
 

 
 
 

 

 

 

Desde o terceiro quartel do século XVIII, médicos e parlamentares já davam conselhos 

para serem evitados os cemitérios. Mas se tratava apenas de certas precauções 

extraordinárias em tempo de epidemia. Nada de mudar a ordem antiga das coisas.  

Várias razões cercaram o modelo de medicina social que se desenvolveu na Europa 

na segunda metade do século XVIII. Um deles foi o econômico, porque à medida que 

as cidades se tornavam um importante lugar de mercado, unificando relações 

comerciais, necessitavam de mecanismos de regulação homogênea e coerentes. O 

segundo fator é de ordem política e social, porque com o desenvolvimento das cidades 

através das indústrias e de uma classe operária pobre, as tensões aumentam 

proporcionando crises; o afrontamento entre rico e pobre, entre a plebe e o burguês, 

através de agitações, ataques a castelos ou cidades, empunhados com a foice. 

Precisava-se conter a população numerosa demais, as epidemias urbanas, a 

proliferação de cemitérios, que pouco a pouco invadem as cidades. Amontoamentos 

de cadáveres no interior de cemitérios, esqueletos que desmoronam por sob as casas, 

o pânico e as doenças (FOUCAULT, 1998, P. 87). 

Este foi o cenário que os médicos e políticos, inquietos, visualizaram em Paris para 

tomarem as suas medidas. A classe burguesa lança mão de um regulamento de 

urgência. Mantém as pessoas em suas casas e, caso saíssem, deviam permanecer 

nas extremidades.  

Existiam também os vigias de bairros, que revistavam se todos estavam em suas 

casas. Se alguém aparecesse doente, era levado para fora da cidade. Mas esse 

modelo não foi adiante. Apenas os modelos relativos à lepra e à peste é que 

funcionaram como mecanismos de exclusão. A medicina urbana foi implantada por 



 

uma equipe composta por: médicos e químicos. Estrategicamente foram analisados os 

lugares onde se acumulavam lixo e possíveis causadores de epidemias e pandemias, 

decidindo que os causadores seriam basicamente os cemitérios e os matadouros, que 

também estavam situados no centro de Paris.  

Acreditava-se que o ar tinha uma influência direta sobre o organismo por veicular 

miasmas8 ou porque as qualidades do ar frio, quente, seco ou úmido em demasia, 

causavam doenças (FOUCAULT, 1998, p.89). 

Em 1737, o Parlamento de Paris encarregou médicos de um inquérito sobre os 

cemitérios, que veio a ser a primeira providência oficial em que propuseram mais 

cuidado nas sepulturas e decência na manutenção dos cemitérios.  

Em 1745, o abade Porée descreve nas suas Lettres sur la sépulture dans lês églises, 

uma situação que começa a ser julgada desagradável, principalmente pelos vizinhos 

de cemitérios e das igrejas.  

Acusa-se a inumação nas igrejas como contrária ao mesmo tempo à salubridade 

pública e à dignidade do culto. Para o abade Porée, as igrejas devem ser salubres, 

 

“Igrejas limpas, bem arejadas, onde não se sinta senão cheiro do 
incenso queimado, e nenhum outro! Onde não se corra o risco de 
quebrar o pescoço por causa da irregularidade do chão, sempre 
remexido pelos coveiros. Propõe enfim, deslocar os cemitérios para 
fora das cidades, “o meio mais seguro para ali se obter e se conservar 
a salubridade dos ar, a limpeza dos templos e a saúde dos habitantes, 
objetivos de extrema importância “ (ARIÈS, 1999, p. 523). 

 

Na realidade, esses deslocamentos nada tinham de revolucionários: propunham-se às 

fábricas das igrejas criar novos cemitérios e situá-los sistematicamente fora da cidade.  

 

                                                 
8 Termo usado nos séculos XVIII e XIX para designar todas as emanações nocivas que corrompesse o 
ar, afetando o ser humano Somente o olfato poderia advertir a sua presença. Ver CORBAIN, Alain. 
Saberes e Odores: o olfato e o imaginário social nos séculos dezoito e dezenove. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1987. 
 
 
 



 

Em 1763, desenvolveu-se uma verdadeira campanha de opinião e mobilização geral. 

Petições de vizinhos de cemitérios, memoriais, livros impressos, principalmente os 

médicos, que descreviam o estado de espírito então reinante; o que se desejava, o 

que se temia e o que se sugeria. A insalubridade contaminava o ar, os alimentos, a 

cerveja, o aço e a prata. 

 

Em 03 de setembro de 1774, no decreto do Parlamento de Toulouse, os argumentos 

clássicos dos médicos são reproduzidos, assegurando que os gases pútridos que se 

exalam dos cadáveres contaminam o ar e causam doenças mortais.  

 

As autoridades de polícia aproveitaram para fechar, decididamente, os cemitérios de 

Paris, a começar pelo dos Inocentes em 1780, depois o Chaussée d’ Antin (Saint-

Roch), o da rua Saint Joseph, etc (ARIÈS, 1990, p. 540). Há um verdadeiro corte nos 

rituais, como o cortejo, a retirada da casa, o serviço da igreja e a inumação no 

cemitério. É uma verdadeira transformação dos costumes. 

 

A individualização do lugar da sepultura tornou-se a regra absoluta, uma vez que não 

mais havia superposição de corpos. A propriedade hereditária da sepultura, que só 

existia nos casos raros de concessão de capelas, estende-se a toda classe média e 

inferior. O monumento, uma exceção, tornou-se a regra.  

 

Foucault afirma ainda que neste período os hospitais não curavam tão bem quanto 

deviam. E funcionavam como uma instituição de assistência aos pobres, que 

precisavam ser separados, excluídos, como doentes perigosos, 

 

“Dizia-se comumente que o hospital era um morredouro, porque a 
prática médica não era hospitalar material e espiritualmente, alguém a 
quem se prestava os últimos cuidados e sacramentos. O Hospital 
como instrumento terapêutico é uma invenção relativamente nova, 
data do final do século XVIII. A consciência de que o hospital pode e 
deve ser um instrumento destinado a curar, aparece claramente em 
torno de 1780 e é assinalada por uma nova prática: a visita e a 
observação sistemática e comparada dos hospitais. Até meados do 
séc. XVIII quem aí detinha o poder era o pessoal religioso, raramente 
leigo, destinado a assegura a vida cotidiana do hospital, a salvação e a 
assistência alimentar das pessoas internadas. O médico era chamado 
para os mais doentes, era mais uma garantia, uma justificação, do que 



 

uma ação real. O pessoal hospitalar não era fundamentalmente 
destinado a realizar a cura do doente, mas a conseguir a sua própria 
salvação. Era um pessoal caritativo-religioso-leigo-que estava no 
hospital para fazer uma obra de caridade que lhes assegurasse a 
salvação eterna. Não havia uma prática médica científica” 
(FOUCAULT, 1998, pp. 86; 90; 93; 96; 99; 108). 
 
