por sua vez, se refere às diretrizes para produção e fomento às 

atividades culturais, destacando: 

IX. dinamização da distribuição cultural, por meio de:[...] 
g) identificação das potencialidades, demandas e formas de 
aproveitamento econômico do patrimônio cultural para o 
desenvolvimento comunitário, com participação da população; 
(SALVADOR, 2016) 

A partir da relação estabelecida entre os sobrados abandonados, ocupados de 

forma irregular ou esvaziados, e as Avenidas de quintal, é possível identificar o quanto 

a desapropriação destes imóveis com finalidade coletiva à esses conjuntos 

corresponde às expectativas previstas no PDDU de 2016. Identifica-se dessa forma, 

na Ladeira da Soledade, um conjunto arquitetônico protegido a nível estadual, com 

demanda de moradia e/ou pequenos serviços, espaços subutilizados que poderiam, 

formalmente, serem melhor aproveitados para uma reabilitação da área que 

atendesse ao princípio da função social.  

A partir do interesse na participação da população e do desenvolvimento 

comunitário, considerando a existência dessa série de pequenos núcleos históricos 

(ocupadas enquanto vilas de quintal) e da importância do fortalecimento dessas 

comunidades, a destinação de parte desses imóveis à associações comunitárias 

poderia contribuir para a citada dinamização da distribuição cultural. 

                                                           
15 PDDU de Salvador (2016, P.4) 
16 PDDU de Salvador (2016, P.64) 
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A Seção V do capítulo III17 do PDDU 2016 diz respeito à Requalificação de 

Edificações de Cortiços e Moradias Coletivas onde são incluídas diretrizes referentes 

à regularização de imóveis no centro históricos e centro antigo, ocupadas 

informalmente. Este item está relacionado à realidade de alguns imóveis na Ladeira 

da Soledade, os quais, para além do processo de regularização, identificasse a 

importância de incentivos financeiros à reabilitação desses espaços, destinando à 

estes “novos” proprietários, o papel da manutenção destes imóveis de interesse 

cultural para a cidade. 

No que diz respeito à intervenções no Centro antigo, especificamente, no Art. 

175 destacam-se as seguintes diretrizes, que se relacionam à análise: 

[...] I - fortalecimento como espaço de centralidade metropolitana, 
tanto do ponto de vista simbólico quanto do cultural, político e 
econômico, mediante o resgate e incorporação de novas funções 
capazes de integrá-lo plenamente à vida urbana e ao desenvolvimento 
do Município; 
II - reversão da tendência de decréscimo populacional mediante: [...]b) 
estímulo à implantação de novos empreendimentos multiresidenciais 
e de uso misto nas áreas adjacentes ao Centro Histórico, ampliando a 
oferta de unidades habitacionais e, consequentemente, o fluxo de 
pessoas nos períodos com baixa atividade comercial[...];  
III. revitalização da ZCMe-CA18– Centro Antigo, contemplando entre 
outras medidas: a) recuperação de áreas degradadas e/ou ociosas, 
requalificando-as para novos usos voltados a atividades culturais, 
comerciais e de serviços, com destaque para aquelas destinadas ao 
lazer e turismo, e também para a moradia; b) recuperação por meio de 
retrofit de imóveis tombados ou não destinados a revitalização da área 
destinados a usos públicos ou privados; (SALVADOR, 2016) 

Como pode ser observado, as referidas diretrizes sustentam a importância da 

regularização destes imóveis abandonados pelo proprietários originais que poderia 

atender ao objetivo de fortalecimento dessa centralidade metropolitana associada aos 

valores histórico, artístico e cultural da área. Reconhecendo a população que ocupa 

de forma irregular estes espaços, atendendo às demandas de moradia existente, 

promove-se também a citada reversão de decréscimo populacional. No que diz 

respeito à preservação do Patrimônio, atender à essa demanda de reabilitação 

                                                           
17 O capítulo III diz respeito ao atendimento às necessidades habitacionais, sendo a seção V, referente 
a Requalificação de Edificações de Cortiços e Moradias Coletivas 
18 Zonas Centralidades Metropolitanas são “porções do território contidas em sua maioria na macroárea 
de integração metropolitana e parte na macroárea de urbanização consolidada, apresentando 
características multifuncionais, para as quais convergem e se articulam os principais fluxos de 
integração dos demais municípios da Região Metropolitana de Salvador e de outros Estados com o 
Município de Salvador 
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através da regularização desses espaços poderia atender também, a partir de 

incentivos financeiros, a recuperação dessa área tombada que encontra-se em 

processo de degradação, além de fomentar um melhor acompanhamento do 

patrimônio, através da articulação entre a liderança comunitária e o poder público 

4.5 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 

A reabilitação da Avenida Lourdes da Soledade deverá ser realizada a partir da 

intervenção nos sobrados nº 131 e 133. Destaca-se que as etapas de obra referentes 

à estabilização e desenvolvimento das novas estruturas, deverão ser realizados fora 

do período de chuva. 

O primeiro procedimento deverá ser a remoção das peças de azulejo e telhas 

decorativas, considerando o acelerado processo de degradação e perdas dos bens 

integrados, buscando preservar o quanto possível a materialidade original das peças. 

