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RESUMO 

 
O desenvolvimento de grupos humanos gerou questões imperativas para garantir a 
manutenção da integralidade e vida de seus agentes. Nesse sentido, aspectos 
infraestruturais formavam os escopos primordiais. Inseridas nesse processo de 
ocupação e fixação, em diferentes territórios, em momentos históricos diferenciados, 
estiveram àquelas resoluções ligadas a medidas salubres, que por via-de-regra, 
desdobravam em formas de prevenção de doenças, contenção e separação dos 
espaços insalubres e, mais tarde assepsia corporal. Dada à relevância desse tema, 
o presente estudo tem como objetivo principal identificar e compreender a relação 
entre o desenvolvimento da cidade de Salvador e as preocupações voltadas à 
obtenção da salubridade no locus denominado “Centro Histórico”. Para tanto, 
pesquisou-se a ocorrência e implantação de mecanismos de infraestrutura sanitária 
nesta área da cidade, percebidas a partir século XVIII, o que antecede as 
proposições higienistas dos socialistas utópicos europeus. Dessa maneira, esta 
investigação volta-se a compreensão da presença de esgotamento sanitário nesta 
área da cidade e as possíveis relações com aspectos sociais, econômicos e 
políticos. Com o intuito de fornecer respostas profícuas às questões levantadas, o 
estudo metodologicamente (1) se fundamenta na construção de um embasamento 
teórico-conceitual, a partir da retrospectiva histórica sobre as preocupações 
sanitárias ao longo do processo de formação de cidades, desde antiguidade clássica 
até as cidades modernas; (2) retomou considerações de outros estudiosos sobre 
questões referentes a estudos da Arqueologia urbana, histórica e da Arquitetura, no 
intuito de entender como o conhecimento processado, por esses, poderia auxiliar no 
desvelamento do tema e, (3) a partir da junção de dados arqueológicos, históricos, 
arquitetônicos, geográficos, àqueles vindo das engenharias e o conhecimento 
apreendido da matéria, buscou-se estabelecer uma interpretação a respeito dos 
vestígios da rede de esgotamento sanitário, exumados durante as prospecções 
arqueológicas realizadas pela 7ª Etapa do Projeto de Recuperação do Centro 
Histórico de Salvador, abreviado para “Projeto Pelourinho”, efetivado pelo Programa 
Monumenta, com recursos financeiros da UNESCO. No obstante, esse se reafirma 
como um esforço inicial, dado ao ineditismo do tema dentro da discussão 
arqueológica, por tanto, espera-se que esse estudo possa se configurar como ponto 
de partida para novas pesquisas e trabalhos, nos quais os esgotamentos sanitários 
e questões associadas se tornem parte relevante para o entendimento nos contextos 
analisados.  
 

PALAVRAS-CHAVES: Arqueologia Urbana; História Urbana; Salubridade; 

Canalizações de esgoto; Salvador. 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÉSUMÉ 
 

Pendant le développement de groupements humains, certains problèmes sont 
présentés de manière impérative pour assurer le maintien de l'intégrité et de la vie de 
ses agents. En ce sens, les aspects infrastructurels formé les champs primordiaux. 
Inséré dans le processus de fixation et de travail, dans des domaines différents, dans 
différents moments de l'histoire, ces résolutions ont été liées à des mesures 
salubres, qui par la règle-, se sont déroulés les formes de prévention de la maladie, 
de confinement et de séparation des locaux insalubres et plus fin du corps aseptique. 
Compte tenu de la pertinence de ce thème, l'objectif principal de cette étude est 
d'identifier et de comprendre la relation entre le développement de la ville de 
Salvador et de préoccupations ont porté sur la réalisation du locus de santé appelé 
«vieille ville». Par conséquent, nous avons étudié les mécanismes de survenue et le 
déploiement de l'infrastructure de santé dans ce quartier de la ville, perçus à partir du 
XVIIIe siècle, les propositions ci-dessus socialistes utopiques hygiénistes de 
l'Europe. Ainsi, cette recherche sauvegarder la réalisation de la présence d'eaux 
usées dans cette zone de la ville et les liens possibles avec d'social, économique et 
politique. Afin d'apporter des réponses fructueuses aux questions posées, l'étude 
méthodologiquement (1) est basée sur la construction d'une partie théorique et 
conceptuelle, de la rétrospective historique sur les problèmes de santé tout au long 
du processus de formation des villes, de l'Antiquité classique villes modernes, (2) 
reprend l'étude de d'autres chercheurs sur les questions liées à l'étude de 
l'archéologie, de l'histoire et de l'architecture urbaine, afin de comprendre comment 
les connaissances traitées par celles-ci, pourrait aider à dévoiler le thème, et (3) l' à 
partir de la jonction de données archéologiques, historiques, architecturales, 
géographiques, ceux qui viennent de l'ingénierie et de la connaissance saisi de la 
question, nous avons cherché à établir une interprétation sur les vestiges du système 
des eaux usées, mis au jour lors des enquêtes archéologiques menées par le Projet 
7ème étape La récupération du centre historique de Salvador, en abrégé “Projeto 
Pelourinho” effectué par le programme Monumenta, avec un financement de 
l'UNESCO. En dépit de cela réaffirme lui-même comme un premier effort, compte 
tenu de la nouveauté du sujet dans la discussion archéologique, par conséquent, il 
est à espérer que cette étude peut être configuré comme un point de départ pour de 
nouvelles recherches et de travail, dans laquelle les questions d'épuisement et de la 
santé associé devenir partie pertinente pour comprendre les contextes analysés. 
 
MOTS CLÉS: archéologie urbaine, histoire urbaine; Hygiène; égouts plomberie; 
Salvador. 
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INTRODUÇÃO 

A Arqueologia no Brasil, nas últimas décadas do século XX, alcançou 

relevante crescimento, refletido também na qualidade dos trabalhos realizados. Se a 

vertente arqueológica, que visa o entendimento dos processos históricos no país, 

tem contribuído para a formulação de um conhecimento aprofundado a respeito do 

desenvolvimento no Brasil, pode e devem ser ressaltadas as contribuições ofertadas 

pela realização de pesquisas arqueológicas na cidade, locus de onde se fundamenta 

os trabalhos da Arqueologia Urbana. Para essa pesquisa aceitou-se as definições 

propostas por Staski (1982). Segundo ele: 

Urban archaeology is defined as the study of the relationships 
between material culture, human behavior, and cognition in an urban 
setting. An urban setting is defined as a permanent location in which 
the density of settlement and the amount of human energy expended 
per unit of land area are considerably greater than in the surrounding 
region. An urban center, or city, is a sociopolitical entity that exhibits 
the characteristics of an urban setting. The urban archaeologist 
studies societies from any time and located at any place where 
concentrations of people and energy are or were present. (STASKI, 
1982, p. 97) 

 

O PROBLEMA DA PESQUISA 

O presente estudo nasce apoiado na interdisciplinaridade trabalhada no 

campo da arqueologia para o entendimento de questões relativas à salubridade no 

Centro Histórico de Salvador, mais especificamente na Freguesia da Sé. A busca 

desta condição se justifica pela necessidade da junção do discurso de várias áreas 

do saber para maior apreensão da questão observada. Assim, tendo em vista que a 

cidade é um objeto complexo, ela pode ser observada pela geografia física, 

arquitetura, história, urbanismo e pela própria arqueologia, entre ciências outras. O 

que propiciou olhares diferenciados sobre os processos históricos que contribuíram 

para formação de Salvador. Eventos estes que resultaram não apenas na 

conformação física, mas também atuaram de forma interdependente na elaboração 

dos sistemas cognitivos de percepção e identidade dos seus habitantes. 

No entanto, ressalta-se que todas as constatações apresentadas nas 

próximas páginas foram agregadas ao longo do amadurecimento da experiência 

arqueológica. Nesse sentido, a apreensão sobre os procedimentos históricos, 

voltados à ordenação espacial da área, mostrou-se relevante para o 

aprofundamento dos estudos, por se observar que apenas conseguir-se-ia alcançar 
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as pessoas por detrás da implantação das medidas salubres, as quais estão 

inseridas a rede de canalização evidenciada na área, através do entendimento do 

mecanismo de expansão urbana de Salvador ao longo do tempo. Tornou-se, 

também, necessária a compreensão das práticas públicas e privadas voltadas à 

obtenção da salubridade no Centro Histórico da cidade e comportamentos 

relacionados à assepsia, para melhor entender a importância a eles atribuída por 

essa sociedade. Por último, pelo aspecto mais significativo dos estudos sociais, que 

é voltar-se para grupos humanos, a reunião dos dados oriundos da análise da 

documentação, seja ela primária e/ou secundária, escrita e/ou artefactual, visou à 

apreensão das relações diretas e indiretas entre as transformações nas estruturas 

físicas, sociais e simbólicas de Salvador.  

A reunião desses dados configurou o aporte da pesquisa que destina testar a 

hipótese de que a inserção de medidas voltadas à salubridade, das quais são 

representantes as canalizações existentes no Centro Histórico de Salvador, mas 

detidamente àquelas da Freguesia da Sé, se apresentam como resultado da 

influência exercida pelos padrões de civilidade instituídos na Europa entre os 

séculos XVIII e XIX. 

 

OS OBJETIVOS DA PESQUISA 

A pesquisa empreendida objetivou analisar e entender necessidades 

infraestruturais relacionadas à obtenção da salubridade na Freguesia da Sé, 

localizada no Centro Histórico de Salvador. Seu tempo histórico compreende sua 

formação, com ênfase na transição entre os períodos da administração da Colônia e 

o Império, isto é, transição dos séculos XVIII e XIX.  

Como objetivo geral buscou-se investigar questões urbanas, sociais e 

politicas envolvidas na implantação da salubridade e quais eram os agentes 

promotores e receptores da infraestrutura na Freguesia da Sé. Desses objetivos 

derivam outros três específicos: 1) o estabelecimento de uma retrospectiva histórica 

sobre a importância da salubridade nas cidades, desde a Antiguidade Clássica até o 

século XIX; 2) a compreensão da dinâmica evolutiva da cidade de Salvador e a 

criação de equipamentos de infraestrutura relativos à salubridade, na Freguesia da 

Sé e; 3) identificar e analisar a relação entre transformações nas estruturas físicas, 

sociais e políticas, a partir das redes de canalizações existentes. 
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Enfim, os estudos realizados pretendem contribuir para a apresentação de 

aspectos relativos ao Centro Histórico de Salvador a partir da perspectiva de dois 

campos da Arqueologia contemporânea: a Histórica e a Urbana. 

 

A ESTRUTURA DA PESQUISA 

Muitas foram às mudanças experimentadas por Salvador, uma das principais 

cidades brasileiras entre os períodos colonial e imperial. Transformações, tais como 

a transição dos séculos, alteração na forma de governo, mudança da capital da 

então colônia Brasil. De modo geral o período transitório dos séculos XVIII ao século 

XIX foi influenciado por importantes eventos que interferiram fortemente no modelo 

socioespacial de Salvador. Nesse sentido, esta pesquisa está estruturada visando 

apresentar o encadeamento lógico empreendido para dar conta dos acontecimentos 

que influenciaram na conformação do espaço da Freguesia da Sé. A questão da 

evolução urbana da cidade foi e tem sido foco de trabalhos diversos de outras áreas 

do saber. Nesse sentido, para melhor abordar a questão, esse estudo foi dividido em 

mais quatro sessões com o objetivo de informar como historicamente trataram-se 

ações e percepções sobre a salubridade por diferenciados agentes sociais. Assim, 

esse estudo divide-se em: 

O Capítulo I apresenta-se na forma de uma retrospectiva histórica sobre 

preocupações higienistas, de salubridade e/ou saúde pública no processo de 

desenvolvimento da cidade. Retrocede-se às iniciativas realizadas na cidade 

Clássica, em especial na Roma Antiga do final do século VI a.C., quando é 

construída a rede de esgotos denominada de Cloaca Máxima para demonstrar as 

intervenções efetivadas para solucionar problemas decorrentes da drenagem de 

águas residuais e lixo urbano. Da mesma forma será investigada a ocorrência deste 

fenômeno em outros períodos históricos (Idade Média, Renascimento e Revolução 

Industrial), com o objetivo de desvendar como a questão sanitária tornou-se alvo de 

atenção e preocupação no processo de desenvolvimento urbano das cidades e que 

medidas foram concretamente estabelecidas para equacionar este problema. Abarca 

ainda a inserção dos aspectos voltados à salubridade no Brasil, mas 

especificamente ao Centro Histórico de Salvador, enfatizando o sistema de 

direcionamento de águas servidas e de drenagem para a Rua da Vala, principal 

destino dos dejetos dessa área da cidade, desde o século XVII. 
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No Capítulo II a cidade de Salvador é discutida com base nos aspectos 

estruturadores de sua vida colonial e sua transmutação em Império. Para tanto, são 

evidenciadas as principais características relativas à sua história urbana relacionada 

ao contexto social e político da cidade. Em especial, as preocupações sanitárias 

e/ou a questão da salubridade e o perfil social dos habitantes da Freguesia da Sé. 

Nesse sentido, são apresentados aspectos relativos à densidade demográfica, 

constituição da estrutura física e social dos moradores da área. A seção “As 

residências”, volta-se à análise e discussão dos padrões de moradia, usos e 

desusos dos espaços observados nesta parte do Centro Histórico de Salvador. Na 

finalização do capítulo é introduzida à discussão sobre mecanismos de infraestrutura 

no que tange os eventos que contribuíram para a implantação da rede de 

esgotamento sanitário, e como questões subjetivas relacionadas às esferas 

econômicas e as noções de civilidade, trazidas da Europa, refletiram na formação do 

espaço da Freguesia da Sé entre a transição da administração colônia-império.  

O Capítulo III constitui o estudo de caso desta pesquisa e aborda descritiva e 

interpretativamente as evidências físicas da rede de canalizações presentes no 

Centro Histórico de Salvador e de mais exemplares da cultura material a ela 

relacionada reveladas nas escavações arqueológicas do Projeto de Pesquisa da 7ª 

de Recuperação do Centro Histórico de Salvador - “o Projeto Pelourinho”. Será 

crítica e descritivamente analisada a morfologia urbana e a tipologia das edificações 

da área de estudo, com especial ênfase na relação do traçado urbano (ruas, 

quadras, lotes e ocupação dos lotes), a inserção da edificação no lote, recuos, 

gabaritos, e demais características físicas das estruturas arquitetônicas formadoras 

do ambiente construído da área de estudo. A seguir serão analisadas as 

características da rede de canalizações confrontadas com a morfologia e tipologia 

urbana e arquitetônica identificada visando o entendimento de seu 

dimensionamento, perfis, materiais e demais aspectos relacionados com a estrutura 

morfológica da área de estudo.  

As reflexões finais sistematizam as questões estudadas e analisadas ao longo 

desta pesquisa, e intenciona revelar o entrelaçamento das questões higienistas com 

o processo de evolução urbana do centro histórico da cidade de Salvador.  

Demonstra que as relações socioculturais e políticas podem estar associadas aos 

vestígios arqueológicos reveladores de medidas e práticas atreladas à saúde pública 

na primeira capital do Brasil.  
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APORTES METODOLÓGICOS 

Metodologicamente, a pesquisa aportou-se na interação das perspectivas 

histórica e arqueológica, trabalhando-as de forma complementar na construção de 

um diálogo. Esse foi formatado a partir da agregação de dados oriundos de 

diferentes tipos de estudos, tais como arqueológicos, arquitetônicos, geográficos e 

históricos, para o entendimento da formação do centro antigo da cidade de Salvador 

no que tange as questões sociais, urbanísticas e higiênicas. Em conjunto com a 

apreensão desses indícios, observados a partir das ferramentas de levantamento de 

dados e revisão bibliográfica, fez-se o cotejamento com as informações oriundas da 

análise arqueológica da cultura material exumada pelo Projeto Pelourinho. O 

estabelecimento desse diálogo capacitou o alargamento da compreensão sobre o 

contexto social e arqueológico observado.  

Essa metodologia norteou o processo de desenvolvimento da pesquisa, 

instrumentalizando a apreensão e elucidando dúvidas sobre o tema salubridade e o 

entendimento das redes de canalização na área. No capítulo III, destinado ao estudo 

de caso das canalizações e demais artefatos arqueológicos exumados, no entanto, é 

discutida mais efetivamente a metodologia aplicada pela equipe de arqueologia no 

momento da etapa de campo do Projeto Pelourinho, bem como os procedimentos de 

análise dos artefatos coletados e associados ao espaço ocupado pelas 

canalizações. Esse expediente foi utilizado por se entender que as informações 

decorrentes das categorias observadas serão necessárias para formulação da 

discussão proposta. Em linhas gerais, a construção desse estudo seguiu quatro 

etapas.  

A primeira compreendeu a pesquisa histórica em documentação primária, 

caracterizada pelo relato de viajantes, atas, livros de posturas e ofícios, fontes 

médicas, relatos dos memorialistas e de cronistas sobre a cidade de Salvador, livros 

de registros de impostos urbanos, censos, certidões de espólios e registros de bens, 

bem como, informações cartográficas, plantas urbanísticas e iconografias de 

Salvador. 

A segunda correspondeu à investigação de registros secundários históricos, 

arqueológicos e arquitetônicos sobre a evolução urbana de Salvador e a questão da 

busca pela salubridade, dados sobre o perfil dos moradores da Freguesia da Sé, 

aspectos construtivos e uso do espaço, as relações sociais, que se estabeleciam no 

espaço da vida cotidiana da urbe e que influenciaram a elaboração das estratégias 
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urbanísticas e de infraestrutura para a cidade na transição entre o período colonial e 

o império. 

Seguiu-se a análise e a interpretação da cultura material coletada, plantas das 

residências trabalhadas pelo Projeto Pelourinho, perfis estratigráficos, acervo 

fotográfico e da documentação arqueológica escrita produzida pelo Projeto 

Pelourinho e por outros trabalhos de arqueologia realizados no Centro Histórico de 

Salvador, nos quais se buscou entender a relação entre os vestígios de 

canalizações e processos sociais e históricos, além de oportunizar maior 

compreensão sobre a dispersão espacial das redes de canalizações estudadas. 

Por fim, a junção e interpretação dos dados auxiliaram na formulação de uma 

alternativa para pensar sobre a relevância dada à salubridade no processo de 

formação da área do Centro Histórico de Salvador, pautada na implantação de 

infraestrutura, ordenamento urbano, bem como, aspectos simbólicos, cognitivos e de 

representação social na apreensão de mudanças no controle da insalubridade na 

Freguesia da Sé, desde sua fundação até o século XIX, com ênfase nos séculos 

XVIII e XIX.  