 

A verdadeira questão do hospital, no final do século XVIII, é fundamentalmente a do 

espaço, ou dos diferentes espaços a que ele está ligado.  

 

O hospital deveria sair do centro da cidade, porque era um lugar para onde as pessoas 

afluíam no momento da morte, e de onde se difundiam os miasmas. Seria preciso 

ajustá-lo ao esquadrinhamento sanitário da cidade, o que só vem a ocorrer com a 

criação dos hospitais militares e marítimos, que são o ponto de partida para a 

reorganização hospitalar. 

 

Motivo pelo qual passou-se a controlar todos os focos possíveis de contaminação: os 

espaços comuns, os lugares de circulação, os cemitérios, ossuários e matadouros. E, 

com a ocorrência da Epidemia de Cólera na Europa em 1832, seus medos recaíram 

ainda mais na população proletária, decidindo-se por dividir o espaço urbano em 

espaços pobres e ricos, pois a coabitação de ambos foi considerada um perigo 

sanitário e político para as cidades. 

                                      

2.1. DISCURSO MÉDICO E TEORIAS HIGIENISTAS 

“A leitura do século XVIII, o século das Luzes, tal como se encontra 
radicalizada em certos discursos dos porta-vozes da Revolução 
Francesa, teve o cuidado de extirpar a morte, de anulá-la” (VOVELLE, 
1991, p. 138). 

 

Em Salvador os sepultamentos realizados nas igrejas, ou em suas proximidades, 

constituíam uma prática costumeira arraigada às tradições baianas, mas o medo de 

contágio fez com que a familiaridade com os mortos fosse questionada: “Considera-se 

que a ocorrência de uma epidemia leva a população a repudiar os seus cadáveres, 

considerados contaminadores” (DELUMEAU, 1989, p. 107).  



 

O poder público atuava de acordo com a emergência do momento, empenhando-se na 

adoção de medidas de salubridade. Com fins de empreender seu projeto de 

urbanização enquanto a imprensa divulgava o desenvolvimento de um saber médico 

empenhado na prevenção das doenças, recomendava-se a implantação de medidas 

higiênicas rigorosas para os mais variados espaços da cidade, dentre elas, a 

necessidade de transferir as sepulturas para longe dos limites da ocupação urbana 

(RODRIGUES, 1997, p.54). 

Os cadáveres, os sepultamentos, e os locais de enterramento foram alguns dos alvos 

da medicina social. Os cemitérios já existentes em Salvador (do Campo da Pólvora, 

Massaranduba e Campo Santo), encarados como insalubres, sofreram inúmeras 

críticas. Pedia-se o fim dos enterros nas igrejas e a criação de cemitérios afastados da 

cidade.  

Em 1850, a Lei Provincial nº 404, de 02 de agosto, proibiu as inumações de cadáveres 

no interior dos templos dos Municípios e Capital da Província. No entanto, para situá-

los extra-muros era preciso que fossem atendidas exigências relativas à altitude do 

terreno9, composição de seu solo, vegetação e propriedade: “Haverá fora dos 

povoados para inumações que serão feitas às custas dos cofres públicos,  ou  ainda, 

                                                 

9 Os cemitérios requerem condições geológicas especiais. Os terrenos de formação porosa, 
especialmente os quartzosos, são os mais indicados. Solos com elevados teores de cal e argila são 
inconvenientes, esses pela tendência de formação de fendas por onde escapam emanações deletérias, 
aqueles pela fossilização dos corpos. O nível de águas de subsolo deve ser pouco variável, e manter-se 
sempre abaixo das escavações. Torna-se necessário estudo cuidadoso do escoamento das águas 
pluviais e de subsolo, como garantia contra a poluição das águas potáveis e contra afloramentos 
indesejáveis (MATTOS, 1955, pp. 173-174). É evidente que os cemitérios podem constituir um perigo 
para a saúde pública se não são observadas algumas normas higiênicas, porque os tecidos mortos se 
transformam passando por fases sucessivas de ação de micróbios, até chegar a mineralização das 
partes orgânicas. Durante essas fases são produzidos gases que tendem a difundir-se na atmosfera, 
contendo germes patógenos, que podem ser transportados pelas águas, causando mal cheiro. Para se 
ter uma idéia, quando os cemitérios não realizam mais sepultamentos, eles devem permanecer 
fechados por 10 anos e, por 20 anos não poderão ser permitidas edificações ou cultivo no solo de 
qualquer espécie (RIGOTTI, 1955, pp. 660-662; 666). No Brasil, no ano de 2003, entrou em vigor uma 
legislação federal sobre as condições mínimas necessárias para o licenciamento ambiental de 
cemitérios, a Resolução 335 de 03 de abril de 2003 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA). Ainda existem muitas dúvidas, no entanto, sobre o impacto efetivo deste serviço sobre o 
meio ambiente, o risco para a população vizinha e as restrições e cuidados exigidos para o seu controle. 
http://www.biossegurançahospitalar.com.br/files/ImAmbCem.doc.  Acesso em: 17.06.05. 

 

 



 

por conta das confrarias, irmandades e ordens religiosas, não podendo pertencer a 

empresas particulares”. 

O fato do cemitério extra-muros passar a estar circunscrito afastado da cidade (e, 

obviamente, da igreja e do seu adro), criava resistência, aos olhos da população, 

especialmente das camadas mais imbuídas de religiosidade, às novas idéias de 

colocar os corpos sob administração político - administrativa e enterrá-los num lugar 

profano e inadequado, o que quebrava a legitimação do elo entre o presente da 

comunidade e o seu passado. 

Essa pretensão de modificação nos lugares de enterramento trazia aos familiares dos 

mortos temores de que houvesse a profanação dos túmulos, uma vez que agora eles 

estariam longe do sagrado altar - ad sanctos et apud ecclesiam - fato este 

extremamente preocupante para os crentes, revelando o choque existente entre 

hábitos arraigados e as novas práticas decorrentes de modo tradicional de 

consagração. 