No levantamento cadastral (Prancha 19, Volume 3), encontra-se um levantamento dos 

azulejos existentes que poderá ser utilizado como base para o processo de inventário 

das peças. Para isso, em primeiro lugar, deverá ser realizado um registro fotográfico 

do estado de conservação da fachada antes da intervenção ser iniciada. Em seguida, 

os azulejos deverão ser sinalizados - utilizar referência de números e letras -, 

correspondendo à coluna (posição vertical) e linha (posição horizontal) de onde foi 

retirada cada peça. 

No que diz respeito à retirada dos azulejos, 

O processo mais seguro de retirar os azulejos consiste em retirá-los 
conjuntamente com a argamassa de assentamento que lhe está 
agarrada, esta será posteriormente retirada. Não se deve, portanto, 
tentar "amolecer" essas argamassas - o que não só não funciona na 
prática como pode provocar patologias adicionais. [...] As juntas 
devem ser limpas antes do desmonte, sobretudo se forem de cimento, 
pois esse cimento pode arrancar partes do vidrado quando retiramos 
o azulejo. A pancada com a espátula (ou escopro) produz um som 
característico quando o azulejo está mal preso, se esse som mudar 
isto pode significar uma zona de maior aderência donde o melhor será 
continuar em outras unidades até rodearmos essa unidade e descobrir 
uma zona mais fraca. (AGUIAR, 1995) 

A medida em que forem sendo removidos, esses azulejos deverão ser 

armazenados na vertical, em caixotes, sempre face a face, a fim de evitar que o tardoz 

de um danifique o vidrado do outro. Para os azulejos remanescentes das molduras 

das janelas, por se tratarem de azulejos em relevo, sugere-se a colocação de cartão 
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canelado entre eles. (AGUIAR, 1995). Todavia a respeito dessa moldura das janelas, 

observa-se que algumas se encontram argamassadas sem a presença aparente de 

azulejos. Sugere-se então que, cuidadosamente, seja retirada essa argamassa a fim 

de verificar se ainda existem azulejos por trás, ou se de fato a argamassa foi utilizada 

em substituição destes. Uma vez retirados, os azulejos deverão passar por um 

processo de remoção das argamassas e de resíduos que possam estar aderidos à 

peça e em seguida a sua dessalinização. O mesmo procedimento deverá ser adotado 

para a remoção das telhas cerâmicas vitrificadas. 

Após os procedimentos relacionados aos revestimentos cerâmicos da fachada, 

deverão ser removidas as esquadrias existente, buscando preservá-las de novos 

danos que possam ocorrer durante o processo de revisão do escoramento metálico. 

Essas janelas deverão ser numeradas para que no momento da recolocação sejam 

devolvidas aos vãos correspondentes. A retirada das esquadrias deverá ser 

acompanhada de uma limpeza manual com pano seco seguida de uma análise da 

condição dos seus materiais constituintes - madeira, vidro e ferragens - buscando 

identificar quais precisarão de manutenção específica ou substituição. 

As esquadrias que apresentarem perda de seção ou um comprometimento da 

matéria que justifique a substituição parcial, deverão receber prótese de peças 

similares, executadas com madeira de reflorestamento com base no detalhamento do 

levantamento cadastral (Prancha 21, Volume 3). Antes da instalação das esquadrias, 

todas deverão passar por um processo de imunização, a partir do pincelamento de 

produto fungicida,  e pintura. Os vidros quebrados ou faltantes serão substituídos por 

outros de especificações semelhantes aos existentes. 

Uma vez removidos os bens integrados e esquadrias, será realizada uma 

revisão do escoramento metálico existente. Nota-se que algumas peças se 

encontram bastante oxidadas e, em casos mais graves, com perdas de seção, o que 

compromete a sua funcionalidade. Indica-se que sejam avaliadas as condições das 

diferentes partes da estrutura e soldagem das peças, a fim de identificar pontos de 

fragilidade e executar reforço e/ou substituição quando necessário. Indica-se que seja 

previsto também um escoramento e ancoragem da fachada posterior, considerando a 

instalação das vigas de concreto.  

Durante a execução do diagnóstico das lesões dos imóveis 131 e 133, algumas 

hipóteses puderam ser levantadas sem no entanto obter respostas para todos os 
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pontos, devido à dificuldade de acesso à alguns ambientes e restrição de realização 

de prospecções para ensaios. Por essa razão, deverão ser realizadas algumas 

análises adicionais. A primeira delas diz respeito ao encontro da cobertura do imóvel 

nº135 com o nº133 (ver Figura 92), onde deverá ser observado se existe algum 

problema de infiltração que ocasione danos ao imóvel de estudo. Indica-se também 

que sejam realizados escaneamentos e prospecções de solo e parede para que 

sejam localizadas as instalações hidráulicas e elétricas que atravessam o imóvel. 