No que tange os aportes metodológicos, voltados à análise da cultura material 

exumada, a documentação arqueológica e o contexto examinado, se levou em 

consideração aspectos referentes à necessidade de uma explicação que abarcasse 

elementos relacionais, que capacitasse uma periodização dos eventos necessários à 

confecção de uma explicação mais aprofundada sobre a área do Centro Histórico de 

Salvador, a partir de uma perspectiva arqueológica que pautou os critérios de 

análise tanto documental quanto laboratorial. 

A amostra das áreas mais profundamente examinadas para a confecção do 

estudo exigiu o desenvolvimento de uma série de pré-requisitos, no intuito de melhor 

embasar a escolha. Dessa maneira, foi feita, a partir das observações da área, a 

delimitação de alguns itens de relevância. Por buscar entender procedimentos 

relativos à implantação de medidas de salubridade no local, foram isolados, através 

da coleta de dados na documentação arqueológica do Projeto Pelourinho, nos 14 

quarteirões analisados, aqueles sobre quais existiam dados relativos a vestígios de 

canalizações. Uma vez separados esses dados, se buscou, nos quarteirões, imóveis 

nos quais foram empreendidos, trabalhos sistemáticos pela equipe de arqueologia, 

sendo isolados sete imóveis. Estes critérios possibilitaram coletar informações mais 

completas e concisas sobre as estruturas observadas e seu aspecto relacional. 
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Escolheram-se ainda, intencionalmente, edifícios com diferentes momentos 

construtivos, o que ampliou a compreensão sobre os processos de expansão 

urbana, uso e desusos das áreas. 

Após a aplicação dos critérios de escolha, chegou-se a três imóveis 

residenciais, em quarteirões diferenciados. Outro aspecto que conduziu a escolha 

dos imóveis foi o aterramento da área em que estavam. Nesse sentido, observaram-

se, como períodos de aterramento, os séculos XVIII, XIX e XX. Abordaram-se três 

modos de apreensão sobre esses espaços: a análise arqueológica das 

canalizações, artefatos móveis associados e das residências; uma análise espacial a 

partir da abordagem horizontal, buscando entender as relações de interdependência 

entre essas estruturas; e uma análise vertical, que examinou os diferenciados 

momentos de ocupação a partir das diferentes camadas arqueológicas. 
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CAPÍTULO I 

UMA RETROSPECTIVA SOBRE A QUESTÃO DA SALUBRIDADE 

 

Estudos voltados ao entendimento das práticas salubres em distintos 

momentos históricos têm sido empreendidos por várias áreas do conhecimento 

científico. Esses apontam que questões relativas à prevenção dos aspectos 

escatológicos e à assepsia, tanto corporal quanto de áreas públicas, tiveram início 

em períodos bem recuados da história social (MUMFORD, 1991; EIGENHEER, 

2009; HELLER & REZENDE, 2008; FERNANDES, 2000). A própria Bíblia, 

considerada uma das fontes históricas mais antigas disponíveis, demonstra que 

essas medidas voltadas à salubridade estão relacionadas, em maior grau, à 

manutenção da vida. Isto porque, a repulsa aos resíduos sólidos e dejetos corporais 

esteve atrelada à necessidade de repelir possíveis manifestações de doenças 

epidêmicas e/ou endêmicas e, com isso, preservar a vida principalmente durante o 

processo de crescimento dos agrupamentos humanos. 

Dito de outra forma, a aversão causada pelas questões escatológicas esteve 

diretamente relacionada às percepções da finitude da vida humana e o consequente 

risco à manutenção e reprodução das relações sociais.  De modo geral, as medidas 

implantadas em prol de um meio social mais saudável alteraram-se 

progressivamente no decorrer dos séculos, conforme exemplificam as grandes valas 

destinadas à condução de águas servidas e dejetos implantados na Roma Antiga – 

a conhecida “Cloaca Máxima”, considerado por pesquisadores, como Mumford 

(1991); Eigenheer (2009) como um sistema muito avançado para época. Não 

obstante, alguns séculos mais tarde, veem-se retrocessos nas praças europeias 

durante a Idade Média, durante o “período das trevas”, devido à instauração do 

sistema teocêntrico de pensamento que agregou importantes tabus relacionados ao 

corpo e a gestão das práticas salubres.  

Por outro lado, os primeiros esgotamentos construídos pelos homens 

possuíam outra atribuição. Esses foram executados com o intuito de controlar as 

vazões pluviais. Outro fato relevante repousa na necessidade de instalação de 

aldeias e vilas nas proximidades de rios, áreas encharcadas, devido à inexistência 

de redes regulares para abastecimento de águas, bem como, de peças sanitárias 

com descargas hídricas. O crescimento demográfico das cidades gerou novas 
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demandas relativas ao fornecimento para a população. Assim, as águas fluviais 

serviram aos primeiros agrupamentos humanos como espaço de coleta de água 

potável e local para descarte de esgoto e lixo que, uma vez muito contaminado, era 

abandonado.  Esse padrão durou por um extenso intervalo de tempo. Observa-se, 

no entanto, que cada época está dotada de especificidades e reincidências que 

serão discutidas no decorrer desse capítulo. 

 

1.1 NA ANTIGUIDADE CLÁSSICA 

Desde o momento do seu nascimento o homem é o maior produtor de 

material de descarte, nesse sentido de lixo, seja ele o destino final da atividade 

humana, no momento de descarte, seja ele o resultado do metabolismo humano, 

como dejetos corpóreos. O consenso sobre a forma de manejo dos materiais 

descartados aborda que estes devem estar segregados das áreas do convívio 

cotidiano. Porém, essa distância sobre os espaços de manutenção das relações 

interpessoais torna-se relativo ao longo do desenvolvimento humano. Nesse sentido, 

diferenciados momentos produziram concepções a este respeito, o que formatou 

práticas arroladas no seu tratamento e locus de descarte. 

Ao longo da história humana, a sociedade voltou-se às preocupações com a 

salubridade e ao perigo representado pela ausência de mecanismos de contenção 

de epidemias e endemias provocadas pelos precários sistemas sanitários utilizados.  

Em momentos mais recuados da antiguidade, esse dilema apresentava-se em 

forma dual, pois havia, por um lado, a repulsa e afastamento desses resíduos e, por 

outro lado, eram desses que surgiam o alimento necessário para a manutenção e 

perpetuação do corpo social, sendo, pois, transportados aos campos como forma de 

adubo para as plantações. Dessa maneira, a agricultura assumia uma das etapas da 

cadeia cíclica, ao tornar os excrementos urbanos um elemento relevante ao 

processo produtivo, pois: 

Na mitologia grega já encontramos a expressão dessa dicotomia: as fezes 
acumuladas nas estrebarias do rei Augias são um problema a ser resolvido 
pelo lendário Hércules. A solução passa por transferir o material indesejado 
para um espaço adequado.  O trabalho de Hércules consiste em desviar um 
curso d’água para dentro dos estábulos, removendo o estrume para os 
campos que são, assim, fertilizados para a agricultura. (EIGENHEER, 2009, 
p.17) 
 

O próprio Hércules passa a ser o patrono da limpeza urbana na cidade da 

Grécia Antiga. Outras cidades no mesmo período incorporaram práticas assépticas 
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ao modo de vida de seus habitantes, dentre elas Ur, na Suméria, Atenas e Tebas na 

Grécia e Roma, dentre outras. Atrela-se à implantação dos mecanismos prol 

salubridade, o rápido e notório crescimento urbano e populacional de algumas 

dessas cidades1. Informações históricas apontam que os sumérios já conheciam 

hábitos de toaletes e possuíam locais para banho dentro de suas residências, assim 

como se utilizavam de canos de barro para escoamento das águas servidas, sendo 

essas direcionadas a canais maiores. Os sacerdotes sumérios eram, por sua vez, 

responsáveis pelo abastecimento de água e limpeza urbana. Seus sucessores, os 

assírios também se orientaram no sentido da construção de canalizações de tijolos 

para direcionamento das águas servidas e pluviais2. Na Babilônia, as casas eram 

interligadas por um canal murado que servia para condução das águas servidas 

(HELLER & REZENDE, 2008; FERNANDES, 2000; EIGENHEER, 2009). 

Sobre os povos Hindus, Hösel (1990) aponta que algumas escavações 

realizadas nas cidades de Harappa, no Punjab e Mohenjo-Daro, no vale da Índia: 

[...] indicam que estas foram bastante desenvolvidas, inclusive quanto às 
instalações sanitárias. Dispunham também ruas pavimentadas, e em 
Mohenjo-Daro encontraram-se vestígios de um local de banhos com 
grandes piscinas. Existiam canais subterrâneos, de vários tamanhos e 
com possibilidades de inspeção, para captação de águas servidas e 
esgoto, através de pequenas rinas provenientes das casas [...] (HÖSEL 
apud. Eigenheer, 2009, p. 27, grifo nosso).  
 

Ainda sobre essas duas cidades, Fernandes (2000) aborda que trabalhos 

arqueológicos constataram a existência de áreas destinadas à toalete equipadas 

com esgotos por volta de 3000 a.C. Fernandes (op. cit.) relata, também, que os 

estudos localizaram vestígios que apontavam para a existência de ruas alinhadas e 

esgotos formados por galerias subterrâneas de tijolos argamassados. Essas 

estruturas estavam postas a mais de 50 centímetros de profundidade do nível atual 

da rua. 

De acordo com Fernandes (2000) e Eigenheer (2009) os egípcios utilizavam 

canais para irrigação utilizando-se das águas inundadas do Rio Nilo por volta de 

3.000 a.C., havendo indícios de que esses canais tinham, além desta utilidade, à 

condução de águas servidas. Esses apontam ainda que as práticas assépticas 

ocupavam importante papel na elaboração social e que pelo menos as casas das 

famílias mais abastadas possuíam toaletes.  
                                                             
1 Segundo Eigenheer (2009), no período de maior crescimento demográfico Atenas alcançou 250 mil habitantes; 
Jerusalém, 500 mil; Cartago, 750 mil; Alexandria, 750 mil e Roma, 1 milhão. 
2 Essas práticas chegaram à civilização grega através dos fenícios (FERNANDES, 2000). 
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A consulta sobre o livro histórico mais antigo, isto é, a Bíblia direcionou foco à 

presença das práticas sanitárias entre os israelitas, apresentadas sobre forma de 

conselho, mesclando elementos da vida prática cotidiana e aspectos relacionados à 

transcendentalidade: 

Deverá promover um lugar fora do acampamento para as tuas 
necessidades. Junto com teu equipamento tenhas também uma pá. 
Quando saíres para fazer suas necessidades, cava com ela, e, ao 
terminar, cobre as fezes. Pois Iahweh, teu Deus, anda pelo acampamento 
para te proteger e para entregar-te os inimigos. Portanto, teu acampamento 
deve ser santo, para que Iahweh não veja em ti algo de inconveniente e te 
voltes às costas (DEUTERONÔMIO, 23, p.13-15, grifo nosso).  
 
  

Existem indicações (FERNANDES, 2000; EIGENHEER, 2009) ainda sobre a 

existência de canalizações de águas servidas na antiguidade grega, havendo 

inclusive no palácio de Minos, em Knossos (1000 a.C), separação dos recursos 

hídricos destinados ao uso geral e a toalete. Sobre os quais nos espaços destinados 

à toalete, a presença de água corrente tinha o intuito de retirar as fezes do local.  

Atenas, por volta do século V a.C., possuía sistemas de canalização voltados para a 

drenagem do extenso volume de águas utilizadas nas unidades domésticas. Essas 

canalizações conduziam os resíduos que eram depositados nos jardins e então 

lançados no meio público. Outras evidências de canalizações foram observadas em 

Olímpia, Samos, Mileto, Alexandria e Agrigento. Ainda na antiguidade grega, 

Epaminondas (418-362 a.C.), quando encarregado da limpeza pública de Tebas, a 

transformou na cidade mais limpa da Grécia Antiga. No período clássico grego, por 

volta de 320 a.C. 

Atenas contava com deliberações sobre limpeza pública. Ainda em sua 
época mais antiga, a cidade possuía uma “policia de rua” – os cinco 
chamados Astynonem, que cuidavam das posturas da cidade (normas e 
alinhamento das construções, abastecimento de água e limpeza pública). A 
eles estavam subordinados os Koprologen, limpadores de ruas e coletores 
de excrementos, que atuavam mais nas ruas principais, ficando as demais 
sujas e mal cuidadas. (EIGENHEER, 2009, p.31). 
 

Segundo Mumford (1991), o geógrafo Estrabão comparou o foco das 

preocupações infraestruturais na Grécia e em Roma, relatando que, “os gregos 

atendiam principalmente a beleza e à fortificação, aos portos e aos solos férteis, ao 

planejar suas cidades, os romanos eram notáveis pelo calçamento das ruas, 

pelo suprimento de água e pelos esgotos” (MUMFORD, 1991, p. 237, grifo 

nosso). Nesse sentido, será da Roma Antiga, a maior quantidade de informações e 

contribuições a respeito de práticas voltadas à salubridade que ocasionaram 
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mudanças nas formas de tratamento corporal, dentre eles o hábito de toalete, e a 

organização física da cidade. Essas transformações foram gestadas a partir do 

intenso crescimento da população.  Dentre as medidas voltadas à salubridade, o 

sistema de limpeza urbana, em Roma, foi um projeto em constante construção, seu 

apogeu se deu durante o governo de Otávio (42 a. C – 23 a.C.), no período do Alto 

Império. (ROSTOVTZEFF, 1983).   

Duas variáveis vão incidir efetivamente sobre os direcionamentos de Roma: o 

tamanho do território e seu tipo de clima menos ameno, o que demandava 

abastecimento de grande quantidade de água para a cidade. A rede de 

abastecimento da cidade chegou a se estender por 420 km, o que gerou a 

necessidade de formatação de meios de condução dessas águas depois de 

utilizadas. Sobre o tema é possível entender ainda que: 

O sistema teve seu grande momento sob a administração do curador das 
águas Julius Frontinus (40-103 d.C), que foi também engenheiro militar. 
Naquele tempo a cidade recebia 700 mil m³ de água, sendo a metade para 
fins públicos [...] Contudo, a maioria da população só era atendida pelas 
fontes públicas, de modo que os casebres de aluguel não podiam 
deixar de ser sujas, já que a água para a limpeza e outros usos deveria 
ser apanhada nas fontes. (EIGENHEER, 2009, p.34, grifo nosso). 
 

Outro aspecto relevante centra-se na diferenciação em termos de tamanho e 

estado de salubridade dos prédios residenciais na Roma Antiga. Nesse sentido, dois 

eram os padrões construtivos mais frequentes: o domus, tipo de casas particulares, 

resididas pelos patrícios e as casernas de aluguel que podiam alcançar valores 

especulativamente elevados. Mumford (1991) no livro “A cidade na História” revela 

importantes reflexões sobre esses dois espaços de moradia. 

As casas dos patrícios espaçosas, arejadas, sanitárias, equipadas de 
banheiro e privadas, aquecidas no inverno por hipoclaustos que conduzia ar 
quente através das câmaras de pavimentos, talvez fosse às casas mais 
cômodas e confortáveis construídas para um clima temperado, em qualquer 
parte, até o século XX[...] Contudo, os apartamentos de Roma facilmente 
ganhavam o prêmio por serem os edifícios mais entulhados e não 
sanitários produzidos na Europa Ocidental, até o século XVI[...] Tais 
edifícios, não só eram desprovidos de aquecimento, de condutores de 
detritos ou de privadas, não sendo adaptados à culinária, continha um 
número exagerado de aposentos sem ar, indecentemente 
supercongestionados. (MUMFORD, 1991, p.243, grifo nosso).  
 

Os dados apresentados por Mumford (1991) indicam que, durante o processo 

de introdução de infraestrutura em Roma, na maior parte dos casos, as populações 

menos favorecidas foram as que mais sofreram com os resultados da insalubridade 

e insegurança das estruturas físicas presentes na cidade. Ainda que medidas 
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sanitárias tenham sido iniciadas em Roma, como em outras cidades antigas 

observaram-se que as famílias mais abastadas tinham acesso mais rápido e de 

melhor qualidade aos serviços públicos, luxos tais como a implantação de banheiros 

privados e de elementos voltados à inserção da salubridade. Locais destinados a 

banhos públicos já existiam em Roma desde século II a.C., ritual diário que Mumford 

(1991) atribui a um desejo consciente de auxiliar no processo de limpeza e higiene 

tanto do corpo físico, quanto social da cidade, atuando também em aspectos 

simbólicos como mecanismo para drenar e afastar aspectos escatológicos e 

negativos da vida relacionados à esfera doméstica. 

Por outro lado, os dois procedimentos, isto é, tanto o abastecimento quanto o 

desabastecimento, estiveram atrelados e se desenvolveram paulatina e 

concomitantemente. Nesse sentido, o desabastecimento se deu a partir da 

construção de canais que foram sendo interligados e que conduziram águas 

servidas dos pés da colina do Capitólio até o Rio Tibre (ou Tevere, em italiano), em 

um processo de manufatura herdada dos povos etruscos. Esses canais foram 

múltiplos e espacialmente espalhados pela cidade romana.  

Dentre eles, um que ainda hoje está intacto e que foi construído no século VI 

a.C. pelo rei romano Tarquinus Priscus, a Cloaca Máxima, assim denominada em 

homenagem a Cloacina, deusa dos canais de escoamento, latrinas e cloacas. 

A Cloaca Máxima (Figuras 1 e 2) constituía uma rede de canais interligados 

destinada a condução de águas servidas e pluviais de Roma até seu destino final no 

Rio Tevere. Porém nem todos os imóveis residenciais tinham ligações de esgoto 

com esses canais, apenas as casas mais próximas do seu curso e aquelas 

pertencentes aos membros mais eminentes da sociedade e edifícios públicos. Isso 

só foi possível após o século 32 a.C., com a criação da Cloacarium, taxa que dava 

direito ao uso das redes de esgotamento para canais. 
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Figura 1 – Mapa com a extensão da Cloaca Máxima (detalhe). Mais importante sistema de 
esgotamento sanitário de Roma. Construída no governo de Tarquínus Priscus. Fonte: 
http://wikipedia.org/wiki/Cloaca_Maxima, 2013. 

 

 

Figura 2 - Cloaca Máxima, sistema de esgotamento sanitário responsável pela condução de águas 
estagnadas até o Rio Tevere. Construído no século VI a.C e até os dias atuais em funcionamento. 
Fonte:  http://www.thehistoryblog.com/wp-content/uploads/2012/11/Domitian-Cloaca-Forum.jpg, 2013. 

 

http://wikipedia.org/wiki/Cloaca_Maxima
http://www.thehistoryblog.com/wp-content/uploads/2012/11/Domitian-Cloaca-Forum.jpg
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A administração destes canais era tarefa de altos funcionários do governo, 

sendo que sua limpeza era realizada por prisioneiros. 