A campanha Iluminista repercutiu em Portugal, a partir de meados do século XVIII, 

feita por elites esclarecidas e contou com a aceitação popular, indicador de uma nova 

mentalidade coletiva, denominada de “revolução dos cemitérios”. Este fenômeno social 

era estudado desde 1756 por médicos, intelectuais e alguns representantes do clero 

(COELHO, 1991, p. 105). 

O médico português Ribeiro Sanches, autor do Tratado da Conservação da Saúde dos 

Povos (1756), referindo-se ao espetáculo da “morte sofrida”, procurou demonstrar “os 

danos que causa à saúde enterrar nos Templos” (SANCHES, 1966, p. 232).  

O médico José Alvarez da Silva, no mesmo ano, denunciava “o dano a que se expõem 

os homens enterrando nos Templos os cadáveres, especialmente de doenças 

malignas e contagiosas” (SILVA, 1756, p. 10).  

Durante o século XVIII, por influência do Iluminismo, desenvolveu-se uma tendência 

contrária à proximidade entre vivos e mortos que, por recomendação médica, 

passaram a ser evitados por motivo de saúde pública. Era o começo da campanha 

contra as inumações no interior das igrejas e a favor da transferência dos cemitérios 



 

para fora dos núcleos urbanos. Essa nova atitude diante da morte baseou-se na teoria 

dos miasmas: 

“Acreditava-se que matérias orgânicas em decomposição, 
especialmente de origem animal, sob a influência de elementos 
atmosféricos – temperatura, umidade, direção dos ventos – 
formavam vapores ou miasmas daninhos à saúde, infectando o ar 
que se respirava” (REIS, 1998, p. 75). 

 

As idéias sobre os miasmas, que se firmaram no Brasil no final do século XIX, 

assumiram uma conotação de salubridade pública, direcionada para o combate às 

doenças que afetavam principalmente os imigrantes estrangeiros, colocando em risco 

o projeto imigrantista, especialmente a idéia de branqueamento da nação. 

Uma das propagandas higienistas acusava que o rápido crescimento populacional era 

a principal causa do “inchamento” da cidade. Conseqüentemente, era também 

responsável pelo aumento do volume de dejetos que gerava o surgimento de focos de 

miasmas causadores das enfermidades.  

Em Salvador, a insurgência dos médicos também foi contra os funerais ruidosos, 

anunciados e acompanhados pelo dobre dos sinos que, segundo eles, amedrontavam 

e deprimiam tanto o são como o doente. A vigilância auditiva tornou-se mais um dos 

lemas da campanha médica - combinada com a olfativa - no combate ao que se 

chamava de maus costumes, presentes nas práticas da população baiana.  

A medicina de outrora considerava que o abatimento moral, e o medo despertado 

pelos toques fúnebres predispunham o indivíduo a receber o contágio; apenas o ar 

corrompido não provocaria, por si só, o contágio, que se daria se a ele fosse 

combinado o “fermento do pavor” (REIS, 1998, p.263). 

Pode-se imaginar que respirar o “ar de Salvador” no século XIX era algo insuportável; 

mais difícil ainda, deveria ser estabelecer moradia, se fossem levadas em 

consideração apenas às descrições de higienistas e estrangeiros sobre a cidade: 

“Conta o Dr. Rodrigues Seixas (1860), médico da Faculdade de 
Medicina que presenciou a epidemia e auxiliou nas providências 



 

tomadas para seu controle e tratamento, que no mês de maio de 
1855, alguns escravos morreram repentinamente. Suas mortes 
foram atribuídas à apoplexia que se seguia a uma gastrite aguda, 
apresentada pelos doentes. Culpava-se pelo surgimento do novo 
mal, principalmente, o mau estado da carne que se vendia e era 
ingerida pela população, uma vez que o gado estava morrendo e 
sua carne continuava a ser vendida e consumida pelo povo” 
(SEIXAS, 1860, in: VIEIRA, p. 152).  

A adoção de medidas sanitárias era tida pelo saber médico como a maneira mais 

segura de prevenção e principal forma de tratamento para as inúmeras doenças que 

assolavam a cidade. Para tanto, era fundamental que higienistas vigiassem tudo aquilo 

que fosse considerado por eles substâncias sujas que exalassem odores. 

Adicionada a esta questão, estaria a idéia de higiene incorporada ao cotidiano da 

população e de cada indivíduo, que deveria tornar-se um “sentinela” atento, pronto a 

identificar práticas e “cheiros perniciosos” que indicassem perigo. Foi necessário um 

longo processo de assimilação no imaginário cultural para que o odor de 

decomposição fosse assimilado como perigo de doença.  

Seguia-se na Bahia as teorias desenvolvidas na França onde, entre os séculos XVIII e 

XIX, os cheiros foram lentamente redefinidos a fim de que, reeducando o olfato, 

fossem introduzidos comportamentos que estabeleceriam novas diferenciações na 

hierarquia social. Assim, cadáveres e habitações populares foram tidos como 

perniciosos associados às excreções corpóreas e às águas estagnadas. A 

“desodorização” tornou-se fundamental para que as elites parisienses delimitassem os 

limites do distanciamento dos “miseráveis” (CORBIN, 1987, pp.283-295). 

O mesmo pensamento estava sendo aplicado à realidade baiana: em nome da saúde 

pública propunha-se uma mudança substancial nos comportamentos, o que exigia 

modificações muitas vezes difíceis de serem entendidas pela população, tanto 

francesa, quanto baiana.  

Em pleno século XIX Salvador não mais poderia ser vista como uma cidade antiga, 

cujas referências materiais e imateriais estavam ligadas a um passado de dominação 

portuguesa. Sua paisagem tinha de deslumbrar os visitantes com suas belezas 

tropicais. Uma cidade limpa, desodorizada e salubre.  



 

Ventilar, drenar, aterrar, iluminar, calçar tudo e retirar os mortos do centro, tudo isso 

serviria para eliminar os odores pútridos da cidade, para deleite de uma seleta parcela 

da população (CATROGA, 1999, p.75).  

Mas os argumentos dos cientistas, em 1850, não alcançavam a todos. O costume 

vencia, por ora. Mas a questão da salubridade, levantada pelos médicos higienistas, 

articulou-se de imediato aos interesses do governo, preocupado com a higiene pública, 

a falta de drenagem, o calçamento nas ruas, falta de regulamentação sobre o 

comércio de alimentos e redes de esgotamento sanitário. O que foi um casamento 

perfeito entre poder público e medicina (FREIRE, 1978, p. 260). 