Figura 92 Indicação do encontro da cobertura entre o imóvel nº135 e nº133 

 

Fotografia: Beth Moreira, 2016 

Após cadastradas as instalações existentes, será iniciado o processo de 

restituição de vínculos estruturais dos imóveis. Para tanto, é indicado que seja 

construída uma sobrecobertura com altura compatível à construção do novo telhado 

pois assim, em caso de chuvas, a execução da etapa de estrutura não será afetada.  

Como não foram observadas fissuras ou rachaduras que indicassem um 

comprometimento da caixa mural dos imóveis, se propõe a execução de vigas de 

concreto armado, engastadas na alvenaria existente, sobre as quais serão 

descarregadas vigotas de concreto com armadura treliçada e enchimento em 

placas de isopor, (ver esquema da Figura 93). Essas vigotas serão dispostas no 

sentido de menor vão dos sobrados, atuando com uma lógica estrutural semelhante à 

utilizada com os antigos barrotes de madeira, porém com uma materialidade 

contemporânea. 
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Figura 93 Esquema do engaste da viga de concreto com a laje pré-moldada treliçada  

 

 

Fonte: Desenho autora, 2017 

A estrutura de concreto em laje pré-moldada foi escolhida por ser esta uma 

solução econômica e bastante indicada para vãos pequenos (REBELLO, 2007), como 

é o caso dos sobrados nº131 e 133, cuja largura é de, aproximadamente, 5 metros. 

Tendo em vista a melhor aderência do concreto às vigotas treliçadas em relação à 

outros modelos, sugere-se a adoção dessa, conforme Figura 94. Ver também a 

Prancha 12 da proposta de intervenção – Volume 3. 

Figura 94 Desenho esquemático da vigota 

 
Fonte: Desenho autora, 2017 

Para a execução da laje indica-se que sejam protegidos o piso de ladrilho 

hidráulico do corredor do imóvel nº131, bem como os degraus em mármore branco 

do nº 133, colocando uma espuma e sobre ela um taboado de madeira. Em seguida, 

e sobre essas peças de madeira, deverá ser executado o cimbramento para apoio 

das vigotas e da laje em todo o processo de execução e concretagem.  Conforme 

descrito por Yopanan Rebello (2007), 

Normalmente, esse cimbramento é executado com travessas – de 
sarrafos ou tábuas – apoiadas sobre pontaletes. Dá-se uma pequena 
contraflecha no centro da laje, para garantir o seu nível quando do 
descimbramento (retirada dos apoios temporários de madeira). O 
espaçamento entre pontaletes é da ordem de 1,50m. (REBELLO, 
2007. p. 172) 

Com o posicionamento dos cimbramentos, as vigotas treliçadas são colocadas 

usando a placa de isopor, que posteriormente será utilizada para preenchimento, 

CAPA DE CONCRETO 
MOLDADO EM LOCO 

PISO 
VIGOTA DE 
CONCRETO 

ENCHIMENTO EM 
PLACAS DE ISOPOR 

VIGA DE 
CONCRETO 

TRELIÇA EM AÇO 

VERGALHÃO EM AÇO 
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como gabarito do espaçamento entre elas. Após a colocação das vigotas e 

preenchimento do vazio com as placas de isopor, é então lançado o concreto fresco, 

devendo aguardar, pelo menos, 15 dias para a retirada do cimbramento. A fim de 

evitar a ocorrência futura de fissuras na laje, indica-se que seja colocada uma malha 

de aço junto à capa de laje. Além disso, recomenda-se que as lajes sejam 

concretadas junto com as vigas nas quais são apoiadas, de forma que a espessura 

da laje será incorporada à altura total da viga, reduzindo assim a altura da estrutura 

(REBELLO, 2007).  

É importante destacar que na execução da laje deverão ser previstas as 

instalações das calhas das varandas do último pavimento. Para isso, as duas 

primeiras vigotas deverão ser colocadas uma ao lado da outra, apoiando a calha entre 

elas, conforme esquematizado na Figura 95, alcançando o reforço necessário para a 

sua sustentação.  

Figura 95 Croqui da junção de vigotas para apoio de calha 

 

Fonte: Desenho autoral, 2018 

Nessa etapa também serão instaladas vergas em concreto necessárias para a 

abertura dos vãos da parede mestra, que permitirão a circulação entre o imóvel nº131 

e 133 nos pavimentos superiores, como pode ser observado no Corte I-I (Prancha 07 

– Volume 3). 

Uma vez consolidada a amarração das paredes dos imóveis com as novas vigas 

e lajes de concreto, é o momento de reconstruir a cobertura de telhado cerâmico, 

também responsável pelo travamento da estrutura e, especialmente, pela 

estanqueidade do edifício. Para tanto, recomenda-se que sejam avaliadas as 

condições dos barrotes de madeira remanescentes no edifício e armazenadas no 
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térreo. Dessa forma, pretende-se identificar quais peças poderiam ser reutilizadas, 

devendo ser cortados e adequados à dimensões de caibro ou ripa, evitando o 

desperdiço de material e geração de entulho. Em alguns casos, será necessária a 

junção de duas peças de barrotes para serem reutilizadas no madeiramento do novo 

telhado e, para tanto, serão unidas através de sambladuras, conforme os esquemas 

da Prancha 06 – Volume 3. Destaca-se que esse reaproveitamento somente poderá 

ser destinado à caibros e ripas, uma vez que as terças são peças de maior dimensão 

que demandam uma resistência superior por receber maior peso da cobertura. Dessa 

forma, é indicado que sejam utilizadas terças metálicas sobre a qual o madeiramento 

será fixado para receber o recobrimento em telha cerâmica.  