Assim como nossas rodovias expressas não são articuladas com o sistema 
local de ruas, assim, os grandes esgotos de Roma não eram ligados às 
privadas acima do primeiro andar. Pior ainda, não tinham qualquer 
ligação com as habitações coletivas congestionadas [...] (MUMFORD, 
1991, p. 238, grifo nosso). 
 

As residências não atendidas por ligação às cloacas utilizavam buracos 

cobertos ao pé das escadas das suas habitações ou um sistema de tonéis que eram 

cheios de dejetos e despejados por escravos, à noite, nos canais ou no campo ou 

ainda em fossas esvaziadas periodicamente. No caso específico dos dejetos 

líquidos, “a urina recolhida em vasos especiais, era empregada pelos tecelões no 

preparo de tecidos” (MUMFORD, 1991, p.238). Os excrementos depositados no 

campo eram utilizados como adubo para o plantio. Além disso, havia, em Roma, 

outros aparelhos urbanos como as latrinas públicas, que por volta de 300 d.C. já se 

somavam mais 140, bem como, os mictórios construídos por Vespasiano por volta 

de 403 d.C. Esses aparelhos atendiam aos moradores que não possuíam espaços 

sanitários em casas e eram usados pela população durante eventos e festejos 

públicos. 

De modo geral, as medidas empreendidas para o melhoramento dos padrões 

de salubridade, abarcam outros espaços que não aqueles relativos à captação e 

condução das águas. Desde 520 a.C., essas concepções passam a interferir no 

processo de gestão espacial da cidade na construção, calçamento, pavimentação de 

ruas e estradas. Sobre o tema Eigenheer (2009) demostra que já no século 45 a.C a 

Lex Julia... 

[...] indicava caber ao Estado à pavimentação das ruas e as calçadas aos 
proprietários das casas (incluindo pequenos prédios). Estes eram 
responsáveis de igual modo pela limpeza da calçada até o meio da rua. Em 
caso de falta de cuidado, o serviço era executado pela cidade e a conta 
enviada ao proprietário do trecho. Também deveria ter cuidado para que as 
águas servidas não alcançassem as ruas. (EIGENHEER, 2009, p.36) 

 

Apesar dessa série de decretos e demais direcionamentos, era muito difícil o 

controle total sobre as ações da população relacionadas à manutenção da limpeza 

urbana. Devido a ser hábito arraigado à utilização do espaço público como meio de 

descarte de dejetos. Prática realizada principalmente no período noturno. A 

preocupação do governo local com questões sanitárias relacionadas à limpeza 

estava limitada a algumas áreas, restritas às ruas principais, ficando aquelas 



28 

 

localizadas nos espaços mais afastados e escondidos sem as devidas ações 

salubres. 

Pode-se, de modo geral, destacar que a experiência da Roma Antiga 

apresenta características recorrentes no desenvolvimento de práticas salubres para 

a cidade. Nesse sentido, três delas merecem ser ressaltadas: a diferenciação social 

que resultava na segregação espacial, o crescimento populacional desordenado que 

ampliava a demanda por serviços sanitários e a dificuldade na transformação dos 

hábitos relacionados aos locais e modos de descarte dos dejetos. 

A partir de 476 d.C., o Império Romano finda e inicia-se o período medieval, 

que dura por mais de um milênio. Esse momento histórico caracterizou-se por um 

retrocesso no que tange às ações salubres no Ocidente. A Europa passa por um 

processo de substituição do conhecimento científico por um sistema de dogmas e 

padrões sociais, pautado por superstições. Esse será denominado, posteriormente, 

por pensadores como “a Idade das Trevas” (500-1000 d. C.).  Durante a “Idade das 

Trevas” a existência de enfermidades foi justificada como uma das formas de 

punição e castigo divino, as quais deveriam ser tratadas com procedimentos 

místicos, orações e penitências. 

A estagnação das preocupações voltadas ao desenvolvimento científico e 

social fez com que as ações higiênicas alcançadas na antiguidade clássica, se 

desintegrassem até a quase extinção. Esse processo deve-se, em grande parte, às 

concepções religiosas na sociedade do período medieval, pautadas em um forte 

conservadorismo e tabus relativos ao corpo, que influenciaram e corroboram para o 

abandono dos avanços referentes a questões de higiene, principalmente àqueles 

obtidos na Roma Antiga. (HELLER & REZENDE, 2008; FERNANDES, 2000; 

EIGENHEER, 2009). 

Nesse momento a questão e a necessidade da servidão aos senhores, 

ocupava a maior parte das preocupações da sociedade da época. Outro aspecto 

que contribui para a redução da importância e prioridade dada à questão higiênica 

se refere à dimensão, distribuição espacial e localização das residências. Nesse 

sentido, as áreas livres e desocupadas nos quintais das casas passaram a ser o 

destino de grande parte dos dejetos e excrementos produzidos por seus habitantes 

na realização de suas atividades cotidianas.  Assim como o esgoto, lixo e os 

refugos, de forma gral, eram depositados no meio público, formando pilhas. Essas 

eram então recolhidas, com pás e carroças, quando o odor tornava-se insuportável.  
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A manutenção e direcionamento relativos às práticas higiênicas, no início da 

Idade Média, vão recair aos cuidados das entidades religiosas.  

São os conventos nesse período que conservam as práticas sanitárias. 
Com ideias de auto sustentação, previam destinação de águas servidas 
com locais apropriados, para toaletes, como por exemplo, o convento de 
St. Gallen, no século IX[...] (HÖSEL, 1990, p.40, grifo nosso).  
 

Eigenheer completa a informação sobre a situação higiênica na cidade, 

relatando que: 

[...] nos burgos, mesmo em seus tempos de maior florescência, as práticas 
de higiene se limitavam a eliminação de águas servidas e fezes 
levadas a escorrer através das muradas para as áreas limítrofes ou 
para fossos. (EIGENHEER, 2009, p.46, grifo nosso).  

 

1.2 – NO RENASCIMENTO 

O retrocesso representado pelo abandono de práticas mais sistemáticas e 

eficazes na condução dos dejetos sólidos e líquidos produzidos pela população 

trouxe consigo o perigo de novas e grandes infestações epidemiológicas. Um dos 

exemplos mais claros da situação crítica alcançada pode ser observado na epidemia 

de Avignon, em 1238, que reduziu a população romana, que no seu ápice alcançou 

mais de 1 milhão de habitantes, à apenas 35 mil no século XIII. Só no governo de 

Frederico II que preocupações com as questões sanitárias voltaram ao debate, 

como mostra a regulamentação de 1243: 

Ninguém deve ter canos ou goteiras que desemboquem numa rua pública 
pelos quais a água poderia escorrer para a rua, com exceção da água da 
chuva ou de fonte... Do mesmo modo, ninguém deve jogar na rua, líquido 
fervente, nem argueiros de palhas, nem detritos de uva, nem excrementos 
humanos, nem água de lavagem, nem lixo nenhum. Não se deve 
tampouco jogar nada na rua na frente de casa. (LE GOFF, 1992, p. 215, 
grifo nosso). 
 

De maneira geral nesse período foram retomadas iniciativas voltadas à 

formação de áreas salutares, como a pavimentação das ruas das cidades europeias, 

com a finalidade de mantê-las limpas e alinhadas, Paris (1185), Praga (1331), 

Nuremberg (1368) e Basiléia (1387). Essas ações consolidaram-se como marco 

inicial relacionado às preocupações voltadas à salubridade e, mais especificamente, 

à drenagem das águas pluviais e o esgotamento subterrâneo de águas servidas 

direcionadas, inicialmente, para fossas domésticas e, posteriormente, para os canais 

pluviais (FERNANDES, 2000). 
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 Com relação às medidas sanitárias o intervalo entre os séculos XVI e XVIII é 

considerado como de transição. A partir do século XVI devido ao elevado nível de 

poluição dos rios utilizados para abastecimento da população, as questões relativas 

ao descarte de esgotos, águas servidas e lixo urbano passam a representar um 

problema. 
O conjunto de mudanças, na visão de mundo, representado pela alteração da 

forma teocêntrica para as concepções antropocêntricas e humanísticas instauradas 

com o Renascimento ocasionou uma maior liberdade no desenvolvimento e 

emprego de ações voltadas ao trato corporal e as noções de higiene. Uma vez 

revistos os tabus impostos pelo teocentrismo e com a abertura intelectual e social 

focada para o entendimento do ser humano, ampliou-se as possibilidades de 

inserção das práticas voltadas à obtenção de padrões higiênicos, principalmente 

àquelas relacionadas à assepsia corporal e aos processos de reorganização 

espacial das cidades europeias. Nesse sentido surgem estudos voltados à 

formatação dos espaços das cidades, a partir da introdução de novos elementos, 

tais como, as questões higiênicas e estéticas.  

A cidade de Roma, a partir do século XVII, buscou o reuso das cloacas 

construídas na antiguidade e a capital francesa se inspira nesse modelo 

empreendendo a construção de canais para condução de suas águas pluviais e 

servidas. As cloacas parisienses, dessa forma irão se configurar como uma 

reminiscência aos moldes da antiguidade clássica para o tratamento da salubridade 

no meio público.  

Os estudos sobre a cidade propostos por Leonardo da Vinci, no século XVI 

denotam as preocupações com o seu ordenamento espacial, hierarquização de vias 

e construção de canais para abastecimento de água e esgotamento sanitário, 

segundo esse modelo: 

Os caminhos M ficam 6 varas mais altas que os caminhos PS. E cada 
caminho superior tem que ter uma largura de 20 varas e deve ter uma 
inclinação de meia vara das bordas em direção ao meio... E nessa linha do 
meio encontra-se a cada vara uma abertura do comprimento de um dedo, 
pela qual as águas pluviais escorrem para as fossas... E providencie que 
em cada cabeceira do caminho supramencionado haja uma arcada de uma 
largura de 6 varas e apoiada em colunas. E entenda que aquele que quiser 
atravessar a praça toda, poderá servir-se das ruas altas. Quem quiser 
passar pelas ruas baixas, poderá fazer isto. Pelas ruas superiores não 
poderá passar nenhuma viatura ou algo semelhante; pois são reservadas 
exclusivamente para a fidalguia. As carretas e os fretes para o consumo e a 
comodidade dos moradores passam por um das ruas baixas. Uma casa 
deve estar de costas para as outras, tendo uma rua baixa no meio. 
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Provisões, como lenha, vinho e coisas assim, têm de ser transportadas 
através das portas. Pelas ruas subterrâneas devem esvaziar-se as 
latrinas, os estábulos e outras coisas fedorentas, de uma arcada à 
outra. (EIGENHEER, 2009, p.49, grifo nosso).  
 

Deve-se levar em consideração, a partir do modelo proposto por Da Vinci 

(Figura 3), um claro direcionamento que visava à separação espacial entre pessoas 

e qualquer tipo de descarte que pudesse representar perigo a manutenção da 

coletividade. O modelo de ruas subterrâneas visava não só mascarar um perigo 

eminente, mas estabelecer mecanismos seguros de salubridade para as camadas 

mais abastadas, representado por um modelo de segregação social. No entanto, 

apesar da alternativa pronunciada, o projeto no plano empírico nunca foi realizado.  

 
Figura 3 – A cidade ideal, proposta por Leonardo da Vinci, com seus dois níveis de circulação. As 
ruas altas direcionadas a circulação da camada mais abastada e as ruas subterrâneas destinadas à 
passagem de negros escravos e dejetos. Fonte: Disponível em 
<http://vicosacidadeaberta.blogspot.com.br/2011/01/o-arquiteto-leonardo-da-vinci.html>, 2013. 

 
 

Essa divisão entre dois traçados paralelos conformando as ruas e áreas de 

circulação da cidade, sobre as quais uma estava atrelada a livre circulação de 

pessoas, pertencentes às classes mais abastadas e, outra, invisibilizada no meio 

subterrâneo, direcionada à condução de dejetos e demais formas de descarte. A 
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construção dos canais para condução de águas servidas de Paris, durante a Idade 

Média, buscou resolver problemas gerados pela baixa presença de medidas de 

salubridade na cidade. O escritor francês Victor Hugo traz importantes indícios, 

demonstrando que no terreno empírico essas formatações urbanas parisienses não 

solucionaram os problemas para as quais tinham sido gestadas sobre inspiração de 

Roma: 

Na Idade Média, os canos de Paris eram lendários. No século XVI tentou 
Henrique II, uma sondagem, que abortou. Há menos de 100 anos, 
segundo atesta Mercier, a Cloaca da grande capital achava-se 
complemente abandonada e entregue a si mesma. Tal era a antiga Paris, 
presa dos tumultos, das indecisões e dúvidas. Por muito tempo jazeu na 
maior estupidez... Porém, no bom tempo antigo, a inteligência da capital não 
era grande; não sabia cuidar dos seus negócios, nem moral, nem 
materialmente, e tanta inaptidão tinha para varrer o lixo como os abusos. 
Tudo eram obstáculos e questões. Os canos, por exemplo, eram 
refratários a qualquer itinerário. Tão difícil era a qualquer um orientar-
se no encanamento como entender-se na cidade. Em cima ininteligível, 
em baixo o inextricável; por baixo da confusão das línguas ficava a 
confusão dos subterrâneos; era Dédalo sustentando Babel.  (HUGO, 2002, 
p. 157, grifos nossos).  
 

Ainda no mesmo texto, satiriza a cloaca francesa pela sua ineficácia na 

questão de direcionamento dos dejetos parisienses. Pela impossibilidade de não 

tornar-se tão assertivo quanto a sua matriz romana. Sobre os canos da capital 

francesa infere que: 

Às vezes os canos de Paris, entravam a transbordar, como se aquele 
desprezado Nilo subitamente se encolerizasse, causando coisa 
vergonhosa, inundações de lixo. Se aquele estômago da civilização 
digeria mal, a cloaca refluía à garganta da cidade e, Paris tinha o 
ressaibo da sua lama. (HUGO, 2002, p. 158, grifo nosso).  
 

Porém, não eram apenas questões da limpeza e salubridade as quais se 

atrelavam ao destino dado aos montes de lixo e esterquilínios produzidos nas 

cidades europeias, detidamente na capital da França. Mas a transformação do 

problema em solução, isto é, a utilização desses excrementos como material para a 

adubação dos campos e, assim empregado na plantação forneceriam importantes 

nutrientes na preparação do solo para produção de insumos, suprindo o mercado 

que ascendia junto com o crescimento populacional urbano. Nesse sentido, cabe 

ressaltar um aspecto, relevante, relacionado aos agentes do desabastecimento.  

O a priori aqui contido está na reincidência das pessoas empregadas na 

limpeza urbana e manutenção da infraestrutura voltada à salubridade, pois o serviço 

de higienização sempre esteve a cargo de uma minoria marginalizada. Na 

antiguidade foi direcionado aos escravos por dívida e/ou prisioneiros. Durante a 
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Idade Média, a escravidão negra trouxe novos braços e pernas ao serviço de 

manutenção e limpeza, sendo acrescidas, para este serviço, as prostitutas acusadas 

de utilização das vias públicas em maior nível que os demais habitantes da urbis. 

Nesse sentido, autores como Benevolo (1998), Mumford (1991), Eigenheer 

(2009) e Heller & Rezende (2008), são unanimes em demonstrar que esteve 

associado o baixo valor social agregado às pessoas responsáveis pelo tratamento 

dos dejetos e demais tipos de sujidades e o próprio despejo em si, que era mal 

assimilado pela sociedade que o produzia. Assim, pode-se compreender o caráter 

cíclico das questões relativas ao lixo, isto é, a associação depreciativa desses 

excrementos terminava por contaminar aqueles que deles se ocupavam. Ao mesmo 

tempo em que a repulsa, socialmente direcionada a essas pessoas, atribuía a 

matéria trabalhada por elas um sentimento de repugnância ampliado. 

O quadro observado durante a Idade Média para as cidades europeias, com 

relação à salubridade e a implantação da limpeza pública, demostram pequenos 

avanços de ações atreladas à constituição de uma esfera salutar. Nesse sentido 

aponta Eigenheer (2009) que o final da Idade Média foi um momento decisivo para 

inserção dessas práticas, constatando que: 

Avanços parcos, mas significativos, podem ser detectados, como a criação, 
já a partir do século XIV, de ações de saúde pública com o objetivo de tratar 
questões de saneamento e saúde nas cidades. Assim foi em Konstanz, em 
1312 e em Veneza, em 1485, que serviam de exemplo para as outras 
cidades. (EIGENHEER, 2009, p.63) 
 

A partir da criação de maiores e mais elaboradas diretrizes, no que tange o 

processo relacionado às cidades europeias, passam a desenvolver-se a partir de 

padrões pré-estabelecidos para construção de ruas, praças, demais vias e até 

mesmo novas alternativas para o tratamento dos resíduos sólidos, como a 

implantação da compostagem em Bruxelas, em 1560. De modo mais amplo, será no 

período final da Idade Média que a Europa começa a organizar-se tendo como 

objetivo a formação de espaços mais salubres. De toda parte do continente surgem 

iniciativas demonstrando à emergência da limpeza, tratamento e implantação de 

infraestruturas voltadas à obtenção de salubridade para essas cidades. Aspectos 

esses que eclodem e que são mais bem organizados e direcionados a partir das 

revoluções francesas e inglesas. 
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1.3 NOS SÉCULOS XVIII E XIX 

As cidades mantém seu movimento desenvolvimentista crescendo 

demograficamente e em termo de população, assim novas formas e métodos são 

apreendidos pela municipalidade e por seus habitantes na tentativa de barrar o 

aumento da taxa de mortalidade. Em toda Europa surgem teorias que visam elucidar 

aspectos relacionados à forma de contágio, aparecimento de doenças e questões 

relativas à salubridade, Eigenheer (2009) aponta que: 

A partir de 1740, os grandes centros Europeus começam a cuidar da 
limpeza urbana, drenando buracos e depressões alagados, cheias de 
urina e fezes e promovendo sua canalização para esgotos 
subterrâneos. Até então, o calçamento era feito de calhaus arredondados 
que retinham nos seus interstícios, excrementos humanos e de animais. Em 
meados do século XVIII, os ingleses começaram a repavimentar Londres, 
utilizando-se de placas quadradas de granito que se encaixavam umas nas 
outras [...] Dessa forma, as ruas tornaram-se mais limpas, abaixo delas 
‘veias’ urbanas substituíam bueiros rasos, carregando águas sujas e 
excrementos para novos canais de esgoto. (EIGENHEER, 2009, p. 68, 
grifos nossos).  
 