Os poderes públicos acreditavam que deveriam adotar políticas públicas para, por 

meio de recenseamentos, vir a conhecer a população e poder cuidar dos assuntos 

referentes à saúde pública e ao controle sanitário.  

Planejaram também organizar o ensino primário na Corte e o superior em todo o 

Império, controlar a organização de diferentes profissões, erradicar habitações 

populares do centro urbano e estabelecer valores, normas e padrões que pudessem 

colocar o país na lista das “nações civilizadas”, sem, contudo, abrir mão do regime de 

escravidão.  

A elite senhorial adotou a noção de “organização e ordem” para a gerência do país. 

Com isso, pretendia-se construir uma nova “nação”, mas conservando-se as 

desigualdades e as hierarquias, de tal forma que se uns eram considerados “cidadãos 

e súditos”, e outros deveriam ser apenas súditos (MATTOS, 1987, pp. 141- 201).  

Apesar do novo ideário civilizador das elites baianas, no que tangia à necessidade de 

mudança nos hábitos de sepultamentos nas igrejas, os médicos quase que foram 

protagonistas solitários, pois apenas poucas pessoas os auxiliaram na difusão desses 

conhecimentos: 

“Eles continuavam isolados na denúncia dos malefícios dos enterros 
nas igrejas. Apesar da presteza com que demonstravam em atacar 
outros miasmas, os baianos pareciam alheios ou mesmo cúmplices 
dos miasmas cadavéricos que ocupavam as igrejas. Ninguém se 
queixava do fedor dos mortos, exceto daqueles enterrados no Campo 
da Pólvora” (RODRIGUES, 1997, p. 66). 



 

 

A despeito de todos os discursos higienistas, apregoados por médicos e políticos 

interessados em modificar as práticas relativas à morte em Salvador, até meados do 

século XIX, guardou-se uma proximidade com os mortos nas igrejas, assim como a 

sacralidade desse território.  

A recusa das Ordens e Irmandades em deixar de sepultar nos templos, fundamentou-

se na resistência em mudar-se costumes e rituais fúnebres característicos do universo 

baiano, além da preocupação com o conseqüente fim da obtenção do lucro que o 

cerimonial fúnebre oferecia para a Igreja. A construção de um cemitério levava muito 

tempo, além de trazer novas necessidades como a de transporte para o féretro e a 

edificação de capelas para a celebração cristã.  

O sepultamento nas igrejas, no adro ou nas laterais, era de jurisdição sacerdotal e 

tarefa das Irmandades, de Ordens Terceiras e de Corporações Religiosas. Este 

privilégio lhes foi tirado quando foram estabelecidas as novas leis, gerando 

manifestações populares violentas, a exemplo da Cemiterada, unindo cristãos leigos e 

religiosos, anônimos e pessoas públicas, no desejo de fazer-se perpetuar um costume.  

2.2. O ESPAÇO CEMITERIAL EM SALVADOR 

“As Irmandades representavam uma barreira ao projeto da Igreja de 
controlar os leigos mais fortemente. Por isso faz sentido quando Dom 
Romualdo, adepto de uma medida do “Século das luzes”, apóia a 
proibição dos enterros nas igrejas, porque ele via nas Irmandades o 
baluarte do catolicismo leigo tradicional e sua força vinha em grande 
parte dos mortos. Ao transladá-los para longe dos fiéis e segregá-los 
em cemitérios extra muros, a Igreja separava aliados ferindo 
mortalmente o poder das Irmandades” (REIS, 1998, p.318). 

 

As Confrarias, divididas em Irmandades e Ordens Terceiras, existiam em Portugal 

desde o século XIII, dedicando-se a obras de caridade voltadas para seus próprios 

membros ou para pessoas carentes não associadas. Tanto as Irmandades quanto as 

Ordens Terceiras, embora recebessem religiosos, eram formadas, sobretudo por 

leigos, no entanto as Ordens Terceiras se associavam a ordens religiosas conventuais 

(franciscana, dominicana, carmelita), decorrendo daí o seu maior prestígio. As 

Confrarias deviam encontrar uma igreja que a acolhesse, ou construir a sua. No geral, 



 

cada igreja acomodava várias irmandades, que veneravam seus santos patronos em 

altares laterais (REIS, 1998, p.49). 

Havia Irmandades poderosíssimas cujos membros pertenciam à nata da elite branca 

colonial. As Ordens Terceiras que se destacaram foram: a de São Francisco e do 

Carmo, com filiais em Salvador e no Recôncavo, correspondendo a verdadeiros 

redutos aristocráticos. As Irmandades10 e Ordens Religiosas participavam diretamente 

das manifestações religiosas que por serem coletivas, foram criadas para completar a 

catequese da Igreja e, sobretudo para prestar a seus membros, uma série de serviços 

de ordem social que a administração local era incapaz de manter. 

Com o passar dos tempos, com a miscigenação e multiplicação das oportunidades 

econômicas oferecidas, foi tornando-se possível à formação de categorias 

intermediárias, passando a existir uma espécie de flexibilidade na maneira de se 

conceber a Irmandade Religiosa. 

As primeiras Irmandades foram as dos pretos e de Nossa Senhora do Rosário 

(predileta dos negros brasileiros), e baseavam-se na cor e não sobre o estatuto legal. 

Existiam irmandades que agrupavam seus membros segundo as profissões ou ofícios 

que estes exerciam: Santo Antônio da Barra, para os negociantes, São Jorge, para os 

ferreiros, São Crispim, para os sapateiros. 

As Irmandades foram importantes como meio de associação corporativa e  

reguladoras de comportamentos e relações sociais entre grupos raciais e 

economicamente desiguais. Valorizaram as categorias menos favorecidas, 

amortecendo os choques que poderiam ser produzidos numa sociedade caracterizada 

pela diversidade étnica e econômica. 

Em Salvador, como em outras cidades brasileiras, a relação entre os vivos e os mortos 

foi marcada por um processo de transformações que, partindo da proibição dos 

                                                 
10 São escassos os estudos sobre as Irmandades Religiosas na Bahia. Para o século XIX foram 
identificadas mais de 30 de homens de cor, posto que as evidências tem sido obtidas através de 
testamentos e tradições orais. Era comum que uma mesma pessoa fizesse parte de várias irmandades 
(MATTOSO, 1978, p. 210; 218).  