A execução do novo telhado cerâmico dependerá da prévia instalação de um 

cintamento de concreto armado no topo da alvenaria. Esse sistema se dá a partir 

do assentamento de tijolos maciços na vertical, nas extremidades da parede, 

conformando uma espécie de canaleta. Em seguida, é colocada uma armadura de 

aço que deverá ser concretada in loco. Como foi referido anteriormente, será elevado 

o ponto do telhado e por isso, indica-se que seja realizado um cintamento no topo da 

parede existente, preparando-a para receber a nova alvenaria e, no topo dessa, uma 

nova cinta para o recebimento do telhado.  

Apoiando-se sobre o cintamento de concreto, o novo sistema de cobertura será 

executado com terças metálicas e barrotes reutilizados para caibros e ripas após corte 

e adequação às dimensões. Destaca-se que deverá ser aplicado um fungicida em 

todas as peças. Indica-se também que seja instalada uma manta térmica de 

subcobertura, contribuindo para a redução da transmissão de calor mas também 

prevenindo contra vazamentos. Isso porque, caso uma telha por alguma razão seja 

danificada, a manta contribuirá para a condução da água em direção à calha enquanto 

a manutenção do telhado estiver sendo realizada. Indica-se também que as telhas 

sejam grampeadas, iniciando a instalação do beiral seguindo até a cumeeira. Nessa 

técnica, “as telhas de canal, são fixadas pelos grampos às ripas pela sua borda 

inferior. Nas telhas de capa, também apoiadas nos grampos pela sua borda inferior, 

as ripas devem ser envolvidas pelo fio para maior segurança” (IPHAN, 1999, p.25) 

A instalação do sistema de cobertura virá acompanhado da instalação de calhas 

com seção retangular que serão responsáveis por recolher e conduzir a vazão da 

água aos tubos de queda, até chegar à rede coletora subterrânea pública. Os 
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condutores verticais deverão ser instalados externos ao edifício, de forma a facilitar 

as manutenções futuras. O sistema de drenagem da proposta de intervenção está 

representado na Prancha 1 – Volume 3.  

O procedimento a ser realizado em seguida, diz respeito à remoção das raízes 

situadas na fachada noroeste. Nota-se que a vegetação já não se desenvolve mais, 

em consequência do veneno aplicado pelos moradores da vila. Dessa forma, indica-

se uma poda das raízes superficiais até o limite da face da parede, seguida de um 

processo cuidadoso de escariação onde houverem raízes mais profundas. Também 

deverá ser aplicado um fungicida e, em seguida um embrechamento com tijolo e 

argamassa de traço semelhante. 

Uma vez consolidada a estrutura dos sobrados bem como a condição de 

estanqueidade desses, o escoramento metálico poderá ser removido para então dar 

continuidade às demais etapas da obra. Considerando as fissuras verticais 

encontradas nas paredes intermediárias do pavimento térreo do imóvel 131, causadas 

pela expansão dos esteios da taipa de mão, indica-se uma prospecção da condição 

da peça, através da retirada do reboco e parte do barro próximo à fissura observada. 

Dessa forma, pretende-se reconhecer a necessidade de substituição da peça caso 

esteja comprometida ou, em casos mais superficiais, apenas o tratamento com 

fungicida e pintura, para então recompor a seção com enchimento em barro de 

composição similar. Para tanto, deverá ser realizada uma análise em laboratório com 

uma amostra do material. 

As fissuras identificadas na parede divisória entre os dois imóveis, 

possivelmente associadas à acréscimos e demolições irregulares que em algum 

momento geraram esforços mecânicos, possivelmente correspondem apenas à um 

dano superficial, atingindo apenas o revestimento. A fim de confirmar essa hipótese, 

recomenda-se a remoção da argamassa no entorno da fissura, até atingir a alvenaria, 

permitindo um diagnóstico estrutural mais preciso. Após a verificação de que a 

estrutura não foi atingida, recomenda-se uma reintegração do reboco na área 

removida, utilizando-se do mesmo traço identificado na análise laboratorial e, se 

necessário, embrechamento com pedaços de tijolo. 

Em continuidade à intervenção, serão construídas novas paredes em drywall e 

escada em concreto armado, a fim de atender a nova demanda de uso. Essas 

estruturas deverão ser realizadas considerando as instalações elétricas e 
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hidrosanitárias necessária à implantação do novo uso. Em paralelo, nas paredes 

intermediárias do pavimento térreo, alguns vãos serão vedados e outros abertos, 

conforme a técnica construtiva da parede em questão. 