Segundo autores como Benevolo (1998), Mumford (1998), Heller e Rezende 

(2008) e Fernandes (2000), a administração pública europeia adaptava às cidades 

para acomodar a crescente população, mas empreendia enorme esforço, também, 

no sentido de garantir a manutenção do quantitativo da mão de obra para o 

ascendente surto de industrialização que vivia este continente.  

A situação topográfica das fábricas, a construção das habitações para os 
trabalhadores, ate o suprimento de água e a coleta de lixo, deviam ser feitos 
exclusivamente pela empresa privada, em busca do lucro privado. 
(MUMFORD, 1998, p. 490). 
 

Cada vez mais, vozes se levantaram em prol da constituição de locais 

salubres, voltados à vida dos trabalhadores das indústrias. Dessa maneira, as 

revoluções francesas e inglesas vão atuar de forma definitiva na configuração que 

as cidades vão adquirindo ao longo da evolução urbana e do desenvolvimento 

humano. 

A implantação de canalizações de águas para o abastecimento, bem como, 

das peças sanitárias com descargas hídricas, no século XVIII, direcionou a utilização 

da água, também, para afastar e carrear dejetos. Apesar dessa sistematização na 

condução de água ser conhecida desde século XVI, como exemplifica a existência, 

no Palácio da rainha Isabel, de uma latrina, sua difusão se deu em 1778, quando foi 

inventada a bacia sanitária, inicialmente, instalada em residências de famílias nobres 
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e hospitais (FERNANDES, 2000). Entretanto, a popularização desse sistema de 

esgotamento de água, reverteu-se em grandes prejuízos para os lençóis freáticos e 

contaminação de ruas. Essa saturação, das áreas de despejos finais do sistema de 

esgotamento, ocasionou problemas estéticos que demandaram a elaboração de 

logística voltada à limpeza das vias públicas, principalmente nas grandes cidades.  

Eventos históricos, como o movimento iluminista, a revolução industrial e as 

mudanças agrárias fomentaram mudanças revolucionárias substanciais na vida das 

cidades e instalações sanitárias no final do século XVIII, com profundas alterações 

na vida das cidades e, consequentemente, nas instalações sanitárias. Ruas estreitas 

e sinuosas foram alargadas, alinhadas, pavimentadas, iluminadas e drenadas em 

toda Europa. (FERNANDES, 2000; HELLER E REZENDE, 2008). 
Cidades, como Paris, Londres e Baltimore, implantaram, como alternativas a 

resposta da demanda da salubridade, fossas individuais. Mas ações mal 

executadas, no que tange a questões de manutenção, transformaram-nas em 

problema de saúde pública com resultados desastrosos para a garantia da vida da 

humana. A população, também, não conseguiu realizar as transformações dos 

hábitos relativos a procedimentos assépticos, assim esses equipamentos 

residenciais raramente eram limpos, ocasionando infiltração e saturação de grandes 

áreas no solo e poluição de fontes e poços utilizados para armazenamento de água. 

No início do século XIX havia na Grã-Bretanha várias cidades consideradas 
de grande porte, mas elas pareciam tão incapazes como suas 
predecessoras de evitar as contrastantes ondas de mortes por doenças e 
epidemias, que ainda eram o preço inevitável da vida urbana. Apesar das 
consideráveis melhorias executadas nos esgotos londrinos no século 
anterior, as galerias continuavam despejando seus bacilos no rio 
Tâmisa, contaminando a principal fonte de água potável da 
capital. (FERNANDES, 2000, p. 79, grifo nosso).  
 

A alternativa empreendida foi à ligação de canalização de esgotos 

secundários a redes de esgotamento subterrâneas já existentes e destinadas à 

condução de águas pluviais. A popularização dessa prática ocasionou a 

transformação dos rios existentes, em médias e grandes cidades, em esgotos a céu 

aberto. Esse fato foi contabilizado como um dos maiores desafios a serem vencidos 

pelos reformadores sanitários do século XIX. 
Haussmann empreenderá para a cidade de Paris um estudo sistemático das 

principais necessidades no que tange aos aspectos estéticos e expansionistas, 

inspirados nos ideais napoleônicos de crescimento. A partir do seu trabalho 

ostensivo, a capital francesa será reprojetada com a abertura de grandes vias, 
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regularização de traçados e ordenação do fluxo populacional. A Figura 3 traz duas 

representações gráficas de ruas parisienses, em 1877, projetadas a partir da 

influência Haussmaniana na conformação do espaço urbano. 

Ainda que seu objetivo inicial não recaia sobre a questão da salubridade, já 

que seu foco era atender as demandas propostas pela revolução francesa, essas 

intervenções interferiram positivamente no tratamento da insalubridade, quando 

essas medidas se interlaçaram a padronização das áreas de moradias, com 

espaços mais amplos para circulação e delimitação de usos e desusos, 

principalmente aqueles próprios ao descarte. (CARS e PINON, 1991). 

Nesse sentido, apresentam duas variáveis relevantes que se inserem no 

processo, à necessidade de impedir a formação de barricadas, por isso destruição 

do traçado sinuoso e estreito inicial das vias parisienses, o que impediria um novo 

acontecimento similar à revolução burguesa e, por outro lado, apoiou os ideais de 

reabilitação urbana. 

 
Figura 4 - Gravura do Boulevard Haussmaniano terminado em 1877. Fonte Cars e Pinon,1991, p.183. 
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Desta maneira, tratou-se da matéria do embelezamento e expansão da 

cidade francesa. Haussmann, que se auto intitulava “o gênio destruidor”, é visto por 

pesquisadores da história urbana como aquele que pôs abaixo a antiga Paris e 

sobre suas cinzas construiu uma cidade nova. Como primo e homem de confiança 

de Napoleão III, gozou de status e poder para influenciar esse momento de 

reconstrução da capital francesa.  

Haussmann é um dos principais nomes relacionados às transformações 

estruturais e físicas na Europa, mais especificamente na Paris do século XIX.  

 
Figura 5 - Perfil de uma rua de Paris, com redes subterrâneas de esgoto, água e gás no Projeto 
Haussmann. A pavimentação e expansão das ruas, aspecto relevante na concepção de Haussmann 
contribuiu para que um eficaz sistema de esgotamento e condução de águas servidas, pluviais e 
fluviais fosse executado, contribuindo para a formatação de áreas mais salubres na capital francesa. 
Fonte: Cars e Pinon, 1991, p.159. 
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A partir da efetivação de suas ações, que tinham como intuito inicial, além da 

remodelação espacial da cidade francesa, impedir que novos levantes fossem 

realizados, foram gestados padrões de civilidade3 seguidos posteriormente por todo 

o mundo. Esse reordenamento que, em primeira instância, atrelou-se à necessidade 

de dirimir focos de novos conflitos e formatar uma nova urbis estrategicamente 

pensada, terminou por estabelecer um forte processo de segregação espacial, posto 

que as populações mais pobres fossem empurradas para os espaços periféricos de 

Paris. No desdobro dessas ações voltadas a introdução de um novo designer para 

capital francesa, relacionado à sua proteção e embelezamento, foram inseridas 

medidas para a organização do espaço subterrâneo4. 

 

Figura 6 -  L’égout collecteur sous le boulevard de Sébastopol, visite du ministre l’Intérieur em 1858. 
(A rede de esgotamento sanitário foi ampliada de 120 km para 560 km construídos. Este foi um dos 
resultados das ações de Haussmann, relacionado à salubridade). Fonte: CARS e PINON, 1991, 
p.161. 

  

                                                             
3 « Quand Haussmann arrive à Paris il n’y a que 120 km d’égouts pour évacuer les eaux usées, 
pluviales ou ménagères » (CARS e PINON, 1991, p. 155). 
4 Cependant, pour les seules eaux usées ou pour les vidanges munies de séparateurs, un très 
important réseau d’égout a eté mis en place sous le Second Empire. Les égouts furent hiérarchisés, 
deux grands collecteurs longeant les deux rives de la Seine recueillant ce qui se déversait dans les 
égouts secondaires. (CARS e PINON, 1991, p. 160). 
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Nesse sentido, os dados (CARS e PINON, 1991) apontam que durante o 

período da gestão haussmaniana houve relevante ampliação do traçado destinado 

ao esgotamento sanitário, canalização para abastecimento, bem como, o aumento 

significativo do número de aparelhos urbanos voltados à coleta e despejo de 

resíduos na cidade de Paris. 

Sous la direction de Belgrand et de Ch. de Freycinet, 560 Km d’égouts 
furent réalisés, alors qu’il n’en existait avant le Second Empire qu’à peine 
plus de 100 km. Le réseau des égouts construit à l’initiative 
d’Haussamann a pu être considéré comme a plus emblématique de ses 
réalisations et comme une des piéces maîtresses du « modèle 
haussmannien ». (CARS e PINON, 1991, p. 160, grifo nosso).  
 

O modelo de gestão administrativa empreendido após as revoluções 

francesas e inglesas e pela ascensão da burguesia vai inspirar o reordenamento das 

cidades europeias e do mundo de modo geral, no século XIX. Nesse sentido, se deu 

a organização de espaços salutares e a implementação de grandes e amplas vias 

de circulação, conforme o que ficou conhecido como modelo Haussmaniano. A 

introdução das concepções de Haussmann, na conformação das áreas urbanas a 

partir do século XIX contribuiu fortemente para estancar o perigo de contágios, 

doenças e epidemias, evitando a repetição do que aconteceu em outros períodos 

históricos em decorrência do rápido crescimento e entulhamento humano. Ações 

essas que visaram garantir a sobrevivência da mão-de-obra, alicerce da incipiente 

industrialização que hora se levantava. Bem como, assegurar, afastando o perigo 

das epidemias, a vida das camadas mais abastadas da população. 

A inserção de medidas voltadas à prevenção de doenças e obtenção de 

salubridade se desdobra em ações efetivas nos meios públicos. Uma sequência de 

teorias, posturas e decretos é instaurada a partir do século XIX, buscando mudar 

concepções e costumes relacionados à assepsia corporal e a limpeza urbana, sobre 

os quais a população mais empobrecida será o foco. Nesse sentido, surge na 

segunda metade do século XIX:  

[...] a teoria microbiana das doenças, refutando a secular concepção 
miasmática e trazendo uma radical mudança na visão da saúde pública e da 
atenção em relação aos nossos dejetos. Dá-se uma grande importância à 
qualidade da água, e se estabelece a necessidade de separar esgoto 
de resíduos sólidos. (EIGENHEER, 2009, p.70, grifo nosso).  
 

Nos Estados Unidos, inicialmente, muitos sistemas de esgotos construídos 

tinham como financiadores a própria população, através da criação de fundos 

voltados apenas a este fim. No entanto, têm-se poucos relatos precisos sobre essas 
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pequenas iniciativas.  Autores como Fernandes (2000) e Heller e Rezende (2008) 

apontam que o marco inicial das ações voltadas à inserção de esgotamento sanitário 

na América do Norte foca a Figura de Julius W. Adams, que projetou os esgotos do 

Brooklyn, Novos Iorque (1857). Como recorrente em todo processo de 

desenvolvimento humano nas cidades, a preocupação com os problemas 

relacionados à salubridade, na América do Norte, aumentou após a epidemia de 

febre amarela em Memphis, Tennessee (1873). A doença levou a óbito mais 2.000 

pessoas no primeiro ano, e que após cinco anos já somavam mais de 5.150 

(FERNANDES, 2000). Esse surto epidêmico levou a formação do Departamento de 

Saúde Nacional, o precursor do Serviço de Saúde Pública Norte-Americano. 
Coube, entretanto, ao engenheiro George Waring projetar um sistema de 

esgotamento sanitário para cidade de Memphis, que, por ser uma cidade pobre, não 

tinha como arcar com o ônus da implantação do sistema tradicional, então, utilizado. 

A solução empreendida por Waring contra a opinião dos sanitaristas de então foi 

projetar sistemas para a coleta e remoção das águas residuais domésticas 

apartados das vazões pluviais. Criou-se, assim, o sistema separador absoluto 

(1879), que foi amplamente difundido para o resto do mundo. Depois do controle da 

epidemia e conclusão do esgotamento sanitário Memphis (1889), as maiores 

cidades americanas já contavam com linhas de esgoto em funcionamento. 

Outras serão as inúmeras tentativas de isolar os transmissores das moléstias 

que dizimaram grande parte da população mundial nesse período. A industrialização 

trouxe consigo, através da comercialização de bens e insumos, o perigo do contágio 

e transmissão de doenças de forma mais rápida, bem como, tornou pouco eficiente 

o controle das autoridades nesse aspecto (HELLER e REZENDE, 2008). Assim, 

trabalhar a assepsia corporal e limpeza urbana, nesse período histórico, era também 

programar medidas voltadas ao controle de suas fronteiras. O que podia mostra-se 

pouco eficaz devido à ampla fluidez dos trâmites e alianças comerciais em grande 

expansão. 

Por outro lado, contava-se ainda com a desconfiança e a resistência da 

população pautada principalmente em práticas tradicionais e em tabus relativos ao 

corpo. O que, sem sombra de dúvidas, significou, no decorrer de todo processo de 

introdução dos procedimentos higiênicos e aqueles atrelados à limpeza urbana, uma 

série de retrocessos e descontinuidades. Isso, sem contar o alcance dessas 

medidas, especificamente àquelas referentes à inserção de mecanismos de 
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infraestrutura. Se nas cidades nem todas as áreas receberam logo atenção devida, 

no meio rural a situação caminhava de maneira ainda mais lenta.  

Como o foco maior desse estudo recai sobre áreas urbanas, não se entrará 

no mérito da questão dos espaços rurais. Retoma-se a bipolaridade entre as 

considerações de importância no que tange as áreas consideradas nobres e aquelas 

sobre as quais foi foco mais tardio de atenção das autoridades (HELLER & 

REZENDE, 2008). Essa falta de atenção do poder público, na inserção das medidas 

sanitária nas áreas mais pobres, custou muitas vidas, posto que as epidemias que 

se abateram em várias regiões do velho continente, assim como no Brasil, foram as 

mais democráticas possíveis, dizimando grande parte da população tanto em áreas 

privilegiadas e de moradia das gentes abastadas, quanto àquelas ocupadas pelas 

camadas mais pobres. 

No Brasil, mais especificamente na cidade de Salvador, como mais 

profundamente abordado no quarto capítulo deste trabalho, o século XVIII foi 

marcado por inúmeros surtos epidemiológicos de cólera, febre tifoide, varíola, o que 

abateu grande parte da população da Freguesia da Sé, rendendo uma baixa 

significativa na sua população e provocando a fuga em massa de seus habitantes 

para outras áreas da cidade, consideradas mais salubres e mais seguras. Esse 

evento transformou o perfil social e econômico da Freguesia de uma forma definitiva. 

Assim como será mais bem abordado no capítulo II, a configuração espacial e perfil 

social dos moradores sofrerão profundas alterações no intuito de barrar 

reincidências desses acontecimentos, novos projetos urbanísticos darão conta da 

ampliação e em alguns casos de implementação de mecanismos de infraestrutura 

voltados à salubridade, bem como, a inserção de procedimentos destinados ao 

controle social dos indivíduos que começam a habitar esse espaço. 

De modo geral, as transformações acontecidas na Europa resvalam nas 

intervenções empreendidas em terras brasileiras, tendo maior visibilidade, 

principalmente em duas cidades, Salvador e Rio de Janeiro, esta última, designada 

como capital do país na segunda metade século XVIII e teve sua construção 

planejada a partir do modelo das cidades higiênicas europeias (BENCHIMOL, 1992), 

principalmente por ser o destino final da corte portuguesa que aqui se instala a partir 

do século XIX. A vinda de engenheiros europeus, influenciados pelo padrão de 

civilidade e das práticas sanitaristas, já a partir do final do século XVIII, trouxe 
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grande influência no momento da reordenação espacial das cidades imperiais 

brasileiras.  

Apesar dos esforços empreendidos no século XIX (BENCHIMOL, 1992), 

ainda é alarmante a situação em termos de salubridade e de práticas higiênicas, 

aspectos que se repetem em todas as cidades brasileiras, como aponta Luccock, 

para a cidade do Rio de Janeiro que: 

Se dos dormitórios continuarmos para a cozinha, outras inconveniências 
não se farão esperar. Entre as piores, acha-se uma tina destinada a receber 
todas as imundícies e refugos da casa; que, nalguns casos, é levada e 
esvaziada diariamente, noutros somente uma vez por semana, de acordo 
com o número de escravos, seu asseio relativo e pontualidade, porém, 
sempre que carregado, já sobremodo insuportável. Se acontecer desabar 
um súbito aguaceiro, logo surgem em geral essas tinas, despeja-se-lhes o 
conteúdo em plena rua, deixando-se que a enxurrada o leve. Nas casas em 
que não se usa desses barris, toda espécie de detrito é atirada ao pátio, 
formando uma montoeira mais repugnante do que é possível a uma 
imaginação limpa fazer ideia. E ali fica ajudando a criar os insetos e 
originando doenças, à espera que as chuvas pesadas do clima tropical a 
levem. A água que cai no pátio, depois de assim impregnada, encaminha-se 
para a rua, por meio de canais que passam por debaixo do assoalho da 
casa, ou para dentro de um poço escavado bastante fundo para que 
comunique com a camada arenosa inferior ao nível das águas altas, em que 
se dissolve, ou através da qual uma parte encontra caminho para o mar 
(apud EIGENHEER, 2009, p. 94-95).  
 

Os dejetos, uma vez recolhidos, como mencionados no trecho acima eram 

destinados a enormes barris de madeira que deveriam ser transportados e 

descartados no mar, por um escravo5 destinado para tal tarefa, sempre à noite. Os 

“tigres” tinham ruas e trajetos específicos para sua passagem para evitar ofender os 

olhos dos demais transeuntes das áreas, bem como evitar que em caso de acidente 

as imundices contidas nesses barris alcançassem “os cidadãos de bem”, por esse 

motivo também é que esse trabalho deveria ser realizado à noite, hora de menor 

fluxo de pessoas (SOUZA, 2007). No caso de algum acidente acontecido, como não 

era raro, o de, por exemplo, estourar esses barris devido a sua frágil constituição, 

bem como pelo desgaste natural, além de se tornar motivo de gracejo, ficava a 

cargo do escravo a limpeza das ruas, assim como aos equipamentos públicos 

atingidos. 