 



 

sepultamentos no interior das igrejas, culminou na criação dos cemitérios públicos em 

1856. Até então, a sociedade baiana - com a participação direta das Ordens Religiosas 

e Irmandades - tinha por costume e tradição manter os seus mortos próximos a si. 

Dessa maneira podia compartilhar os momentos finais da despedida com parentes, 

amigos ou meros conhecidos (às vezes até com desconhecidos, como é o caso das 

carpideiras; mulheres pagas para chorar durante os velórios e sepultamentos).  

Existia certa familiaridade entre vivos e mortos, assentada numa relação de vizinhança 

cotidiana entre os habitantes, as sepulturas, e a Igreja Católica. Aliás, era dentro das 

igrejas, ou nas proximidades delas, que, em sua grande maioria, eram realizados os 

enterramentos, até o início da década de 1850. 

A proximidade do morto com as imagens sacras fazia com que o enterro dos corpos 

dentro dos templos fosse altamente valorizado pela sociedade da época. Uma relação 

estabelecida com as práticas da Idade Média, em que se valorizava a proximidade 

entre a sepultura e os túmulos de santos e mártires da Igreja Católica. 

Havia uma íntima relação dos vivos com o local das sepulturas dos mortos (Ver 

Fig.34). O enterro no interior dos templos era também um meio de não se cortar 

totalmente os laços com o mundo dos vivos.  

              

Figura: 34. Fiéis se acomodam sobre sepulturas nas igrejas. Jean Baptiste Debret, 1839. 



 

As sepulturas eram cobertas de pedras-de-lioz, mármore ou madeira, sendo 

numeradas para evitar que as de uso mais recente fossem abertas indevidamente (Ver 

Figs. 35, 36, 37 e 38). 

                         

Figuras 35 e 36. Lápides tumulares no altar-mor e naves da Catedral Basílica e Mosteiro de São Bento. 
Salvador – Ba. A. P. 2006. 

                                        

Figuras: 37 e 38. Lápides tumulares em granito e pedra de Lioz, interior do Mosteiro de São Bento. 
Salvador – Ba. A. P. 2006. 

 



 

Normalmente, pessoas de todas as condições sociais podiam ser enterradas nos 

templos havendo distinção quanto ao local e ao tipo de sepultura. Uma primeira 

divisão se fazia entre o interior da igreja (Ver Figs. 39; 40 e 41), e o adro, na sua parte 

externa.  

                               

Figuras: 39, 40, 41. Mausoléu, Mausoléu encimado por figura de anjo e urna funerária, interior da Igreja 
de Nossa Senhora da Piedade. Salvador – BA. A. P. 2006. 

A cova fora do corpo da igreja era bastante desvalorizada. Nesse local eram 

geralmente enterrados os escravos (Ver Fig.42) e as pessoas sem recursos para 

pagar o enterro no seu interior.  

              

     Figura 42. Enterro de um negro na Bahia. Johann Moritz Rugendas (SLENES, 1995, p. 292).  



 

A construção de carneiros no subsolo dos templos (catacumbas), pelas Irmandades, 

constituiu-se em uma nova forma (Ver Figs. 43; 44; 45) de sepultamento e 

diferenciação no espaço da morte, sendo um marco importante para uma morte mais 

apropriada. 

            

Figuras. 43; 44 e 45. Catacumbas da Igreja de Nossa Senhora do Carmo e urnas funerárias em 
mármore e madeira com epígrafe vazada em flandres. Salvador – Ba. A. P. 2006. 

Porém, as campanhas contra os enterros nas igrejas de Salvador, a partir de 1835, 

começaram a ganhar adeptos. E, diante da inércia dos poderes públicos, três homens 

– José Augusto Pereira de Matos, José Antônio de Araújo e Caetano Silvestre da Silva 

– se associaram com o objetivo de construir e explorar comercialmente um ou dois 

cemitérios em Salvador. Quando a idéia do novo cemitério chegou através de 

representação em abril de 1835 à Assembléia Provincial, estava na presidência o 

arcebispo D. Romualdo Seixas, que à época, também combatia os sepultamentos nas 

igrejas (REIS, 1998, p.293- 295). 

O requerimento dos empresários foi avaliado pelas comissões de Polícia Provincial e 

Estabelecimentos Religiosos, da Assembléia Provincial, quando foi transformado em 

Projeto de Lei nº. 78. Os debates aconteceram entre os dias 11, 21 e 27 de maio de 

1835, cuja redação final foi aprovada no dia 02 de junho, sendo sancionado dois dias 

depois (REIS, 1998, p.298). 

Em 04 de junho a Lei Provincial nº 17, de junho de 1835, foi publicada e um contrato 

sigiloso foi assinado entre a Companhia dos Cemitérios da Cidade e o governo da 



 

Província, no dia 25 de junho de 1835, que continha, dentre suas cláusulas, a 

concessão do monopólio a essa Companhia, por 30 anos. 

A citada Lei Provincial vedava os enterramentos nas igrejas e também nas 

Catacumbas. O que veio a tirar o sono e a paz das Irmandades, que promoveram 

desacatos à Lei, assim como desordens na cidade (ALVES, 1945, p.278-279). 

As Ordens Terceiras resistiram o que puderam, enfrentando e desafiando o Governo 

Provincial. A mais inflamada foi a Venerável Ordem Terceira do Carmo, que convidou 

a Venerável Ordem Terceira de São Francisco, para uma reunião juntamente com a 

Ordem Terceira de São Domingos, já que se aproximava a data da inauguração do 

Cemitério do Campo Santo, marcado para o dia 23 de outubro.  

Neste mesmo dia, todas as Ordens Terceiras, menos a de São Francisco, fizeram um 

manifesto, que foi recebido pelo Presidente da Província das mãos dos representantes 

da massa concentrada em frente ao palácio, no dia da destruição do Campo Santo; 25 

de outubro de 1836. Nesta data mais de duas mil pessoas (muitas mulheres: 

rezadeiras e carpideiras), negros, negras, escravos e livres, membros das irmandades, 

se uniram na ação por volta das onze da manhã, só sendo controlada a destruição às 

quatro da tarde (REIS, 1998, pp. 300; 318 -320; 330). 

As teorias higienistas de 1850 geraram ordens de proibição de sepultamentos nas 

igrejas, os permitindo apenas nas catacumbas. As Ordens e Irmandades deviam 

providenciar a demarcação de um espaço adequado, no caso, o Cemitério das 

Quintas. A epidemia de Cólera em 1855, ceifando muitas vidas, terminou também por 

influenciar as pessoas, justamente no momento em que o número de mortos 

aumentava e a população sentia-se ameaçada. 