A etapa seguinte diz respeito à abertura dos novos vãos previstos para a 

fachada sudeste e reabertura dos vãos vedados na fachada noroeste, tendo em 

vista que todo o reforço estrutural já foi realizado. Para tanto, deverão ser instaladas 

as vergas, ombreiras e contra vergas de concreto que suportarão os esforços que 

serão gerados pelos vãos. Na fachada sudeste, a contra verga cumprirá 

simultaneamente a função de peitoril e por isso, é necessária a atenção para que o 

seu assentamento tenha inclinação de 2% e pingadeiras na extremidade exterior, 

garantindo um escoamento adequado de águas pluviais, evitando contato com as 

faces da parede, bem como impedindo o retorno da água para o interior do edifício. 

Destaca-se que, excepcionalmente, os peitoris das varandas terão inclinação voltadas 

para dentro, sendo coletadas através da calha situada na laje, anteriormente 

mencionada. 

A medida em que forem reestruturados os novos vãos e assentados os peitoris 

com pingadeiras, poderão ser instaladas as antigas e novas esquadrias. Destaca-se 

que, no encontro entre a esquadria e o peitoril, deverá ser aplicado silicone, de 

maneira a vedar as frestas existentes.  

Simultaneamente, deverá ser diagnosticada as condições do balcão pois não foi 

possível ter acesso. Apesar disso, no que diz respeito à bacia, além de uma revisão 

da estrutura e inclinação do piso, indica-se a instalação de pingadeira em todo o seu 

comprimento (ver Detalhe 01, Prancha 06 – Volume 3), em resposta às lesões 

observadas no diagnóstico, relacionadas ao escoamento de água pluvial. Além disso, 

deverá ser avaliada a situação do gradil de ferro, a fim de identificar eventuais perdas 

que demandem substituições. Indica-se que o gradil seja lixado, para a remoção da 

camada superficial oxidada, seguida da aplicação de uma camada de pintura. Através 

do levantamento fotográfico, não foram observadas perdas de seções que 

comprometessem a imagem e assim, possivelmente, não serão necessárias 

substituições de peças. 

Finalizadas as etapas estruturantes do edifício, se iniciam os procedimentos de 

acabamentos e revestimentos. Nesse sentido, considerando as restrições de 

acesso à coleta, sugere-se que sejam retiradas novas amostras complementares do 
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pavimento superior, identificando assim os diferentes traços de argamassa adotados 

que servirão como referência para a execução.  

No que diz respeito ao reassentamento dos azulejos, destaca-se que apesar 

do valor estético atribuído à fachada azulejada, as peças não apresentam um valor 

individual de autenticidade tão relevante, se considerarmos que alguns padrões 

podem ser identificados em outras partes da cidade, como na Ladeira do Boqueirão, 

por exemplo. Por essa razão, entendendo que o seu valor artístico está associado à 

composição de diferentes azulejos, identifica-se a importância de garantir a leitura do 

conjunto como um todo, ainda que as peças sejam individualmente substituídas por 

peças similares. Assim, indica-se a complementação das peças perdidas com novas, 

adotando desenho semelhantes aos existentes e, no caso dos azulejos em relevo, as 

peças que se perderam serão substituídos por peças de mesmo desenho, porém sem 

reprodução do relevo. O assentamento dos azulejos deverá ser realizado de baixo 

para cima, priorizando a instalação das peças existentes na altura do transeunte e 

deixando para alturas superiores a utilização dos novos azulejos que, possivelmente, 

apresentarão pequenas variações de tonalidade e brilho, devido ao processo de 

queima. 

Para o assentamento das telhas vitrificadas do beiral deverá ser realizada 

uma limpeza completa da superfície, removendo resíduos e gramíneas que brotaram 

ao longo dos anos sobre a cimalha. Em seguida, as telhas serão assentadas com uma 

inclinação de 5%, evitando que água se acumule próximo à platibanda, o que geraria 

infiltrações futuras. 

No que diz respeito ao piso, no corredor do imóvel nº131, serão mantidos os 

ladrilhos hidráulicos existentes, recompondo as perdas de piso por ladrilhos de 

desenho semelhante. Nos degraus do imóvel nº133, o piso de mármore branco 

deverá ser limpo com um pano úmido e sabão neutro, de forma a remover as camadas 

mais superficiais de sujidade. Nos demais cômodos, será adotado um piso cerâmico 

tipo A. 

Por fim, será aplicado reboco seguido de pinturas internas e externas sobre as 

paredes do sobrado. Para o reboco, em primeiro lugar, indica-se a utilização de uma 

camada de água de cal, a fim de melhor aderi-lo à alvenaria. Em trechos que foram 

identificados perda de reboco, deverão ser escariados para em seguida ser aplicado 

novo reboco.  Recomenda-se que sejam aplicadas camadas finas e sucessivas de 
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argamassa - conforme traço encontrado – de forma a adquirir uma melhor aderência 

e resistência.   

Sobre a platibanda, como finalização da intervenção, serão assentados novos 

elementos decorativos, tipo pinha de louça, que poderão ser adquiridos em 

antiquários, devolvendo o ritmo comprometido pelas perdas ocorridas ao longo do 

tempo. Dessa forma, em linhas gerais, estará concluída a reabilitação física dos 

sobrados, cujas fachadas foram representadas pela Figura 96 e Figura 97. 