O descarte dos dejetos e demais imundices encontra-se então dividido entre 

seu transporte pelos “tigres” e despejos no mar e na construção de fossas em áreas 

dos quintais das residências, até mesmo porque a alternativa dos barris só poderia 
                                                             
5 Esse escravo, direcionado a essa tarefa, era conhecido como “tigre”, bem como, o nome dado a esses barris 
de madeiras utilizados para transportar os dejetos. Nesse caso, percebe-se uma ampla transferência, de capital 
simbólico agregado, entre a atividade e o executor da mesma. 
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ser utilizada em cidades litorâneas. É durante o século XVIII que também será 

implantado um sistema de canalização mais sistemático voltado a condução de 

esgoto e águas servidas. No Rio de Janeiro essa tarefa ficou a cargo da Companhia 

Inglesa “The Rio de Janeiro City Improvementes Company Limited”, responsável 

pela limpeza em uma área restrita da cidade. É ainda desse período a “ introdução 

de canos especiais para a coleta de lixo e irrigação de ruas, e até mesmo a 

instalação de quiosques urinários e latrinas” (EIGENHEER, 2009, p.102). 
 

Figura 7 – Despejos dos tigres por escravos no mar. Fonte: Heller e Rezende, 2008.                                                  

 
 

De modo geral, as mudanças impostas pelas revoluções inglesas e francesas, 

acarretaram uma série de avanços e modificações nos conjuntos sociais mundiais. A 

sociedade buscou incessantemente mecanismos voltados a atender as novas 

demandas de um mundo em transformação, no qual se encurtou as distâncias, mas 

que trouxe em seu bojo os perigos das doenças e da morte, tornando novamente a 

consciência humana à ideia da sua finitude, concepção essa agregada sempre aos 

excrementos e fluídos do corpo. Sobre os quais se procurou afastamento espacial a 
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partir de reestruturações espaciais e reconfigurações de padrões de comportamento 

e concepções acerca do tratamento do corpo relativo aos cuidados assépticos. 

As alterações representadas pela inserção desses procedimentos deixaram 

profundas marcas nas estruturas e aparelhos urbanos, tanto na Europa quanto no 

Brasil, assim como no corpo social, para a população de um período histórico que 

viu na possibilidade de implantação dessas medidas uma alternativa válida e eficaz 

para garantir a sua manutenção e prevalência, principalmente a partir da nova 

ordem sociopolítica e econômica que se gestava. 

 

1.4 CONCLUSÕES 

Ao longo do desenvolvimento humano, os diferentes agrupamentos 

procuraram equacionar alternativas que garantissem o afastamento dos riscos 

eminente de morte. Dentre esses intuitos, se encerram as medidas voltadas à 

contenção de doenças e alicerces para a manutenção da saúde das populações. De 

acordo com os dados observados, a ausência ou a precarização dessas ações 

ocasionou as condições de insalubridade que gestaram diversos momentos 

epidemiológicos no processo histórico. 

É visto que para as alternativas buscadas e efetivadas muitos foram os 

retrocessos ocorridos. Vê-se, mais uma vez, que o conhecimento desenvolvido e 

empreendido em uma época, no entanto, não foi de todo abandonado nos 

momentos seguintes da história. O asseio e os tratos higiênicos representaram não 

somente a garantia de manutenção dos grupos humanos durante todo seu percurso, 

mas também o seu bilhete de entrada para o mundo civilizado, para o entendimento 

que se formavam cidades e cidadãos. 

Decerto que foi na antiguidade clássica que essas iniciativas se gestaram 

com maior força. Nesse sentido, Roma serviu como fonte de inspiração para a 

implantação de medidas, técnicas e mecanismos na Europa, desde a Idade Média, 

até a revolucionária organização das cidades, durante a ampliação do poder 

capitalista-industrial. Porém, como em outros momentos, as ações relativas à 

inserção da salubridade não estiveram ao alcance de toda a população, sendo 

aquelas camadas mais pobres frequentemente esquecidas, tornando sua 

marginalização ainda mais acentuada. Um jogo entre visibilidades e invisibilidades 

que ao longo do processo histórico, que mais de uma vez, mostrou-se perigoso para 

manutenção da própria sociedade. 
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CAPÍTULO II 

SALVADOR COLÔNIA-IMPÉRIO: ESTRUTURAS FÍSICAS E SOCIAIS 

 

Este capítulo apresenta Salvador com maior ênfase no momento colonial e a 

sua transição para o império, tendo como ponto de observação a Freguesia da Sé e 

seu processo de formação. Sua relevância se centra em ser uma das principais 

cidades da época e que postulou, durante longo período, o título de capital do país, 

então colônia portuguesa. Vê-se, que a área analisada, a Freguesia da Sé, se 

constitui em local de abrigo da tríade dos três poderes: os representantes do poder 

político, econômico e religioso, conforme a concepção das cidades espanholas.  

O entendimento sobre os aspectos sociais, urbanos, econômicos e políticos 

da cidade, entre os séculos XVIII e XIX, foi empreendido através do levantamento 

bibliográfico.  A organização dessas informações tornou possível ampliar o 

conhecimento sobre o contexto observado, o perfil social dos indivíduos que 

residiam nessa metrópole e a série de mudanças cognitivas e físicas, que 

abarcaram a urbe no período. As referências aos elementos de infraestrutura e, 

consequentemente, canalizações, foram relevantes para a compreensão do 

processo de ocupação das áreas, representações sociais e dos sistemas cognitivos 

e subjetivos envolvidos. 

Os aspectos cognitivos estiveram enlaçados à reorganização do espaço 

ocupado relativo a ruas, avenidas e ordenamento de edifícios no centro antigo de 

Salvador. É com esse a priori que ocorreram transformações no tecido social da 

Freguesia da Sé durante a transição dos séculos XVIII e XIX e dos regimes políticos 

de um Brasil colonial ao um imperial independente. 

 

2.1 O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE SALVADOR: ALGUNS ASPECTOS 

A Arqueologia Histórica é uma das práxis arqueológica no Brasil que tem 

buscado dar conta das diferentes formas de desenvolvimento social, desde a 

chegada dos colonizadores e até a ampliação da égide capitalista no território 

americano (ORSER, 1992). No país, estudos arqueológicos voltados para questão 

da urbanidade, versam sobre temas como o processo de formação6 das cidades 

                                                             
6 Sobre o processo formativo de Salvador, além das referências diretas, expostas no texto, ver Nascimento & 
Gama, 2011; Souza, 2010; Nascimento, 2007; Costa, 2005; Vasconcelos, 2002; Santos, 2001; Sampaio, 1999; 
Araújo, 1999; CEAB, 1998; Silva, 1971; Sampaio, 1949; Azevedo, 1949.  
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coloniais ou imperiais brasileiras (SANTOS, 2001), a dinâmica da organização 

socioespacial e questões subjetivas presentes na apreensão do uso do espaço. 

Dentro de uma perspectiva interpretativa (HODDER, 1990), na qual a subjetividade 

(THOMAS, 2000) se apresenta como um forte elemento para elaboração de 

preposições a respeito dos direcionamentos sociais.  

E a partir da apreensão da interdependência desses elementos foram 

examinadas as práticas arroladas à obtenção da salubridade, à organização do 

espaço e ao entendimento das mudanças de concepção sobre os aspectos de 

assepsia e descarte de resíduos, tendo como locus observatório Salvador. Com 

base na análise da evolução física e espacial 7, abordada de forma cronológica, 

destacou-se aquelas atividades relativas às ocorrências na Freguesia da Sé. Nesse 

sentindo, ampliou-se a compreensão sobre a influência desta freguesia sobre as 

demais, pois as regiões de uma cidade mantêm comunicação entre si em um 

sistema de interação (SILVA e SILVA, 1991). Nesse sentido, todos os elementos 

mantêm relações de interdependência8, e o entendimento dessas interações auxiliou 

na compreensão da dinâmica social e dos aspectos políticos e ideológicos9·, que 

influenciaram no processo de ocupação urbana. 

Chegadas às primeiras populações portuguesas para fixarem residências nas 

novas terras, em 29 de março de 1549, desembarcaram na Baía de Todos os 

Santos com o intuito de construir a Cidade de Salvador. O espaço escolhido para o 

núcleo inicial abarcou a área que, hoje, compreende o trecho da Praça Castro Alves 

e a Rua da Misericórdia, na parte alta, com correspondente projeção na parte baixa, 

então denominado Bairro da Praia, entre a Praça Cairu e a Ladeira da Preguiça. 

Para o início da edificação da cidade10 foram adotadas providências, sobretudo, 

aquelas relativas ao armazenamento de materiais, ferramentas e a construção de 

oficinas e barracões para os trabalhadores e soldados. Por esse motivo, a edificação 

se iniciou na área que compreendia o Bairro da Praia, na parte baixa da escarpa, 

                                                             
7 Destaca-se o conceito de cidade empregado por David Clark ao definir cidade como “uma unidade de análise 
consistindo em um conjunto de edifícios, atividades e população conjuntamente reunidos no espaço. A cidade 
pode ser distinguida de outras formas de assentamento, em termos de densidade de concentração desses 
atributos” sendo que “uma compreensão da cognição urbana é importante na medida em que exercita um maior 
controle sobre o comportamento espacial urbano” (CLARK, 1991, p.37). 
8 Sobre a questão da influência de áreas centrais sobre as periféricas, ver Santos, 2008. 
9 Sobre o assunto ver Alarcão, 1995; Costa, 2005; Souza, 2010; Zarankin, 2002. 
10 Sobre os materiais e sistemas construtivos do primeiro núcleo urbano de Salvador “no que concerne aos 
sistemas construtivos e recursos materiais, ficariam aqueles a depender deste, na conformidade com as 
disponibilidades locais, que determinariam a preferência entre os diversos citados no documento: pedra e cal, 
pedra e barro, taipas ou madeira, ‘como melhor puder ser de maneira que seja forte’, por conseguinte, a 
resistência dos materiais teria de ser considerada” (CEAB, 1998, p.48). 
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onde se levantou a primeira ermida, consagrada a Nossa Senhora da Conceição, 

“na qual, no mesmo mês de abril de 1549, Nóbrega já pregava ao governador e à 

sua gente na nova cidade que se começava” (CEAB, 1998:31-32).  

A comunicação entre o bairro da Praia e a cidade alta se deu, inicialmente, 

pela Ladeira da Conceição, que tinha início na Praça do Palácio, atual Praça 

Municipal, indo pela encosta até o ponto correspondente ao Baluarte São Tomé. 

Devido à alta declividade desta ladeira que dificultava o trânsito dos carros de bois, 

outra forma de acesso foi construída. Esta empreendida pelo engenheiro Luís Dias, 

com o trajeto que partia da Porta de Santa Luzia, atual Praça Castro Alves, seguia o 

traçado da Ladeira da Gameleira e terminava na Fonte da Pedreira, na Ribeira dos 

Pescadores. A Ladeira construída por Luís Dias teve declividade menos acentuada, 

o que possibilitava acesso dos carros de bois, ficando conhecida como Caminho do 

Carro e, posteriormente, como Ladeira da Preguiça, devido à morosidade na subida. 

O modelo primitivo de formação de Salvador foi concebido, segundo Santos 

(2001), a partir da observação da distribuição espacial das cidades medievais da 

Europa Ocidental, com uma praça da qual partiam ruas longitudinais e 

transversais11. Até o fim do século XVI, a cidade tinha em seu centro a Praça do 

Palácio12, demarcada em 1549, e duas portas ao sul, a Porta de Santa Luzia, na 

altura do antigo prédio da Secretaria da Agricultura e Viação e, ao norte, a Porta de 

Santa Catarina, no começo da antiga Rua da Misericórdia. À medida que a cidade 

foi crescendo e se rompeu essa primeira limitação, avançou-se com a porta do sul, 

em direção a São Bento e a porta norte mudou-se para o Carmo, virando a Porta do 

Carmo. 

A praça principal em forma quadrada compreendia desde a alfândega, na 

atual Praça Tomé de Sousa, até a embocadura da Rua das Grades de Ferro, no 

largo de Santa Bárbara e abrigava à Casa dos Governadores, a Casa da Vereança e 

o Pelourinho, seguida pelas ruas longitudinais: Rua dos Mercadores (atual Rua 

Chile) e Rua da Ajuda. Nas áreas transversais encontravam-se as Ruas do Tira 

Chapéus e das Vassouras. Havia dois caminhos de trânsito a partir da Praça do 

Palácio, um ao norte que levava à fonte do Pereira (e a Graça), que servia como 

desembarcadouro da “gente dos navios”, e ao sul, em direção à Igreja de Nossa 

                                                             
11 Sobre a configuração do traçado das ruas do Centro Histórico de Salvador ver Costa, 2005 e FAUR, 2009. 
12 A Praça do Palácio era o Centro Administrativo do núcleo inicial de Salvador, onde e localizavam os principais 
edifícios públicos, como a Casa de Câmara e Cadeia, a Casa dos Governadores e, posteriormente, a Casa da 
Relação e a Casa da Moeda. 
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Senhora da Conceição e ao desembarcadouro das mercadorias. Da parte norte 

desta rua seguia outro arruamento, habitado então por mercadores, que se 

comunicava com a Igreja da Sé, atingindo o local do atual Terreiro de Jesus e a 

ladeira do Monte do Calvário (ou dos Frades Carmelitas), junto à Rua e Hospital da 

Misericórdia. A partir da Igreja da Sé seguia outra rua ocupada por lojas de 

mercadores, onde se achava o Colégio dos Jesuítas de um lado e, do outro, casas 

de famílias abastadas. Essa prolongava até o Mosteiro dos Capuchinhos de Santo 

Antônio, construído em terras doadas, em 1592, por Cristóvão de Aguiar D’Alto, rico 

dono de engenho de moenda e fabricação de açúcar (CEAB, 1998). 

Esta era a constituição dos limites do traçado urbano da cidade de Salvador, 

até o fim do século XVI. A Figura 8 mostra que até primeiro quartel do século XVII 

parte da área foco desse estudo era um espaço sem edificações, formada por um 

profundo grotão. Dessa forma, caracterizava-se por frequentes alagamentos e 

apresentava-se permanentemente encharcada, devido à passagem dessas águas. 

 
Figura 8 - Cartografia de Salvador em 1616. No detalhe, o núcleo inicial da cidade e em azul, área de 
estudo deste trabalho. Fonte: SANTOS, 2001. 

 
   

A partir de meados do século XVII, a cidade expandiu na parte baixa, em 

direção ao Bairro da Praia, formando uma longa rua à direita da Ribeira das Naus e 

das casas comerciais. E no alto da escarpa, no sentido dos bairros de São Bento, 

Palma, Desterro, Saúde, Santo Antônio além do Carmo e áreas não ocupadas em 
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direção ao Campo Grande. Sampaio (1999) caracteriza a expansão ocorrida para o 

período entre 1549 e 1650 como: 

[...] primeiro subperíodo da expansão concentrada nas primeiras colinas da 
cidade alta e uma pequena ocupação na estreita faixa da cidade baixa entre 
a escarpa e o mar. Um século de expansão privilegiando cumeadas, no 
sentido norte, em direção ao forte de Santo Antônio e no sentido sul em 
direção ao mosteiro de São Bento, cuja maior distância no sentido 
longitudinal é de algo em torno de 2.500 metros e, no sentido transversal, 
na cidade alta, de apenas 400 metros, indo do plano inclinado e do conjunto 
dos jesuítas, na borda da grande escarpa, até o conjunto dos franciscanos, 
na encosta do Rio das Tripas (1999, p.54). 

 

É o próprio autor que chama atenção para a forma física resultante neste 

período como: 

[...] hipodâmica (xadrez), com quadras de casas justapostas, lado a lado, 
num traçado regular, ainda que já apresentassem ruas longitudinais, com 
casas em fileiras estreitas e sem recuo, ocupadas a partir dos caminhos 
tradicionais. As praças ‘secas’, abertas em um dos lados, são um padrão de 
referência, ficando os fortes, igrejas e edificações institucionais, sempre em 
posições de destaque no conjunto edificado (1999, p.55). 
 

Tavares (2008) chama atenção para mudanças no traçado original da cidade 

resultante da invasão holandesa, em 1624 (Figura 9). Segundo este autor “os 

holandeses reforçaram as fronteiras naturais”. O rio das Tripas, então represado, 

deu origem a um largo cinturão de águas represadas e terras pantanosas, que 

posteriormente foi chamada “Dique”.  

 
Figura 9 - Planta de origem holandesa. (De Henri Hindius, Description et brève déclaration dês règles 
générales de la fortification.). No detalhe, em vermelho, núcleo inicial de Salvador. E em amarelo, 
quarteirões foco da pesquisa. Observa-se para o ano de 1624, apesar de desocupada, a área já 
possui uma divisão, provavelmente um arruamento. Fonte: Santos, 2001. 
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Para o período compreendido entre 1651 e 1822 o que se observa é uma 

continuidade do padrão inicialmente traçado, consolidado e expandido na “mancha 

matriz”13, que se estendia da área do Pelourinho até o Largo de São Bento, e, para 

além desse, a implantação de quadras e de caminhos irregulares (Figura 10).  No 

século XIX, a Rua da Vala, atual Baixa dos Sapateiros, é planificada através da 

condução das águas do Rio das Tripas. Na cidade-baixa, a urbe avança em direção 

aos bairros de Águas de Meninos e Jequitiaia até o antigo Noviciado dos Jesuítas. 

 
Figura 10 – Detalhe de mapa de Salvador no século XVIII. Área da Freguesia da Sé destacada, em 
vermelho e quarteirões trabalhados em azul. Nota-se que para esse período o terreno encontra-se 
totalmente aterrado e com ocupação de residências. A expansão imobiliária justifica a necessidade 
de inserção das canalizações nessa área. Fonte: Santos, 2001. 

 
  

 
No final do século XVIII volta-se a atenção para a ampliação da infraestrutura 

na cidade, a partir da vinda e permanência do engenheiro Manoel Teixeira, 

contemplam-se aspectos relacionados à pavimentação de ruas, alinhamentos, 

recuos, organização de jardins e correções viárias. Nesse sentido, se pode pensar 

em uma proposta embrionária, em prol do alcance da salubridade, sendo gestada 

como premissa dos procedimentos urbanísticos básicos (CEAB, 1996; 

VASCONCELOS 2002; TAVARES 2008).  
                                                             
13 Refere-se ao núcleo inicial da cidade, classificado em CEAB, 1998 como a área do subdistrito da Freguesia da 
Sé. Sobre o tema ver Santos, 2001 e Costa, 2005. 
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No século XIX a cidade entra em acelerado processo de modernização, 

quando importantes obras de infraestrutura são efetivadas, como a limpeza e 

canalização do Rio da Vala e Rio Camorogipe, abertura de ladeiras, a implantação 

de muradas e calçadas entre a Cidade Baixa e a Cidade Alta, calçamento de ruas do 

bairro comercial e no trecho entre a Barroquinha e a Rua das Flores, da Estrada da 

Vitória, da Ladeira da Barra, a instalação de chafarizes públicos e a iluminação das 

ruas com combustores de gás e construção de ligações com os bairros periféricos, 

como a Graça e o Canela. São observados aspectos na evolução física da cidade, 

que modelaram a estrutura urbana encontrada no século XIX (Figura 11).  