As Ordens Religiosas e Irmandades se beneficiavam diretamente com os 

sepultamentos, fazendo mortalhas, realizando pomposos rituais fúnebres, e 

celebrando missas para as almas dos defuntos, por isso a sua posição foi contrária e 

ferrenha, mas não obtiveram êxito. O governo fez algumas propostas para que as 

entidades religiosas fizessem os enterros dos seus membros no cemitério particular do 

Campo Santo, fora dos limites da cidade, ou no Cemitério da Quinta dos Lázaros, que 



 

também ficava distante, mas oferecia uma vantagem, eram terras públicas doadas 

pelo governo.  

Foram inúmeras as razões para a resistência aos enterramentos fora das igrejas, 

como o previsível fim dos lucros auferidos pelas ordens religiosas e a 

“descristianização” da morte aos olhos dos crentes. Contudo, o costume cedeu lugar à 

sobrevivência.  Aos poucos, Ordens e Irmandades religiosas foram chegando à colina 

dos Lázaros, e, uma a uma, foram trazendo consigo os seus membros e fiéis, erigindo 

capelas e estabelecendo normas de sacralização dos novos espaços, tornando-os 

agradáveis e dignos de serem a última morada dos seus adeptos. 

Não se podia mais conviver com os mortos, mas era possível embelezar os seus 

túmulos com variadas formas. E a chamada “arte funerária” chegou aos espaços 

cemiteriais: esculturas, epitáfios, mobiliários, cruzeiros, campas, lápides ou placas 

sepulcrais, arcas funerárias, urnas, estelas, marcos, colunas e monólitos. Todos com o 

objetivo de guardar despojos funerários, e também valorizar as lembranças, numa 

tentativa de perpetuar a memória do morto e de toda a sociedade, representados 

visualmente pelos símbolos e imagens. As expressões estavam materializadas nas 

alegorias da saudade, tristeza, alegria, gratidão, esperança, todas nascidas da 

intenção de evocar a morte através do imaginário cristão e suas associações às 

concepções estéticas vigentes. 

 

2.3. A EPIDEMIA DE CÓLERA MORBUS: O MEDO DE CONTAMINAÇÃO 

 

“O perigo de contaminação pelos mortos, como pregavam essas 
teorias higienistas na época das epidemias de febre amarela e cólera, 
fez com que a população passasse a interpretar os odores dos mortos 
vindos das igrejas de uma maneira diferente, passando a assumir 
aqueles cheiros como sendo sinais de alerta, de uma possível infecção 
do ar, o que desencadeou novas sensibilidades olfativas e redefinições 
nas relações dos vivos com os costumes fúnebres” (SIAL, 2005, p. 29). 

 

A epidemia de Cólera, grande flagelo que abateu Salvador no ano de 1855, não 

chegou a modificar estruturas sociais e políticas, mas atingiu as conjunturas 



 

demográficas, econômicas e mentais. Este acontecimento provocou o medo entre os 

vivos e temor destes em relação aos mortos, devido à difusão da idéia de que as 

sepulturas seriam os focos de contaminação (MATTOSO, 1978, p. 184).  

Documentos oficiais do período relatam as designações de médicos e estudantes de 

medicina, instruídos para alertarem aos poderes públicos sobre qualquer sinal 

evidente de presença da moléstia não somente em Salvador, como também em outras 

cidades e vilas no interior da Província (ALBUQUERQUE, 1894, p.20).  

Os imigrantes estrangeiros, e os que visitavam a cidade pela primeira vez, foram as 

maiores vítimas desta doença que assolava a cidade juntamente com as “febres 

intermitentes”, tanto graves quanto benignas, as catarrais, as perniciosas e biliosas, a 

tísica, o sarampo e tantas outras moléstias mais ou menos graves para a época.  

As condições higiênicas da cidade favoreceram a existência e a propagação da 

epidemia: a limpeza urbana era precária, os dejetos eram depositados em pátios e 

quintais ou lançados nas ruas, praças, praias, rios e riachos (MONCORVO LIMA, 

1856, p. 29); as habitações coloniais eram pouco arejadas, o que obstruía a presença 

do sol, considerado o maior agente profilático dos trópicos.  

Apesar da falta de asseio, a deficiência de espaço, e o lixo acumulado, serem 

condições ideais para a proliferação de doenças, a verdade é que a origem da 

epidemia de Cólera em terras baianas era uma incógnita, cujas hipóteses eram  

inúmeras. Mas pouco ou nada se sabia, recorrendo-se a todo tipo de explicação 

racional para aquele mal (SEIXAS, 1860 p. 149). 

As suspeitas foram variadas: falava-se de um brigue inglês, o Mercury, em março de 

1855, que trazia boa quantidade de bacalhau, como também o Saint John, do Caribe, 

onde grassava a epidemia, e de seu capitão que morrera a bordo do navio ancorado 

na baía de Todos os Santos. Há relatos dos médicos que o atenderam, com 

descrições de que ficara azul e que falecera de Cólera. A Comissão de Higiene, 

consultada pelo delegado de Saúde, não acatou a opinião da Comissão e afirmou que 

o mal tinha sido febre amarela.  



 

O mesmo delegado de Saúde especulou que o vapor Imperatriz fora o responsável 

pela deflagração da epidemia, uma vez que, vindo do Pará, onde já estava grassando 

a Cólera Morbus, permitiu o desembarque de um colérico em Salvador, no dia 20 de 

julho de 1855 (MONCORVO LIMA, 1855, p.91). 

O Presidente da Província, Dr. João Maurício Wanderley, nomeado em 21 de agosto 

de 1852 (Ver Fig. 46), substituindo o Dr. Álvaro Tibério Moncorvo e Lima, foi informado 

que uma epidemia de cólera grassava a Província do Pará, mas ficou indeciso entre 

informar a população ou guardar segredo para não alarmá-la. Optou em participar à 

Comissão de Higiene.                                 

                             

Figura: 46. “Falla” do Presidente da Província (WANDERLEY, 1853, p. 09).  