Figura 96 Representação gráfica da fachada Noroeste após intervenção 

 

Fonte: Modelagem Lucas Dumas, 2018 
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Figura 97 Representação Gráfica da nova fachada Noroeste 

 

Fonte: Modelagem Lucas Dumas, 2018 

4.6 INTERVENÇÃO E DIRETRIZES PARA NORMATIZAÇÃO DA VILA 

Em continuidade à intervenção na Avenida Lourdes da Soledade, será 

executado um sistema de drenagem dos sobrados integrado à vila. Como 

apresentado, a água recolhida do telhado cerâmico pelas calhas, será direcionada às 

caixas de inspeção através dos tubos de queda. A água do telhado voltada para 

fachada noroeste será conduzida por uma tubulação vertical aparente, 

acompanhando o cunhal. Por outro lado, a água voltada para a fachada sudeste será 

conduzida por dois tubos de queda também externos, que conduzirão a água para 

duas caixas de inspeção no início da vila. Ao longo do percurso será instalado um 

sistema de drenagem subsuperficial do tipo escama de peixe. A água superficial será 

captada por um piso drenante intertravado e conduzida por gravidade até a rua Vale 

do Queimadinho.  

Sugere-se que durante a execução do sistema de drenagem também sejam 

revisadas as alturas e larguras de espelhos e pisos das escadas da vila, buscando 

requalificar a acessibilidade do percurso. A escada metálica que dá acesso à vila 

desde a rua Vale do Queimadinho, construída em caráter provisório, deverá ser 
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substituída por uma escada de concreto armado, com piso revestido em concreto de 

alta resistência e guarda-corpo em aço inoxidável.  

Com relação às casas construídas ao longo da vila, destaca-se uma 

preocupação com a verticalização, em especial as casas próximas aos sobrados 

voltados para a Ladeira da Soledade, apresentando risco de comprometer a imagem 

do casario tombado com uma eventual verticalização desordenada. Por essa razão, 

indica-se que as primeiras casas, construídas a partir dos sobrados até o pátio central, 

sejam limitadas à uma altura máxima de 12 metros com relação ao nível de acesso 

aos sobrados, evitando assim a sua percepção desde a ladeira. As casas voltadas 

para o pátio, por sua proximidade com o Convento da Soledade, sugere-se que as 

ampliações não ultrapassem os mesmos 12 metros, dessa vez, buscando não 

comprometer essa vizinhança. As casas construídas a partir dos primeiros degraus 

da escada voltada para a rua Vale do Queimadinho, demandarão uma análise prévia 

da intervenção para que se entenda os impactos que eventualmente poderão gerar.  

Outra diretriz fundamental para o processo de normatização da vila, diz respeito 

aos recuos de frente. Observou-se que, com o passar dos anos as casas foram 

avançando com relação ao alinhamento original, conforme apresentado anteriormente 

(rever Figura 60), formando varandas que aos poucos resultaram no estreitamento da 

circulação da vila. Por essa razão, indica-se que a circulação deverá conter, em toda 

a sua extensão, pelo menos 1,50 metros, possibilitando uma adequada circulação dos 

moradores e transeuntes nesse espaço, nos dois sentidos. No que diz respeito às 

casas voltadas para o pátio central, onde em sua maioria já avançaram no 

alinhamento central, indica-se que sejam restringidas novas ampliações frontais, a fim 

de fomentar a manutenção da ventilação que atravessa a vila em sua extensão e que 

qualifica este espaço. 

4.7 CONSIDERAÇÕES PARA A INTERVENÇÃO  

O ato de preservar tem relação com a manutenção de valores históricos e 

estéticos, a partir da manutenção do edifício através do tempo, evitando o 

aparecimento de eventuais problemas (KLÜPPEL; SANTANA, 1999). Com base nisso 

é necessário que os usuários do imóvel sejam orientados não apenas do motivo por 

que preservar mas, especialmente, como preservar, através de orientações práticas 

dos procedimentos que deverão ser realizadas periodicamente.  
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No que diz respeito à razão do por que preservar, indica-se que sejam realizados 

alguns encontros durante todo o processo da intervenção, envolvendo moradores, 

possíveis lideranças comunitárias (que poderão conduzir discussões futuras) e 

especialistas em patrimônio. Esses poderão orientar algumas oficinas de conversa 

sobre o tema, incluindo a sua relação com a história da cidade, as transformações e 

percepções atuais a partir do olhar de quem vive, entre outros que forem sendo 

propostos. Dessa forma, pretende-se promover uma aproximação entre moradores da 

área com o passado do lugar onde vivem, fortalecendo um senso de pertencimento 

que em muito poderá contribuir para o entendimento do porquê preservar. 

Para que posteriormente sejam orientadas as rotinas de conservação 

preventiva, indica-se que, em diferentes etapas da intervenção, os moradores da vila 

sejam convidados a visitar a obra, conforme seja do interesse deles. Assim poderão 

conhecer não apenas o funcionamento de uma obra de restauro mas principalmente 

as razões pelas quais cada procedimento é realizado. A compreensão da 

complexidade da intervenção é importante, inclusive, para a conscientização do papel 

da conservação preventiva como método de evitar um novo processo de degradação 

e, consequentemente, novas obras.  