 
Figura 11 – Planta de Salvador no século XIX. A Freguesia da Sé no detalhe. A principal 
característica desse período centra-se na expansão urbana para outras áreas da cidade. Fonte: 
MAROCCI, 2011. 

 
 

Inseridos nessas transformações de âmbito urbanístico da cidade ressalta-se 

a urgência pela busca por padrões de salubridade, vistos como elementares para a 

reconfiguração social e urbana almejada. Nesse sentido, o lugar e manejo dos 

dejetos, do lixo e dos depósitos de restos, passam a ser determinantes na 

elaboração dos planos gestores da cidade. Surgem em cena soluções como os 

“tigres”, fornos e canalizações (GAMA e NASCIMENTO; 2011, EIGENHEER, 2009).  
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2.2 – A ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E A SALUBRIDADE 

A questão da limpeza urbana, as mudanças na concepção dos resíduos 

corporais excretados e a apreensão dessas transformações interferiram na forma do 

tratamento da insalubridade nos espaços da vida cotidiana (GAMA & 

NASCIMENTO, 2011; MOTA, 2008; EIGENHEER, 2009). O traçado cronológico 

privilegia o entendimento sobre a percepção e cuidado com o lixo, das áreas de 

depósitos e os mecanismos voltados à salubridade. Destaca-se a importante 

contribuição fornecida pelas fontes historiográficas, dos trabalhos arqueológicos 

realizados na área e da arquitetura sobre a morfologia das cidades brasileiras no 

período de transição entre a Colônia e o Império 14. 

Aspectos relativos à salubridade não ocuparam, tão logo, as preocupações 

dos gestores de Salvador, se comparada à relevante expansão urbana ocorrida 

principalmente a partir do século XVIII. As infestações epidêmicas que acometeram 

a cidade, após a segunda metade do século XIX, influenciaram direta e 

definitivamente o aumento da inquietação com a insalubridade, pois dizimaram 

grande parte da população e afugentou outra para longe do seu núcleo inicial. 

 Salvador teve sua expansão espacial estabelecida a partir da condição de 

cidade-fortaleza, portanto contrastando com limites impostos por sua posição 

geográfica e pelo estabelecimento adaptativo pautado nas escarpas. Nesse sentido, 

sua hipodamia, da formação inicial, vai de encontro ao seu momento posterior, 

quando a população cresce e, juntamente com ela, a necessidade de uma 

infraestrutura voltada ao asseio público15. A rua configura-se como depósito de 

imundices e sujidades, com poucos espaços para a condução das águas servidas e 

sem espaço apropriado ao descarte do lixo crescentemente produzido. Apresentava 

ruas de traçados estreitos e sem locais para eficiente circulação da massa a qual 

abrigava. Assim, o desenho original da cidade passa a ser duramente atacado e 

propostas de remodelação da urbe não demoraram a avolumar-se16. Havia ainda 

uma perceptível segregação espacial, representada nas duas escarpas da cidade 

                                                             
14 Sobre as transformações da cidade de Salvador ver Azzi, 2001; Araújo, 1999; CEAB, 1998; Freire, 1997; 
Sampaio, 1949; Sampaio, 1999; Santos, 2008. Ver ainda alguns trabalhos em Arqueologia realizados na área: 
Comerlato, 2009; Comerlato & Dias, 2011; Costa, 2005; Etchevarne, 2001; Holthe, 2003.  
 

15 Ver Mota, 2008. 
16 Ver Ministério da Educação e Saúde, 1949; Silva, 1971 e APEBA - Arquivo Público do Estado da Bahia. 
Sessão: Intendência; Processos. Diretoria de Obras Públicas Municipais; Relatório da Gestão dos Negócios 
Municipaes Apresentado ao Concelho Municipal em 9 de janeiro de 1896 pelo Dr. F.E. Freire de Carvalho Filho 
Intendente interino do Município da Capital do Estado Federado da Bahia 1896. 
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com relação aos seus ocupantes no período colonial. A cidade baixa esteva 

ocupada, em sua maioria, por pequenos comerciantes e população pobre, em 

contraste com a parte alta habitada pela elite (AZZI, 2001; ARAÚJO, 1999; CEAB, 

1998; SAMPAIO, 1949; SAMPAIO, 1999).  

Assim, já em 1625, as primeiras medidas municipais, direcionadas a obtenção 

de salubridade, fazem-se notar na proibição de depósito, por parte dos escravos, do 

lixo nas ruas do terreiro da Companhia de Jesus, sobre imputação de multa de 500 

réis aos seus senhores. Um ano após a punição se torna mais coercitiva e 

monetariamente mais pesada, pois o novo decreto estabelece obrigatoriedade a 

todas as pessoas de limparem suas esterqueiras, sobre penalização de 16 mil réis e 

estabelece uma multa de 2 mil réis para a falta de assepsia da rua no entorno do 

local da residência. Medidas essas frequentemente desrespeitadas por constituir-se 

hábito da população jogar dejetos no meio público17. Nesse sentido, uma nova 

postura foi expedida, pela municipalidade, na tentativa da resolução dos problemas 

ocasionados pelo despejo de dejetos nas ruas, esses deveriam ser descartados no 

dique da cidade. Direcionamento que só foi alterado em 1764, quando o mar, 

através dos “tigres” 18, passou a ser o destino final dos dejetos sólidos e líquidos. 

(NASCIMENTO e GAMA, 2011; SOUZA, 2007). 

A população cresce rapidamente, aumentando a tensão causada pela 

precariedade da limpeza observada na urbe. Assim, medidas visando à 

reorganização espacial de Salvador são requeridas cada vez com maior intensidade 

pela população abastada da cidade alta. Essas petições estão voltadas à obtenção 

de saneamento e remodelagem do projeto paisagístico para a cidade que buscava 

inspiração no modelo europeu. O trecho abaixo mostra a preocupação de um 

desses moradores, também compartilhada por D. João V: 

Apesar do cuidado Del-Rei Dom João V, cuja Carta Régia, de 26 de 
setembro de 1716, dispunha sobre a conservação do Dique, aos 
governos da terra e da cidade nunca foi interessante resolver esta 
questão, de saneamento, urbanismo, e embelezamento do Dique, e da 
Bahia com pouco, metódica e inteligentemente, as águas das ribanceiras 
circunstantes terão, para aí, derivativo natural, desobstruído o sangradouro 
do Lucaia, e dotado de comporta, para regular o regime do deflúvio, na 
estação seca. As margens ajardinadas, e, emboscadas, com bom gosto, 
serão um logradouro de inapreciável valor, estético e urbanístico, igual à 
posição marítima da Bahia, na baía de Todos os Santos (PEIXOTO, 1946, 
p.36, grifo nosso). 

                                                             
17 Ministério da Educação e Saúde, 1949. 
18 Tigres eram grandes tonéis destinados ao despejo de todos os excrementos e demais sujidades, produzidas 
durante o dia, em uma residência. À noite estes deveriam ser despejados no mar por escravos. (Souza, 2007). 
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A percepção da urgência no tratamento dos despejos pútridos e implantação 

da salubridade19 passa ocupar a ordem do dia, tanto no que tange aspectos da 

municipalidade, quanto aos que abarcam os anseios de particulares, que vão, eles 

mesmos, arcar com os custos da inserção de medidas higiênicas em suas posses, 

ao longo da primeira metade do século XVIII. Em 1769, o poder estadual, 

representado na figura do governador, o Marquês do Lavradio, implanta uma série 

de proibições e mandos visando atenuar os riscos ocasionados pela situação de 

precariedade da coleta e do descarte dos dejetos nas ruas. No entanto, apesar de 

todas as cautelas estabelecidas, onze anos após o Termo de Vereação elaborado 

pela Câmara Municipal, informa o estado de imundice no qual se encontravam os 

espaços públicos da cidade, ressaltando a impossibilidade de resolução do 

problema e elevando o assunto ao status de emergencial20.  

O século XIX inicia sob o mesmo impasse na resolução das dificuldades 

ocasionadas pela falta de saneamento em Salvador. A cidade que anseia por 

espelhar-se nos padrões europeus de modos de vida ainda traz em seu corpo as 

marcas geradas pelos miasmas21. Alguns viajantes, que aqui estiveram neste 

período, retratam esse aspecto da Salvador colonial, como revela o relato do inglês 

Thomas Lindley22 que esteve em Salvador, entre 1802-1803: 

[...] As ruas são apertadas, estreitas, miseravelmente pavimentadas, 
nunca estão limpas, apresentando-se sempre repugnantemente 
imundas. Os fundos de várias delas são depósitos de lixo [...] alguns 
membros das classes elevadas [...] construíram grandes e elegantes 
mansões (principalmente nos arredores da cidade) [...]; a classe mais baixa, 
constituída de soldados, mulatos e negros, vive em choças cobertas de 
telhas e sem forro, dotadas de uma única janela [...] (1802-1803 apud. 
VASCONCELOS, 2002, p.157, grifo nosso). 

 

Esta concepção é corroborada por Tollenaire, viajante francês, que em 1817 

esteve em Salvador e sobre a cidade diz que “o maior prazer que se tem dela é em 

deixá-la o quanto antes, devido a sua sujeira” (VASCONCELOS, 2002, p. 149). Se a 

percepção dos viajantes apresenta uma cidade englobada por aspectos de 

insalubridade gritantes, por outro lado, a informação histórica e arqueológica aponta 

um grande esforço empreendido, visando solucionar problemas gestados pelo 
                                                             
19 Mota, 2008. 
20 SILVA, 1971; Departamento de Cultura da SMEC, 1972; APEBA - Arquivo Público do Estado da Bahia. 
Sessão: Intendência; Processos. Diretoria de Obras Públicas Municipais; Intendência Municipal do Estado da 
Bahia; Código de Posturas Municipaes - Cidade do Salvador. Bahia, Imprensa Official do Estado; Relatório da 
Gestão dos Negócios Municipaes Apresentado ao Concelho Municipal em 9 de janeiro de 1896 pelo Dr. F.E. 
Freire de Carvalho Filho Intendente interino do Município da Capital do Estado Federado da Bahia 1896. 
21 Sobre o tema ver David, 1996; Reis, 1991. 
22 Sobre a estada de Lindley na cidade de Salvador, ver Silva, 1971. 



55 

 

precário saneamento existente. Nesse sentido, as posturas de 1830, nas quais a 

Câmara Municipal estabelece locais demarcados ao despejo do lixo particular, essas 

ilustram o crescente número de medidas direcionadas a barrar o crescimento das 

infestações ocasionadas pela inexistência de uma gestão urbana eficaz voltada ao 

saneamento até a primeira metade do século XIX.  

A partir do terceiro quartel do século XIX a situação se acentua, com os surtos 

de moléstias graves (varíola, febre amarela, febre tifoide e cólera) que atingem o 

centro da cidade, fazendo inúmeras vitimas e motivando a migração de grande parte 

da população da Freguesia da Sé para áreas menos vulneráveis, como o 

Recôncavo Baiano, freguesias mais afastadas e bairros novos e periféricos (REIS, 

1991). A necessária implantação de medidas sanitárias visando combater o 

aparecimento e proliferação de novas moléstias incluiu alterações na forma de 

percepção dos fluídos corpóreos, reordenamento do espaço urbano público, 

retraçado de residências, apresamentos de canais e rios, intensificação de 

campanhas de vacinação, bem como, a instalação de espaços destinados aos 

mortos em locais separados das áreas de convívio cotidiano dos vivos. 

 

2.3 – CASAS, PESSOAS E CANALIZAÇOES: PADRÕES NA FREGUESIA 

DA SÉ 

Não se pode pensar no desenvolvimento da capital da Bahia, e mais 

especificamente do Centro Histórico de Salvador, sem referenciar esses três 

elementos fundamentais para o entendimento dos jogos de interação presentes na 

configuração do espaço da vida cotidiana: casas, pessoas e infraestrutura 

(canalizações). Nesse sentido, a ordenação espacial das residências, unidades 

básicas desse estudo, refletem as mudanças e permanências também apresentadas 

em áreas públicas. Porém, sem perder de vista que não se pode separar o espaço 

físico de interação e os atores sociais que o produzem e que dele se utilizam em 

uma relação eminentemente de interdependência cognitivo-simbólica.  

Assim, os processos de mudança na apreensão das condutas sociais que 

atingiram os indivíduos, moradores e transeuntes da área do Centro Histórico, nesse 

período, bem como, os valores sociais difusos nos informam o sólido sistema de 

códigos presentes no estabelecimento das relações e dos usos dos espaços.  
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Códigos de condutas que emergem das distinções pautadas, principalmente, na 

diferenciação de cor, status econômico e político dos agentes sociais. 

As canalizações são importantes mecanismos para o entendimento da 

relação existente entre mudanças sociais e as transformações das estruturas físicas 

da cidade. E aporte relevante para compreender a influência de aspectos simbólicos 

na modificação das posturas relacionadas à higiene do corpo desses mesmos 

indivíduos, usos ou desusos de áreas, bem como, movimentos de aproximação e 

repulsa a determinados grupos de indivíduos. Esses foram alguns dos aspectos que 

atuaram, efetivamente, na criação e implantação de mecanismos de infraestrutura, 

visando à salubridade e o embelezamento de áreas circunscritas na cidade de 

Salvador.  

 

2.3.1 – AS RESIDÊNCIAS 

Ao longo dos processos de formação e desenvolvimento da cidade de 

Salvador, as residências presentes na parte alta da escarpa acompanharam essas 

mudanças passando por uma série de transformações devido ao reordenamento de 

antigos quarteirões, estruturação de novos e alinhamento de ruas. Porém, não foram 

apenas apelos externos que influenciaram o desenho desses imóveis, mas também 

a introdução de novas concepções sobre o modo do bom-viver, espelhado 

principalmente em observação da vida na Europa.  Entretanto a necessidade de 

sobrevivência e a carestia imprimiram, na dispersão espacial das residências, 

fragmentações a priori não pensadas (GAMA e NASCIMENTO, 2011).  

Veríssimo e Bittar (1999)23 trazem em seu texto informações relevantes a 

respeito do processo de ordenação residencial nos trópicos. Segundo eles, coube ao 

português organizar e padronizar a forma e a função dos espaços da casa brasileira, 

adicionando ao seu conhecimento, elementos de outros povos: 

[...] com o índio, aprendeu que cozinhar nos trópicos é uma tarefa a 
ser feita do lado de fora; numa varanda ou num puxado ao lado da 
casa. A solução para o escoamento das grandes chuvas, ele copia 
da experiência aprendida do Oriente, trazendo dessas regiões as 
inflexões dos telhados e dos beirais alongados... (VERÍSSIMO e 
BITTAR, 1999, p.17). 
 

A observação dessas informações traz ao debate os dados expostos por 

Holthe (2003) sobre o uso dos quintais urbanos de Salvador a partir do século XVIII, 

                                                             
23 Salvador é um dos exemplos observados. 
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como o local de maior contato e interação entre os membros da família, seus 

agregados e escravos. É nos quintais, também, que se efetivava o cozimento dos 

alimentos que depois seriam comercializados nas ruas e becos da capital baiana. 

Dessa maneira, é recorrente observar, a partir da análise das plantas dos imóveis, 

que os quintais ocupam grandes áreas nos fundos das residências, bem como a 

existência de pequenas construções a eles associadas. Essas são voltadas para 

dependências de escravos, estruturas de forno e galpões para guardar materiais e 

mantimentos (VERISSIMO e BITTAR, 1999). 

Os espaços internos das casas tinham dimensões reduzidas e não 

apresentavam condições físicas e de salubridade para que as principais atividades 

ali fossem exercidas (VAUTHIER, 1973; REIS FILHO, 2000)  24. Nesse sentido, os 

relatos de viajantes demonstram que havia um cuidado especial com o tratamento 

dado às áreas externas das residências, em detrimento aos espaços internos. 

Corrobora essa assertiva, o grande número de referências feitas a respeito da 

preocupação com o feitio e a conservação das fachadas dos edifícios (GAMA e 

NASCIMENTO, 2011). Esta preocupação estava atrelada a questões relativas ao 

embelezamento da cidade (DIAS e SILVA, 2010) e se configurava como elemento 

de distinção social25.   

Mas se os espaços externos tinham a função de revelar a situação social e 

econômica de seus habitantes, ainda que muitas vezes falseada, estes também 

foram elementos buscados para a imitação do padrão europeu que se buscou para 

Salvador ao longo do seu processo histórico de desenvolvimento.  

Sobre esse aspecto, o viajante Le Gentil de La Barbinais que em Salvador 

esteve em 1717, escreveu que “as casas eram grandes e cômodas, mas tal era o 

acidentado do solo que as ruas ficam desagradáveis e perdiam o efeito ornamental” 

(CEAB, 1998, p. 21). A percepção dele mostra a existência de um anseio voltado ao 

embelezamento e a comunicação de poder econômico por parte de seus 

proprietários. A narrativa de Dampier, europeu que esteve na cidade em 1699, 

ratifica esse aspecto. Segundo o autor “[...] os portugueses, em suas colônias no 

                                                             
24 Nesse sentido, destacam-se espaços dentro das residências totalmente insalubres, como se configuravam as 
alcovas. Espaços destinados ao repouso, que se constituíam em cubículos, sem janela.  Dessa maneira, 
tornavam locais com muita umidade, mal iluminados e sem ventilação. Para aprofundar conhecimento sobre a 
questão ver Vauthier (1973) e Feire (1997). 
25 Essa preocupação foi observada pela presença de destacados elementos decorativos nas fachadas dos 
imóveis trabalhados pelo projeto MONUMENTA, com esse objetivo. 
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exterior, gostam de ter casas grandes, mas não se interessam pelo mobiliário” 

(CEAB, 1998, p. 17). Veríssimo e Bíttar (1999) chamam atenção para o que 

denominam “a casa portuguesa”, caiada e estreita. Modelo encontrado de forma 

recorrente no conjunto arquitetônico observado, conforme demonstrado na Figura 

11.  

Outro ponto relevante, nos relatos de viajantes e que a observação 

arqueológica das plantas das residências resgata, é a irregularidade no tamanho 

dessas habitações, pois se constata que os sobrados destinados às famílias ricas 

tinham até quatro andares. E assim como os prédios públicos foram tenazmente 

elogiados por viajantes que aqui estiveram entre os períodos de colônia e império. O 

conjunto arquitetônico registrados na Freguesia da Sé mostra-se heterogêneo 

quanto a esse aspecto, porém, em maior proporção, é formado por edificações 

baixas com até três pavimentos de períodos distintos com dimensões alongadas e 

dispostas de forma geminada. 