Segundo relatos do Dr. Domingos Rodrigues Seixas, médico, lente da Faculdade de 

Medicina da Bahia, que presenciou e auxiliou nas providências para o seu controle e 

tratamento, pôde-se saber de muitos pormenores do mal que atacou a Capital e toda a 

Província, especialmente o Recôncavo, em 1855:  

 

"Conta ele que, durante o mês de maio de 1855, alguns escravos 
morreram repentinamente. Suas mortes foram atribuídas à apoplexia 
que se seguia a uma gastrite aguda, apresentada pelos doentes. 



 

Culpava-se pelo surgimento do novo mal, principalmente, o mau estado 
da carne que se vendia e era ingerida pela população, uma vez que o 
gado estava morrendo e sua carne continuava a ser vendida e 
consumida pelo povo” (SEIXAS, 1860, in: VIEIRA, 1986, p. 152). 

 

A Cólera instalou-se, variando de intensidade e aparecendo de maneira irregular em 

diferentes pontos de Salvador. Um ambiente de medo apossou-se das pessoas da 

cidade, como atestara em uma carta o cônego João José Miranda, em 1861: “a mão 

do Senhor tem descarregado sobre essa cidade os flagelos de sua divina justiça, 

sendo, aliás, a freguesia da Sé uma das mais perseguidas nesta ocasião” (APEB, S. L. 

Projeto 572, 1861). Medo este que, muitos anos depois do surto epidêmico, era 

lembrado. 

Esse foi o período em que mais se foi cristão na Bahia. Eram rezas contínuas, 

somente interrompidas pelo trabalho ou por refeições escassas, muitos casamentos e 

batizados, todos realizados em busca de regularização das dívidas de descuidados 

fiéis para com o Todo Poderoso (ATHAYDE, 1975, p.261). 

Em Salvador, cuja população conhecida era de 56.000 habitantes, a ação da Cólera foi 

muito cruel: em 10 meses, o número de mortos atingiu 16,8% do número total de 

moradores da cidade. Seixas (1860, p.40) conta que os dias restantes do mês de julho 

de 1856 decorreram com vítimas diárias, entre 08 a 10 pessoas, somente na povoação 

do Rio Vermelho.  

A população desse núcleo recolheu-se à cidade, alguns já atacados pela doença, 

muitos desses morreram pelo caminho, antes de chegar ao destino. A maioria das 

vítimas da epidemia foi enterrada nos cemitérios da Massaranduba e do Campo Santo. 

Também no Recôncavo muitas vidas foram ceifadas. Maiores foram os danos em 

Cachoeira, que contou com 8.293 vítimas, e em Santo Amaro, com 8.444. Estes 

números incidiam diretamente na produção de açúcar pela perda da mão de obra dos 

escravos, resultando na decadência de muitos engenhos (NASCIMENTO, 1980, pp. 

161-162), e, como reflexo, na economia da capital baiana.  



 

Mudanças profundas ocorreram nos costumes, nos rituais, e representações da morte, 

atingindo diretamente o universo funerário e artístico baiano. A cidade transformou-se 

em um cenário de dor e sofrimento, cujo pânico era coletivo. A sociedade baiana ficou 

abalada com a realidade do mal que a afligia e matava, e também com as concepções 

médicas impostas em relação a este mal.  

 

2.4. AS LEIS QUE INSTITUÍRAM OS CEMITÉRIOS EXTRA-MUROS 

                                                                          Dura Lex sed Lex11.  

 

Na França, os enterramentos em igrejas foram oficialmente proibidos por Declaração 

de Luís XVI, no ano de 1776; na Suécia, tais enterros foram proibidos em 1783; e no 

Império austro-húngaro, a interdição foi promulgada por editos de José II, entre os 

anos de 1784 e 1788 (ARIÈS, 1990, p.539).  

Em 1801 a Academia de Arquitetura Francesa promoveu um concurso de projetos 

sobre as cerimônias fúnebres e a organização de cemitérios. Todos os concorrentes 

criticaram a sepultura comum e fizeram a apologia ao túmulo individual e jazigos de 

família, dentro do melhor espírito da mentalidade burguesa que então florescia. Essas 

medidas foram postas em prática principalmente após a Revolução Francesa, quando 

foi constituída uma nova ordem. Foram criadas as Leis de 12 de junho de 1804 e 07 

de março de 1808, instituindo as novas necrópoles de Paris, ou seja, os Cemitérios de 

Pére-Lachaise, Montmarte e Montparnase, ficando a morte sob o controle político 

(REIS, 1998, p.78). 

No Brasil, por mais que as idéias sanitárias sobre o perigo dos miasmas estivessem 

presentes no pensamento político, não deve ter sido tarefa das mais tranqüilas mudar 

o costume antigo do convívio próximo entre os vivos e os mortos, arraigado na cultura 

católica. Para que esse projeto tivesse êxito, o medo dos mortos, ou melhor, o medo 

                                                 
11  Expressão em Latim, utilizada pela Ciência do Direito: “A Lei é dura, mas é Lei”. N. A. 



 

dos cadáveres, devido à sua “capacidade de corrupção do ar”, deveria ser maior do 

que o receio de impor uma nova moral à fé e aos costumes.  

No Brasil, em 1801, o príncipe regente de Portugal, Dom João VI expede a primeira lei 

colonial: a Carta Régia, número 18, de 14 de janeiro, determinando que em seus 

domínios ultramarinos, para o bem da saúde pública, fossem proibidos os 

sepultamentos nas igrejas (ANEXO D), prescrevendo orientações precisas para a 

construção de cemitérios extra-muros nas cidades (APEB, S. H. Cartas Régias, 1800 -

1901).  

Essa lei combatia as práticas vigentes de sepultamento em resposta a uma queixa 

recebida pela Coroa contra os enterros “nas igrejas que ficam dentro das Cidades 

Populosas dos Meus Domínios Ultramarinos” (REIS, 1998, p.274).  

A Ordem Régia de 1801 baseou-se no Opúsculo sobre os prejuízos causados pelas 

sepulturas dos cadáveres no templo, publicado pelo brasileiro Vicente Coelho Seabra 

Silva Telles, professor da Universidade de Coimbra. Seus estudos causaram ampla 

influência sobre a política metropolitana de saúde pública e suas idéias passaram a 

ser debatidas no meio acadêmico, que bem assimilou a teoria dos miasmas.  

A Ordem Régia, além de ser uma lei que impunha regras, tinha uma profundidade 

maior, pois obrigava à população a mudança das sensibilidades para como os seus 

entes queridos (CAMPOS, 1986, pp.111-112). 