4.8 ORIENTAÇÕES PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA  

 As orientações de medidas de conservação preventiva buscam prevenir o 

reaparecimento de danos a partir de avaliações e pequenas ações periódicas 

(KLÜPPEL; SANTANA, 1999). Para tanto, é fundamental que seja elaborado um 

Manual com a participação dos moradores da vila, através de reuniões onde sejam 

discutidas quais os hábitos de manutenção comumente realizados e quais outros 

deverão ser adotados frente às características do edifício histórico e da realidade da 

comunidade.  

O manual deverá conter orientações de ações de manutenção e conservação 

a serem adotadas mas também, frente ao que for discutido, quais ações deverão ser 

evitadas a fim de preservar o edifício e o espaço comum da vila. Destaca-se a 

importância da adoção de um manual ilustrado, facilitando assim a sua utilização 

universal.  Indica-se também que o manual contemple orientações gerais de gestão, 

uso e apropriação dos edifícios, que deverão ser definidos em reuniões; uma espécie 

de “manual do condomínio”, de forma que os novos moradores que chegarem deverão 

ser orientadores e receber cópia do material. Sugere-se também que a liderança 
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comunitária da Avenida Lourdes seja responsável pela cobrança dos respectivos 

responsáveis por cada procedimento. 

 Podemos dividir os procedimentos de conservação preventiva em manutenção 

e conservação. A primeira delas diz respeito às pequenas ações permanentes, como 

é o caso de procedimentos de limpeza diária, por exemplo. A conservação, por outro 

lado, faz referência à ações regulares, incluindo acompanhamento e pequenas ações 

que buscam prevenir o edifício de um processo de degradação. Com base nisso, o 

manual deverá contemplar orientações nas duas esferas, abrangendo as diferentes 

ações necessárias à preservação do edifício e da vila.  

No que diz respeito ao interior dos sobrados, indica-se uma limpeza diária de 

pisos com vassouras de fibras plásticas e, semanalmente, a utilização de um pano 

úmido e sabão neutro, em todos os pavimentos, limpando o excesso de sabão com 

um pano úmido embebido em água limpa. (KLÜPPEL; SANTANA, 1999) 

A cada semana, indica-se a limpeza das esquadrias, utilizando-se de materiais 

e métodos conforme a materialidade constituinte. Para partes de vidro, “limpe com 

esponja macia embebida em água e sabão neutro ou produtos específicos para 

limpeza de vidro” (KLÜPPEL; SANTANA, 1999, p. 43). As peças em madeira deverão 

ter sua superfície limpa, “retirando ao máximo a poeira e sujidade. Recomenda-se que 

a cada dois anos a esquadria seja repintada ou envernizada.” (KLÜPPEL; SANTANA, 

1999, p. 43). No caso dos caixilho de alumínio das novas esquadrias, indica-se que 

seja realizada uma limpeza com pano úmido, podendo adotar o procedimento de 

limpeza do vidro também para esse material. 

As dobradiças deverão ser limpas com pano seco e apenas periodicamente 

deverão ser lubrificadas com grafite ou outro produto apropriado. Deve ser observado 

se os parafusos encontram-se bem fixados para quando necessário, aparafusá-los de 

volta. Os peitoris em pedra deverão ser varridos com escova de cerdas macias, 

retirando a poeira e em seguida utilizando-se de um pano ou esponja macia 

embebidos em água e sabão neutro, enxaguando em seguida com água limpa e 

secando imediatamente após. (KLÜPPEL; SANTANA, 1999, p. 43) 

De três em três meses ou após períodos de chuva, indica-se a verificação da 

situação das telhas, removendo eventuais folhas que tenham se introduzido entre 

telhas. A cada 6 meses e antes e depois de períodos de chuva intensa, as calhas e 
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condutores deverão ser limpos, retirando as folhas e materiais que eventualmente 

tiverem acumulado. Para a verificação do desentupimento dos dutos, indica-se que se 

jogue um balde de água e então confirme a passagem dessa. Indica-se também que 

ocorra uma repintura das fachadas a cada dois anos, prevenindo o aparecimento de 

danos por falta de manutenção (KLÜPPEL; SANTANA, 1999, p. 42). 

No que diz respeito à fachada azulejada, deverá ser verificado periodicamente 

a condição do azulejo e rejunte, em especial após períodos de chuva. Destaca-se que, 

em caso de aparecimento de problemas de mancha de água na face interna da 

referida parede, deverão ser observados os azulejos próximos ao local, buscando 

identificar eventuais problemas de desprendimento. Além disso, deve ser 

acompanhado eventuais furtos que precisarão ser prontamente substituídos. Indica-

se que durante a intervenção sejam produzidas algumas unidades de azulejo 

adicionais, que poderão ser armazenadas na associação para uma eventual 

necessidade de substituição. Dessa forma, pretende-se evitar que as perdas sejam 

substituídas por azulejos convencionais, retomando a alteração da imagem que hoje 

se observa. 