 

Figura 12 - Conjunto de fachadas da Rua Monte Alverne formada, respectivamente da esquerda para 
direita, pelas casas 27, 25, 23 do quarteirão 19. Fonte: Arquivo Projeto Pelourinho / Programa 
Monumenta. 
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Os autores ainda chamam atenção para o fato de que a residência urbana 

(REIS FILHO, 2000) seria uma adaptação da forma arquitetônica dos engenhos com 

suas disposições transferidas para um espaço reduzido. Construídas pela 

necessidade da fixação dos latifundiários na cidade, devido a obrigações comerciais 

(VERISSIMO e BITTAR, 1999), essas são concedidas inicialmente como: 

[...] simples residências térreas, de porta e janela onde gradativamente, se 
amplia fachadas, abrem portas para o comércio... Aqui não encontramos 
porões ou preocupações formais. A praticidade é fundamental. Esse modelo 
torna-se tão adequado às condições socioculturais que permanece 
inalterado por cerca de três séculos (1999, p. 22).  
 
 

Alterações nesse modelo são percebidas, apenas, após o final do século 

XVIII, com a adição de porões que, para o caso estudado, passam a ser habitados a 

partir da segunda metade do século XIX, em decorrência do processo de 

reconfiguração do Centro Histórico de Salvador26. Evento que levou à fragmentação 

das residências do local, em moradia para mais de um grupo familiar. Acontecimento 

que contribuiu para transformação do perfil socioeconômico dos moradores da área. 

 

2.3.2 – O PERFIL SOCIAL DOS MORADORES  

A cidade que no momento de sua fundação, segundo dados históricos, 

contava com 100 residências, “população de 1.000 pessoas e uma completa 

organização judiciária, fazendária, administrativa e militar” (AZEVEDO, 1949, p.107), 

durante seu desenvolvimento manteve-se importante dentro do processo 

deliberativo e organizacional do país. Desta maneira, conservou sua densidade 

populacional, mesmo após perder, no século XVIII, o posto de capital da colônia. O 

período de mudanças estruturais, ocorridas nos séculos XVII e XVIII, veio 

acompanhado por forte impacto na concepção do que seria civilidade. 

A Freguesia da Sé, desde o período da sua organização até fins dos 

oitocentos, foi o locus preferencial de residência para a camada mais abastada que 

buscava refletir em seus hábitos padrões herdados da corte portuguesa e dos 

demais países europeus (GAMA e NASCIMENTO, 2011). Nesse sentido, rever os 
                                                             
26 Como ocorre na casa 27 do quarteirão 19, (Figura 12), no qual a fachada principal do imóvel encontrava-se, no 
momento dos trabalhos arqueológicos, preservada. Através das alvenarias existentes foi possível constatar que 
o edifício, no estado em que foi observado, possuía dois andares, cada um com três aberturas. Apesar do 
número de aberturas serem os mesmos nos dois pavimentos, não há correspondência entre as aberturas do 
pavimento térreo, o que poderia indicar que o nível superior foi acrescentado num momento posterior à 
construção do térreo. No entanto, a técnica construtiva e a tipologia dos materiais empregados contribuem para o 
entendimento de que a data da realização do primeiro andar foi próxima àquela do pavimento térreo. 
Provavelmente, ambos datam do século XVII, tendo passado por uma renovação estilística no século XIX.  Sobre 
o assunto ver ainda Dias & Silva (2010). 
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dados censitários existentes de Salvador oportunizou entender que a Freguesia da 

Sé estava organizada espacialmente a partir de marcadas diferenças que refletia na 

estratificação social, característica das sociedades coloniais. Essa diferenciação 

resultou na segregação espacial baseada em duas variáveis: a cor da pele e as 

questões econômicas. A questão cor formado pelo binômio constituído por brancos 

e negros e que de forma mais latente alcançou escravos e ex-escravos, por contra 

do estigma gerado pela escravidão, pois a cor da pele, enquanto aspecto fenótipo é 

facilmente perceptível (LIMA, 2008). A outra variável repousa nos caracteres 

econômicos. Nesse sentido, os pares de oposição expostos são pobres e ricos, 

assim foram os elementos externos e acessórios, tais como vestimentas, 

indumentárias e morfologia das residências importantes comunicadores do status 

social e poder econômico. Outro aspecto destacado no século XIX foi à migração de 

parte das famílias ricas para áreas mais afastadas do centro antigo, devido, também, 

a mudanças na concepção de civilidade vinda da Europa. Essas transformações 

estiveram pautadas nos ideais de embelezamento, diferenciados padrões de 

moradia e salubridade, trazidas pelos engenheiros militares encarregados do 

processo de reordenamento da cidade. 

A análise dos dados históricos (NASCIMENTO, 2007; VASCONCELOS 2002, 

GAMA e NASCIMENTO, 2011, HOLTHE, 2003) demonstra que o núcleo urbano da 

Freguesia da Sé, até o início do XIX, era habitado por famílias ricas que nos meios 

públicos buscavam reproduzir hábitos europeus, mas que cotidianamente, dentro de 

suas residências, assumiam hábitos distintos devido à sua consequente adaptação a 

diferença de clima e ao aspecto geográfico de Salvador em relação a algumas 

cidades da Europa. A freguesia apresentava, ainda, uma concentração de negros, 

escravos ou não, que buscavam proximidade com o local de suas atividades. Assim: 

O censo de janeiro de 1775 nos dá, entretanto, um total de 57.025 almas, 
residindo em 9.171 fogos na cidade e subúrbios. Em junho do mesmo ano, 
há um maior detalhamento, incluindo dados sobre os sexos: os brancos 
eram 5.021 homens, 3.737 mulheres e 277 clérigos, totalizando 9.035. Os 
pretos forros eram 1.440 homens, 2.290 mulheres, totalizando 3.730. O 
número de escravos era de 14.695. Podemos destacar o menor número de 
mulheres brancas, o maior número de mulheres negras e a ausência de 
informações sobre os mestiços forros (VASCONCELOS, 2002, p. 154). 
 
 

E de maneira mais detalhada o censo do ano de 1775 indica que: 

[...] Salvador tinha 32,7% de sua população formada por brancos, 12,5% de 
pardos livres, 11,1% de negros livres e 43,7% de escravos [...] em 671 
propriedades, correspondendo a 707 fogos, moravam 2.689 residentes, 
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sendo 523 ‘pais de família’, 627 mulheres, filhos e filhas, 985 escravos, 403 
dos agregados. Os escravos eram 39,5% da população e os agregados 
totalizavam 17,7% (VASCONCELOS, 2002, p. 159). 
 

Situação que, conforme mostra Vilhena, pouco se alterou no final do século 

XVIII, pois: 

Em 1799, Vilhena utilizou a estimativa de 60.000 habitantes. Considerando 
os dados de Vilhena, 56,6% da população ainda residiam nas quatro 
freguesias centrais (Sé, Passo, Conceição da Praia e Pilar), 20,2% já 
habitavam nas duas freguesias situadas ao sul da cidade (São Pedro e 
Vitória), 12,8% nas duas freguesias do leste (Santana e Brotas) e 10,4% 
nas duas freguesias do norte (Santo Antônio e Penha). Nos subúrbios 
residiam 16.093 habitantes, correspondendo a 28,2% do total da população 
(apud VASCONCELOS, 2002, p. 164). 
 

Pode-se tabular os dados demográficos da cidade de Salvador da sua 

fundação até 1890, da seguinte forma, considerando padrões de crescimento ao 

longo do desenvolvimento cronológico. 

 

Tabela 1 - Evolução da população de Salvador de 1549-1890. Fonte: Adaptado de Gama e 
Nascimento (2011). 
 

Ano/Período 

 

População (hab.) 

% de crescimento 

sobre o período 

anterior 

 

Malha urbana (ha) 

1549 1.000 *** 20 

Fim do século XVI 8.000 700  

Metade do Século XVII 10.000 25  

Metade do século XVIII 37.343 273 220 

Início do século XIX 45.000 20  

1872 129.109 187  

1890 174.412 35 800 

 

A partir do cruzamento das informações apresentadas nos dados censitários 

expostos por Nascimento (2007), é possível inferir a representatividade demográfica 

da Freguesia da Sé em relação à população da cidade de Salvador. 

 

Tabela 2 - Relação entre a população de Salvador e da Freguesia da Sé, séculos XVIII e XIX. Fonte: 
Adaptado de Nascimento (2007). 
Período / Local Salvador (habitantes) Freguesia da Sé 

(habitantes) 

1775 40.922 8.946 

1855  56.000 8.316 
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Nascimento (2007) apresenta uma tabela formatada com informações 

retiradas dos censos realizados em 1775 e 1855, na qual trabalha um importante 

espaço temporal de 80 anos aliado a uma caracterização mais aprofundada do perfil 

dos moradores da Freguesia da Sé. Os dados acima conduzem a duas 

constatações: 1) que para meados do século XVIII a Freguesia da Sé mantinha 

pouco menos de 25% da população total da cidade e; 2) que em menos de um 

século observamos a desaceleração da ocupação na área. A densidade 

demográfica diminui do primeiro período para o segundo e há incidência também de 

curva decrescente para o percentual de moradores, se comparado ao número de 

habitantes para Salvador de 1855. Essa apreensão ratifica a informação sobre a 

migração das primeiras famílias da Freguesia da Sé para áreas periféricas devido à 

necessidade de fuga das epidemias que assolaram Salvador desde século XVIII e a 

introdução de novas formas de morar influenciada, principalmente, pela Revolução 

Industrial e a presença inglesa na Bahia. 

A questão que prevalece inconclusa se refere ao perfil dos moradores da Sé 

na transição entre os séculos XVIII e XIX. Nesse sentido, os dados apresentados por 

Nascimento (2007) e aqueles oriundos do trabalho de Azevedo (1949) contribuem 

para a compreensão dos indivíduos que permaneceram ou se instalaram na 

Freguesia da Sé. Em escala mundial a burguesia, ascende socialmente e essa 

mudança de paradigma gerada pelo capital vai refletir na formação social e 

residencial em Salvador. Assim vê-se que a classe burguesa soteropolitana, em 

processo de obtenção de numerário e prestígio27, se caracteriza por grandes 

comerciantes que preferem se fixarem próximos ao seu comércio e ao porto, no 

Bairro da Praia, na cidade baixa. A Sé se mantém e ainda abriga o centro dos três 

poderes, porém parte dos ricos habitantes muda de endereço para espaços novos 

como a Vitória, Canela e Graça. 

No que concerne à Freguesia da Sé, Nascimento (2007) aponta que seus 

habitantes “[...] transformaram-se de uma população que foram de elite, e que 

ocuparam a freguesia onde nascera a cidade, em gentes, na maioria, de camadas 

medianas da sociedade, ou mesmo de pequenas famílias pobres” (2007, p. 113). 

As ricas residências fidalgas de outrora são fragmentadas para moradia e 

abrigo de uma classe menos endinheirada que, por vezes, tem no ganho dos seus 

                                                             
27 No governo do 8º Conde dos Arcos houve uma tentativa em mudar a administração da cidade para área 
conhecida como Jequitaia, mais próxima ao porto da cidade de Salvador (MAROCCI, 2011, p. 103). 
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escravos a única renda. A freguesia se transforma em área residencial, 

predominantemente, de mulheres de vários segmentos sociais e de solteiros de 

ambos os sexos. Estes se constituem, majoritariamente, por pequenos 

comerciantes, negros e baixos funcionários públicos. Alguns moradores antigos 

ainda prevalecem no local devido a um pensamento reacionário relacionado à 

ocupação tradicional da área. Desta maneira, assiste-se nos oitocentos a uma 

pequena parcela da classe abastada da cidade coexistindo na mesma freguesia que 

a camada social dos menos favorecidos (NASCIMENTO, 2007; VASCONCELOS, 

2002). Os dados a seguir demonstram o perfil dos moradores da Freguesia da Sé, 

considerando divisão sexual, estado civil e condição. 

 

Tabela 3 - Constituição da população da Freguesia da Sé, século XIX. Fonte: Nascimento (2007). 
Cor Sexo % Estado Civil % Condição % 

Feminino Masculino Casado Solteiro Viúvo Livre Liberto Escravo 

Branca 18,84 15,53 5,52 25,64 3,21 34,37 - - 

Parda 17,28 11,49 2,29 25,55 0,93 27,58 0,27 0,92 

Crioula 5,79 2,30 0,36 7,55 0,18 5,52 0,09 2,48 

Cabra 3,77 1,56 0,18 4,79 0,36 5,15 - 0,18 

Preta 13,51 9,93 - 23,44 - 6,25 1,93 15,26 

Total 59,19 40,81 8,35 86,97 4,68 78,87 2,29 18,84 

 

 

Esse é o perfil social observado na área de estudo, a Freguesia da Sé, sobre 

a qual foram inseridas ações de infraestrutura, principalmente aquelas voltadas à 

salubridade, considerada um dos pilares da concepção de civilidade importada da 

Europa. Nesse sentido, a salubridade esteve atrelada, também, ao controle social. 

Essas “pessoas” que ora se superlotam na Freguesia da Sé e as dificuldades 

originadas pela morfologia acidentada da área se constituíam em perigo para a 

conservação da saúde de seus habitantes tradicionais. Não obstante, as condições 

de extrema pobreza e a forma como se encontravam amontoados em pequenos 

espaços-residências constituíam-nos em potenciais agentes de recepção e 

transmissão de doenças. Por outro lado, a presença dessa população indesejada, 

formada por brancos pobres e negros, desvirtuava um local de tradicional ocupação 

da classe elitista. A saída encontrada se centrou em termos de segregação espacial 

e na divulgação dos símbolos distintivos presentes na constituição das residências, 

principalmente em áreas externas. 
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2.3.3 – AS CANALIZAÇÕES 

A cidade volta-se à obtenção de aspectos de conduta específicos visando à 

resolução da insalubridade no território baiano. Nesse sentido, a introdução de 

canalizações no meio urbano é um mecanismo eficaz para percepção e 

entendimento dos indícios de mudança social operacionalizada no núcleo estudado. 

As canalizações já são percebidas a partir do final do século XVIII em meios 

públicos, inicialmente, no intuito de conduzir águas servidas ao Rio das Tripas, 

usado como principal destino dos esgotos (ARQUIVO DO PROJETO PELOURINHO/ 

PROGRAMA MONUMENTA).  

No começo do século XIX, com as constantes remodelações espaciais e 

paisagísticas, as canalizações são escondidas nos quintais residenciais ou no 

subsolo do Centro Histórico de Salvador (HOLTHE, 2003). Mas a sua ampliação 

mais marcante se apresenta na segunda metade do século XIX, com a introdução 

das medidas sanitaristas28 que visavam o alcançar de padrões de bem-estar para a 

população, evitar doenças e conter epidemias. Isso refletiu na reorganização do 

espaço urbano, através da introdução do modelo de cidades, apontado pela 

Revolução Industrial iniciada na Europa e começa a ser percebido nas terras 

brasileiras. (GAMA e NASCIMENTO, 2011).  

Foram os engenheiros militares, vindos do velho continente, incumbidos de 

trabalharem na reordenamento espacial da cidade, que buscaram transportar para 

Salvador esses padrões em voga nas praças europeias. Desta maneira, o foco recai 

sobre a questão do embelezamento que deveria ser alcançado através das 

melhorias implantadas. Essas transformações da configuração espacial inseriram 

elementos de infraestrutura, posto que a assepsia estivesse diretamente relacionada 

à civilidade. Nesse sentido foram buscadas e estabelecidas, principalmente no 

governo do Conde dos Arcos, parcerias entre o poder público e a iniciativa privada 

representada por ricos moradores do local, para a efetivação de obras no meio 

público e privado. À canalização principal, representada pela rede de galerias 

direcionadas à condução de águas em lapas subterrâneas, foram adicionadas outras 

canalizações secundárias com origens em diferentes imóveis, principalmente 

aqueles residenciais (GAMA e NASCIMENTO, 2011). 

                                                             
28 Sanitarismo foi um movimento voltado à implantação de medidas voltadas à obtenção de salubridade e o 
combate endemias e epidemias. Mais sobre o assunto ver REIS (1991).  
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Outro evento histórico relevante para pensar o florescimento das ideias 

atreladas às transformações estruturais para a cidade de Salvador corresponde à 

mudança da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro.  A cidade carioca 

passa a ser o foco dos modismos e de maior atenção do império português, é então 

organizada, a partir dos princípios higiênicos, voltando-se a preocupação também ao 

imaginário do belo e do civilizado. Salvador, apesar de perder o status de capital da 

colônia, ainda mantém real importância nos direcionamentos políticos e econômicos, 

o que pode ser demonstrado pela manutenção da densidade populacional, 

comprovada pela comparação dos censos de 1775 e 1855 (NASCIMENTO, 2007). 

Exemplo da ordenação espacial ocorrida no Rio de Janeiro, pautada em 

padrões difundidos pelo higienismo, pode ser observado no trabalho de Stanchi 

(2008) sobre as vilas operárias, onde se demonstra a influência da lógica do 

sanitarismo promovido pela Revolução Industrial inglesa, atuando não apenas com o 

intuito de garantir a vida saudável da população, mas em última análise conservar 

parâmetros para a manutenção de um sistema econômico e politico que se gestava 

com boas possibilidades de reprodução. 

Em um primeiro momento, os padrões de ordenamento estrutural e 

comportamental, sobre os quais se dirigia a sociedade soteropolitana da época, 

estavam totalmente relacionados com o modo de vida europeu. E na base da 

mudança de paradigmas estava à nova classe emergente, a burguesia, que ditava 

direcionamentos que atuaram na conformação de espaços e corpos e é no Rio de 

Janeiro que hora se torna o foco da atenção e no qual o modelo vai se amalgamar 

de forma mais evidente. A partir destes signos de riqueza, ostentação e civilidade 

que a sociedade carioca e soteropolitana se desenvolve (LIMA, 1993, 1995, 2008; 

BENCHIMOL, 1992). 

A classe burguesa de Salvador, nesse momento, se alia ao poder público 

buscando seguir essas ações de readequação urbana. Assim, aterramentos serão 

realizados para corrigir a falha na regularidade da topografia de Salvador, 

arruamentos serão organizados, alargamento e criação de vias, bem como, 

canalizações serão realizadas para a condução de dejetos que, mais do que a 

saúde da população, também, agridem a visão dos passantes (HOLTHE, 2003). A 

implantação das redes de canalizações segue um decesso linear, no qual, 

inicialmente, a condução das águas se encontra nos meios públicos, visíveis aos 
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transeuntes, em momento posterior elas migram para os quintais longe de olhares 

maldosos, para em seguida, apenas, imergirem aos subsolos.  