No Brasil, o cumprimento da Ordem Régia de 1801, número 18, de 14 de janeiro não 

aconteceu. Esta somente foi lembrada oficialmente em 18 de novembro de 1825, 

quando o Imperador D. Pedro I mandou divulgar em portaria oficial, no Diário 

Fluminense, ordenando o fim dos sepultamentos nas igrejas.  

Essa portaria, que tinha jurisdição apenas para o Rio de Janeiro, adotava o discurso 

higienista, atribuindo ligação direta entre a prática funerária tradicional, fruto da 

“ignorância e superstição” e as “terríveis enfermidades” oriundas das exalações 

pútridas que sairiam das sepulturas, “infeccionando o ar” e contaminando tudo que 

estivesse em suas proximidades (SIAL, 2005, p.76). 



 

Essa ordem régia não tinha chegado a ser posta em prática quando, em novembro de 

1825, um decreto imperial atacava as práticas tradicionais de enterro como anti-

higiênicas e supersticiosas. O imperador Dom Pedro I ordenava que fossem tomadas 

medidas para transferir os sepultamentos para fora da cidade, evitando assim o 

“gravíssimo dano da saúde de seus habitantes, mormente dos que respiram, por 

vizinhos a tais lugares, o ar infeccionado pela corrupção dos cadáveres” (REIS, 1998, 

pp.274-275), mas foi só com a lei de estruturação dos municípios, em 1828, que a 

política imperial ganharia uma orientação nacional.  

Em 28 de outubro de 1828 foi promulgada a lei imperial que regulamentava a 

estrutura, funcionamento, eleições, funções e outras matérias referentes às câmaras 

municipais do Império do Brasil. 

Trata-se de uma longa lei, com noventa artigos. Em seu parágrafo 2º, do art.66, 

recomendava que as câmaras municipais elaborassem posturas relativas ao 

“estabelecimento de cemitérios fora do recinto dos Templos, conferindo a esse fim com 

a principal Autoridade Eclesiástica do lugar” (REIS, 1998, p. 275). 

Após a publicação da lei de 1828, os vereadores voltariam a regulamentar, em 1829, 

vários aspectos da prática de enterramento dos baianos, com muitas e variadas 

punições. As penas impostas foram consideradas altas demais e tiveram abaixados os 

seus valores, inclusive para os que abandonassem os cadáveres nos adros das igrejas 

ou em outros locais públicos. Saiu a Postura de nº 20, estabelecendo “A proibição 

absoluta dos enterros dentro e no adro das igrejas” (CAMPOS, 1986, pp.111-112). 

A Ordem Régia nº 18, de 14 de janeiro de 1801, ordenava também que se 

construíssem cemitérios fora das cidades e que fosse consultada a diocese local para 

que se harmonizassem os preceitos higiênicos com a doutrina religiosa. A escolha do 

terreno deveria obedecer a critérios técnicos, como o de ser seco, amplo e arejado.  

No que diz respeito a enterros, as relações entre autoridades provinciais e municipais 

não eram as melhores. A Câmara elaborava posturas draconianas que o governo 

provincial modificava. Entre o início de 1829 e março de 1830, essas duas instâncias 

foram por duas vezes chamadas a definir os terrenos apropriados à localização dos 

cemitérios (REIS, 1998, p. 282).  



 

As Leis foram promulgadas na Corte, mas os sepultamentos nas igrejas perduraram, 

devido à falta de estudos para a construção de um cemitério extra-muros, tais como: 

localização, estudo populacional, confecção do projeto em planta e existência de 

instrumentos de fiscalização para execução das posturas (RODRIGUES, 1997, p. 90). 

No caso de Salvador, desde a primeira metade do século XIX, preconizava-se a 

necessidade da transferência dos sepultamentos para fora das zonas urbanas, mas 

essas leis também não foram aplicadas, pois as ações de alguns moradores eram 

isoladas e não foram suficientes para que a transferência fosse colocada em prática. 

O governo Provincial desapropriou a Fazenda São Gonçalo, assinando contrato de 

concessão para construir cemitérios na cidade do Salvador.   

O andamento foi rápido. A compra da Fazenda foi realizada com todas as benfeitorias, 

casas e plantações. Sendo fechada a negociação, em julho de 1835, com José 

Tavares de Oliveira e sua mulher Maria José Cândida Tavares, por seis contos de réis, 

para serem pagos no prazo de seis anos (APEB, Livro de Notas do Tabelião, 1834-35, 

v.245, fls. 239v – 241). 

Em 04 de junho de 1836, foi sancionada a Lei Provincial de nº 17, autorizando ao 

Senhor José Augusto Pereira de Mattos e Companhia de Cemitérios da cidade, 

concedendo privilégio exclusivo para a construção e administração de um cemitério, 

de acordo com a Autoridade Eclesiástica (REIS, 1991, p. 300). 

Mas nem tudo estava no lugar, porque os empresários apressaram-se em satisfazer as 

exigências do Bispo D. Romualdo Seixas, e informaram no dia 19 de outubro de 1836, 

que todas as cláusulas haviam sido cumpridas (APEB, 1836-38, maço 5211). Da parte 

da Igreja restava apenas sagrar o cemitério (APEB, S.L. 1837, não catalogado). 

É provável que o projeto de construção de uma capela nesse cemitério tenha se 

inspirado nas instruções da Ordem Régia de 1801, com o intuito de eliminar as 

encomendações nas igrejas da cidade e de reforçar a idéia do cemitério como um 

“local sagrado” para a população (SIAL, 2005, p.107). 



 

O conturbado processo de estabelecimento dos cemitérios públicos ocasionou a 

destruição do prédio do Cemitério do Campo Santo, inaugurado em 1836. Este 

movimento, denominado de Cemiterada, foi controlado após a garantia da manutenção 

das antigas práticas de sepultamento. 

As leis expedidas em 22 de janeiro de 1850, acerca dos sepultamentos no novo 

cemitério não foram cumpridas (ANEXO E). A população continuava resistindo. Assim, 

várias comissões reúnem-se designadas para formular a Lei Provincial nº. 404 de 02 

de agosto de 1850 (ANEXOS F; G) (Ver Fig. 47). 

No entanto, somente em 1855, os cemitérios públicos foram definitivamente 

estabelecidos em Salvador, forçados pelo advento da Epidemia de Cólera (REIS, 

1998, p.338). 

             

Figura; 47. Cópia da Lei Provincial nº 404, de 02 de agosto de 1850 (ALVES, 1948, pp. 286-287). 