No que diz respeito à vila e à calçada dos sobrados nº131 e 133, indica-se que seja 

varrida diariamente o encontro do piso com a parede, evitando o acúmulo de sujeira, 

em especial na parte inferior das casas. (KLÜPPEL; SANTANA, 1999). Indica-se que 

cada morador realize a limpeza da frente de sua casa, devendo ser discutido em 

reunião dos moradores quais outras estratégias podem contribuir para a manutenção 

da Avenida Lourdes da Soledade. 
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O casario da Soledade hoje se apresenta enquanto um espaço bastante 

fragmentado, constituído por uma série de imóveis vazios, em acelerado processo de 

degradação, tendo perdido nos últimos anos alguns exemplares que vieram a desabar 

e, em alguns casos, ocasionando mortes. Apesar desses imóveis terem sido 

abandonados por seus proprietários e da falta de investimento público na área, nota-

se que a ocupação das vilas de quintal por parte de uma população de baixa renda, 

que ali reside desde o início do século XX, tem sido responsável pela conservação 

dos imóveis que dão acesso às suas casas. 

Em contrapartida, observou-se que a poligonal de tombamento desconsidera a 

existência dessas vilas de quintal, não fazendo ao menos referência da conformação 

dos quintais no processo de tombamento, invisibilizando as transformações ocorridas 

na forma de ocupar a Soledade - frente aos fatos históricos e características 

socioeconômicas, levantadas no Capítulo 1 - e privilegiando apenas um tempo da 

história. Nesse sentido, destaca-se que a ferramenta de tombamento, que por sua 

finalidade deveria garantir a salvaguarda do patrimônio, não consegue uma real 

eficácia sem a articulação com a sociedade e uma aproximação com o contexto do 

lugar, no seu sentido mais amplo. 

Como observado por SOUZA (2004, P. 135), “o contexto social e econômico [...] 

não pode ser ignorado em ações que visem à preservação de sítios urbanos, do 

patrimônio edificado (conjunto-casario ou edificação isolada)”. Esse pensamento 

dialoga diretamente com a estratégia escolhida para a proposta de reabilitação aqui 

apresentada, que defende a importância do reconhecimento da população ocupante, 

enquanto protagonista na preservação do patrimônio.  

É fundamental identificar quais os pontos de fragilidade que por sua vez, podem 

ser trabalhados como oportunidades para a reabilitação da área da Soledade. Nesse 

sentido, a proposta de intervenção em imóveis vazios que dão acesso às vilas de 

quintal, destinados à um programa de uso misto, propõe interferir não apenas na 

reabilitação do imóvel em si, mas também em uma escala mais global, contribuindo 

para a dinâmica da área, tanto em aspectos habitacionais e econômicos, mas também 

em termos de segurança. A mesma abrangência em geral não se observa, por 

exemplo, em usos como o religioso e, algumas vezes, cultural, pois quando existe 

uma fragilidade na moradia e/ou serviços básicos, o primeiro passo deve ser 

proporcionar uma melhor qualidade de vida e manutenção de direitos fundamentais. 
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Assim, a proposta de reabilitação da Avenida Lourdes poderia ser adotada como 

uma espécie de projeto piloto para reabilitação de outras estruturas semelhantes: 

sobrados voltados para a Ladeira da Soledade que poderiam conformar espaços de 

associação comunitária, residência e serviços, gerando renda para a manutenção do 

patrimônio tombado e contribuindo para a dinâmica da área. Em uma escala mais 

global, funcionaria como o que LERNER (2011) define por uma “Acupuntura Urbana”, 

ou seja 

Cutucar uma área de tal maneira que ela possa ajudar a curar, 

melhorar, criar reações positivas e em cadeia. É indispensável 

intervir para revitalizar, fazer o organismo trabalhar de outra 

maneira (LERNER, 2011, p.7) 

Para tanto, o investimento do poder público enquanto ponto de partida seria 

fundamental no processo de reabilitação da área, através da criação de políticas 

públicas que fomentassem o financiamento de intervenções como essa, que não 

somente contribuiria para a preservação do patrimônio tombado mas também para as 

condições de segurança, moradia e serviços aos moradores e transeuntes. Afinal, 

diante do que foi estudado ao longo dessa pesquisa, uma reabilitação para a área 

deveria, em primeira instância entender e, principalmente, reconhecer o que conforma 

a identidade do lugar, os diferentes tempos e agentes sociais envolvidos na 

preservação direta ou indireta do patrimônio. 
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ANEXO 01  

Casarões - Relatório Técnico 2009 
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ANEXO 02 

Jornal CORREIO, p. 18. Salvador, 26 de maio de 2011. 
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ANEXO 03 

1) Trecho do Livro de IPTU, 1938. Fonte: Fundação Gregório de Matos, 2017 

 

 

2) Trecho do Livro de IPTU, 1941. Fonte: Fundação Gregório de Matos, 2017 
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ANEXO 04  

Maquete volumétrica desenvolvida para estudo. Produção autoral, 2017 

 

 

 