 

2.4. CONCLUSÕES 

Ao término desse capítulo, ressalta-se o entendimento sobre os mecanismos 

presentes na conformação socioespacial da cidade de Salvador e seu núcleo inicial, 

representado pela área, atualmente, ocupada pela Freguesia de Sé. Para tanto, a 

exposição da limitação espacial foi relevante, pois demonstra os aspectos subjetivos 

envolvidos na expansão da cidade, bem como a forma encontrada por aquela 

sociedade em se representar através da morfologia de suas residências e na 

utilização dos espaços. 

 Nesse sentindo, compreendeu-se que a implantação de elementos de 

infraestrutura, muito bem exemplificada pelas canalizações, demonstra a 

importância da Freguesia da Sé. Aspecto corroborado pela complementação e 

embasamento oportunizado pelas informações referentes ao processo de mudança 

no perfil dos moradores. Atores sociais que ocuparam a área por mais de três 

séculos de existência da cidade e que, mesmo no início dos novecentos, com 

alterações significativas tanto no traçado urbano, quanto na forma de percepção e 

valorização do local, não abandonaram esse espaço de Salvador. É fato, pois, que a 

inserção das canalizações na área, a partir dos dados expostos, conduz ao 

pensamento sobre as razões e a apreensão de quais indivíduos essas canalizações 

visava atender. Desta maneira, entender como essa rede se inseria espacialmente 

foi o fio condutor que pautou a construção do próximo capítulo.  
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CAPÍTULO III 

A SALUBRIDADE NO CENTRO HISTÓRICO DE SALVADOR:                    
UM ESTUDO DE CASO SOBRE CANALIZAÇÕES NA ÁREA 

 

O desenvolvimento urbano de Salvador alcançou diferenciadas etapas. Nesse 

sentido, Vasconcelos (2002) distingue oito períodos de transformações intensas, 

dentre os quais, quatro englobam a periodização foco desse trabalho. Segundo o 

autor, cada um destes momentos apresentou aspectos específicos que 

influenciaram diretamente as mudanças então ocorridas. Estes intervalos temporais 

estariam distribuídos da seguinte forma apresentada no quadro abaixo 

(VASCONCELOS, 2002): 

 

Figura 13 – Períodos de transformações ocorridas em Salvador. Fonte: Vasconcelos, 2002 

Períodos de transformações ocorridas na cidade de Salvador 
Intervalos Principais características 
1549 - 1560 Implantação da cidade 
1650 - 1763 Riqueza e religiosidade 
1763 - 1822 Hegemonia mercantil 
1823 - 1850 Instabilidade e africanização 
1850 - 1889 Estabilidade e infraestruturação 
1889 - 1944 Reformas urbanas e europeização 
1945 - 1969 Migrações e grande expansão 
1970 - 1999 Acessibilidade e americanização 
 
 
Observa-se que as transformações mais acentuadas na cidade de Salvador 

são iniciadas após o término do seu processo de configuração como mancha matriz, 

a partir da segunda metade do século XVII, entre 1650 e 1763, ficou conhecido 

como período áureo da capital baiana com ampliação da área urbana. Apresenta a 

incorporação de mais seis paroquias e freguesias e dois fortes. É nesse momento 

que são reformados boa parte dos prédios públicos de Salvador, assim como se dá 

a construção dos imponentes solares Paço do Saldanha, Solar do Bandeira e dos 

Sete Candeeiros, todos circunscritos na área do Centro Histórico de Salvador, na 

Freguesia da Sé e a efetivação do primeiro planejamento voltado ao alinhamento 

das ruas da cidade (VASCONCELOS, 2002). 

No período seguinte, isto é, aquele que vai de 1763 a 1822, eventos históricos 

ocorridos na esfera internacional têm impactos diretos e decisivos nos processos de 

mudanças vividos por Salvador, como a Revolução Francesa de 1789 e as guerras 
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napoleônicas que resultaram na vinda da Família Real portuguesa para o Brasil, em 

1808. Enquanto que no país há transferência do posto de capital de Salvador para o 

Rio de Janeiro (1763) por causa da descoberta do ouro em Minas Gerais, assim 

como, após a chegada da corte portuguesa, a elevação do país a categoria de 

Reino-unido, em 1815, e a Independência, em 1822. Os acontecimentos históricos 

refletiram de forma assertiva na organização social, urbana, econômica e politica de 

Salvador. Os preparativos para a vinda da família real atuaram de maneira decisiva 

para a dinâmica social da cidade que se organizava para receber a corte 

(VASCONCELOS, 2002).  

Decretos e proibições foram elaborados pensando em tornar Salvador mais 

palatável e aconchegante para o gosto da corte europeia. Assim, foram ampliadas 

as preocupações acerca de aspectos salubres para a cidade que buscava acomodar 

os nobres portugueses e sua tripulação. Padrões assépticos foram intentados na 

Salvador da virada do século XVIII que, mesmo não ostentando mais o posto de 

capital da colônia, ainda reinava como cidade maior e mais importante do período.  

Ao recuperar as percepções de Deetz (1977) sobre os processos de 

mudança, entende-se que seriam processos, posto que não se apresente como um 

movimento uníssono e concreto e sim um mecanismo constante de pequenas 

transformações que gestadas se configuram como o resultado final, pode-se 

entender que a percepção obtida no período compreendido entre 1850 e 1889 e 

caracterizado pela estabilidade e infraestruturação, conforme demonstrou o capitulo 

anterior, começa no momento anterior da sociedade baiana, aquele estabelecido 

entre 1823 e 1850. Nesse sentido, esse momento anterior vai atuar como provedor 

de instabilidades que conduziram ao planejamento e implementação de alternativas 

pautadas principalmente no apogeu e influência inglesa, voltadas a sanar problemas 

observados na capital e sociedade baianas do período.  

 

3.1. O ESPAÇO OBSERVADO 

A área denominada como Centro Histórico de Salvador se constitui o espaço 

mais antigo da cidade, englobando a sua “mancha matriz”. Essa área tem sido foco 

de diversos estudos voltados à compreensão do desenvolvimento físico e humano 

da primeira cidade do país. A compreensão da sua importância histórica e da 

riqueza de cultura material conduziu a sua inserção em programas governamentais 

visando à recuperação desses núcleos.   
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O “Projeto Pelourinho”, sobre o qual se formalizou os dados focos desse 

estudo, trabalhou no processo de reestruturação física e social de toda a área 

compreendida entre a Rua de São Francisco, que engloba a Igreja e claustro de 

mesmo nome ao traçado da Rua da Ajuda, que enlaça a Igreja que dá nome a rua 

(Figura 14/ Apêndice D).  
 

Figura 14 – Área trabalhada pelo Projeto Pelourinho. Os quarteirões onde foram evidenciados 
vestígios de canalização estão com marcação em vermelho. Reprodução desta figura em tamanho 
maior no apêndice D. Fonte: Base CONDER/ dados do Arquivo Projeto Pelourinho/Programa 
Monumenta. 

 
      

 

Foram trabalhados 66 imóveis, distribuídos em 7 quarteirões. Do volume total 

de imóveis prospectados, em 14 foram realizados trabalhos sistemáticos pela equipe 

de arqueologia do projeto.  Os edifícios pesquisados apresentam distintos usos na 

atualidade, que variam de habitações até prédios públicos como as sedes do 

Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural - IPAC e do Corpo de Bombeiros de 

Salvador. Os 7 quarteirões nos quais foram efetivados estudos pelo “Projeto 

Pelourinho” tem os limites espaciais demonstrados na Figura 15. A presença de 

vestígios de canalizações foi observada em 6 casas, locadas em 5 dos quarteirões 

exumados, conforme demonstrado no Apêndice D. 
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Figura 15 – Localização das ruas dos quarteirões trabalhados pelo Projeto Pelourinho. Fonte: Arquivo 
do Projeto Pelourinho / Programa Monumenta 

Localização dos quarteirões trabalhados 

Quarteirão Localização 

31 Ruas: São Francisco, 28 de setembro. 

30 Rua São Francisco 

28 Ruas: São Francisco, 28 de setembro; Ladeira da Praça. 

26 Ruas: Guedes de Brito, Saldanha Gama, 7 de Novembro e 28 de setembro. 

25 Ruas: Guedes de Brito, São Francisco, 7 de Novembro e 28 de setembro. 

22 Ruas: Guedes de Brito, 3 de Maio, 7 de Novembro, São Francisco. 

19 Ruas: Monte Alverne, 3 de Maio; Beco do Seminário. 

  Salienta-se que o total de artefatos coletados pelo projeto superou mais de 

440 mil exemplares da cultura material da área, incluindo materiais em sua 

constituição física integral, bem como aqueles passíveis de remontagem total. Esta 

situação, no entanto, não foi observada para os materiais na maior parte das 

residências estudadas. Essa apreensão conduziu à inferência de que a cultura 

material coletada na área não estava relacionada ao contexto de deposição original, 

caracterizando, dessa forma, a inserção de matéria de aterro para planificação do 

terreno. Ação essa que visava principalmente à expansão imobiliária, bem como, 

diferentes processos de reconfiguração espacial com interferência direta na forma 

de ocupação e uso dos imóveis. Questão já trabalhada no capítulo anterior. 

No que tange a introdução de aterro no espaço trabalhado, a documentação 

arqueológica produzida pelo citado projeto, deixa saber que este chegou a ocupar 

cerca de 9m de profundidade. No entanto, essa profundidade não foi atingida em 

nenhuma das intervenções realizadas por iniciativa da arqueologia, mas essa 

percepção foi obtida através da consulta de documentos históricos sobre o processo 

de formação da área e através das sondagens geológicas empreendidas por 

iniciativa da obra de engenharia.   

Por hora, se torna necessária à explanação a respeito do processo de 

formação da área. O capítulo anterior oportunizou uma discussão voltada ao 

entendimento das etapas de transformação urbana da cidade de Salvador, de forma 

geral e em específico esta parte denominada de Centro Histórico, que pertenceu a 

sua mancha matriz. Aspectos constitutivos são recorrentes ao longo de toda faixa 

examinada. Refere-se, desta maneira, à sua característica topográfica pautada em 

irregularidades, cabendo necessários aterramentos em toda extensão para suprir as 

demandas ocasionadas pela expansão urbana e déficit imobiliário. Assim, como 
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abordado por Silva (2010), essa área da cidade de Salvador passou por 

diferenciados momentos de planificação para tornar mais assertiva a inserção e 

manutenção de residentes.  

Durante os trabalhos arqueológicos, foi possível verificar distintos momentos 

de aterros (Apêndice A) marcados por sua heterogeneidade constitutiva, o que 

possibilitou a inferência de periodização para cada pacote estratigráfico exumado. 

Esses dados foram classificados da seguinte forma, conforme os aspectos 

constitutivos observados: 

 

Figura 16 – Periodização das áreas de aterro. Fonte: Projeto Pelourinho / Programa Monumenta 

Periodização das áreas de aterro observadas 
Quarteirão Período(s) do aterro 

31 Aterro século XVIII e XIX 
30 Aterro século XVIII e XIX 
28 Aterro século XVIII XIX e XX 
26 Aterro século XVIII e XIX 
25 Aterro século XIX 
22 Aterro século XVIII e XIX 
19 Aterro século XVIII e XIX 

 Essas informações nos conduzem ao entendimento das áreas mais antigas 

ocupadas, aos processos de reocupação e o eixo de expansão da urbana. A 

questão canalizações na área trabalhada pelo “Projeto Pelourinho” é um dos focos 

do livro “Arqueologia no Pelourinho”, organizado por Najjar (2010). Nessa publicação 

os autores estabelecem interpretações sobre os processos de ocupação a partir da 

análise de iconografias, assim corroboram as apreensões aqui apresentadas sobre a 

temporalidade dos usos nesses espaços.  

As análises da documentação produzida pelo Projeto Pelourinho conduziram 

a categorização de pelo menos quatro tipos de padrões de aterro (Figura 17) 

observados durante as prospecções arqueológicas. Assim, essas informações 

formataram uma tipologia baseada na diversidade dos artefatos inseridos em cada 

pacote estratigráfico. Ressalta-se, entretanto, que essas camadas não mantêm essa 

sobreposição estratigráfica, isto é, não foi encontrada durante os trabalhos essa 

disposição sequencial em nenhuma estratigrafia analisada. Dessa maneira, tem-se o 

quadro seguinte: 

 



72 

 

Figura 17 – Quadro com a classificação dos aterros. Fonte: Arquivo do Projeto Pelourinho/ Programa 
Monumenta 

Classificação das camadas de aterro 

Tipo 1 Caracteriza-se pela presença de dois componentes. O primeiro é 

uma enorme quantidade de tralha doméstica, entretanto 

evidenciada em um contexto não doméstico. A tralha doméstica 

que nos referimos é composta por cerâmica utilitária (inclui, 

faianças, porcelana, grés), e em quantidade menor, os vidros 

(recipientes para líquidos e peças decorativas), metais (moedas, 

talheres, armas etc.). O segundo componente é o material 

construtivo que, se comparado ao material doméstico, ocorre em 

menor quantidade (telhas, tijolos, pisos, revestimento de parede - 

azulejos e reboco -, argamassa de rejunte, madeiras, material 

metálico, seixos, pedras de mão). Observa-se que esse tipo de 

aterro é menos compactado que os demais. Observou-se seu 

uso nas camadas superficiais próximas aos pisos. 

Tipo 2 Apresentam os mesmos dois componentes presentes no tipo 1, 

entretanto, caracteriza-se pelo inverso das proporções entre o 

material doméstico e o material construtivo. Possui maior 

compactação que o anterior. Encontra-se associado às bases de 

fundações do imóvel. 

Tipo 3 Caracteriza-se pela presença maciça de material construtivo, 

decorrente de desmoronamento e demolições que foram 

aproveitadas para servirem de base para novas construções 

(grandes fragmentos de partes de construções, como pedaços 

de colunas e paredes), e não necessariamente apresentam-se 

compactados. Localiza-se geralmente abaixo de antigos pisos.  

Tipo 4  O quarto tipo de aterro é o caracterizado pela presença de 

camada de terra arqueologicamente estéril. Trabalhou-se com a 

hipótese do sedimento ser o terreno base e, também, com a 

possibilidade de ser proveniente dos cortes (bota fora) realizados 

nos relevos da área de pesquisa. Geralmente encontram-se 

intercalados entre as outras camadas de aterro. 
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A utilização de materiais de aterro foi um expediente utilizado amplamente 

para a planificação do terreno, que se desejava imobiliariamente ocupar ao longo de 

todo processo de expansão demográfica e urbana em Salvador. Durante os 

procedimentos de campo, essa ação pôde ser constatada e confirmada, pelos 

menos entre os séculos XVIII, XIX e XX. A área da poligonal trabalhada encontra-se 

recoberta por esses tipos de estratos, sobre os quais a percepção das 

características relacionadas a dimensão, variabilidade e padrão decorativo dos 

demais materiais arqueológicos associados aos pacotes estratigráficos, 

corroboraram essa assertiva. Sobre essas observações, Silva (2010), com base nos 

trabalhos efetivados em campo, chama a atenção para a seguinte dispersão 

espacial, em termos verticais, que: 

Nas bases das estruturas de fundação pesada, presenciamos camadas de 
aterro tipo 2. Nas camadas mais superficiais, os materiais encontravam-se 
com baixa compactação, verificando-se a presença, principalmente, do 
aterro tipo 1. Os outros tipos de aterro (3 e 4), apresentaram-se, 
intercalados aos demais. Sobre o aterro tipo 3, a hipótese é que o material 
pode ser decorrente de demolições de estruturas de paredes e/ou casas 
que existiam no local. O que reforça essa interpretação é o fato de 
comumente estarem posicionados entre camadas de pisos preexistentes. 
Quanto ao aterro tipo 4, também foi encontrado logo abaixo das camadas 
de piso... (2010, p. 255-256) 

 

 Áreas de aterros englobam, também, espaços sobre os quais foram 

observados os vestígios de canalização estudados nesse capítulo. Dos 7 quarteirões 

estudados pelo Projeto Pelourinho, na etapa de campo, foram observados vestígios 

de canalizações em cinco quarteirões (seis casas) destes, conforme quadro abaixo: 

 
Figura 18 – Trecho do Apêndice B, evidenciando as canalizações nos quarteirões estudados.  Fonte: 
Projeto Pelourinho / Programa Monumenta 

Quadro de canalizações observadas por quarteirão 
Quarteirão Descrição Matéria-prima 

31 manilha cerâmica 
  galeria tijolo, pedra e argamassa laranja 
  tubulação ferro 
  galeria tijoleira 
  calha de esgoto pedras e argamassa 
  tubulação PVC 
  galeria argamassa de argila e pedra  
  galeria tijoleira e pedra 

19 canalizações de esgoto e caixas 
associadas 

argamassa de argila e pedra 

  canalização de esgoto tijolos (receptor) 
  canalização de esgoto cerâmica(condutor) 
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  canalização de esgoto PVC 
  galeria tijolo 
  galeria e caixa de tijolos tijolos   

22 galeria primária 
argamassa amarela e alinhamento de 

tijolo 
  fossa ? 
  galeria secundária argamassa vermelha com tijolo  
  manilha cerâmica 

26 galeria 
tijolos maciços tampada por tijolo e 

pedras(ardósia) 

  galeria 

tijolos maciços  e preenchimento em 
tijolos. Argamassa aglutinante da parede 

da galeria com coloração bege e 
presença de areia e cal 

  manilha cerâmica 
  caixa de esgoto tijolos, argamassa cinza e areia 

  caixa de esgoto 

tijoleira e argamassa em argila vermelha 
com conchas e corais triturados. O fundo 
apresenta também argamassa em argila 

no piso. 

28 tubulação ferro 

 manilha cerâmica 

 

Os diferentes tipos de suportes voltados ao apresamento e condução de 

águas servidas e pluviais, relatadas na documentação arqueológica do “Projeto 

Pelourinho”, conduziram a formatação de uma tabela com dados relativos à matéria-

prima, local e unidade de escavação onde foi localizada. Tal tabela forma o 

Apêndice B deste estudo.  

Entretanto, antes de prosseguir a exposição das áreas e artefatos nelas 

exumados, com o escopo de ampliar a compreensão sobre os processos de 

esgotamento sanitário no que tange os materiais construtivos empregados, faz-se 

necessária à definição de cada uma das categorias trabalhadas e citadas. Ressalta-

se que, por não ser um trabalho voltado para as áreas de engenharia civil e/ou 

sanitária, não serão feitas discrições pormenorizadas da constituição desses 

materiais, bem como não esgotaremos a questão. Assim, para esse trabalho serão 

consideradas as seguintes definições: 

Sistema de esgotamento sanitário, para esse trabalho, será entendido como o 

“conjunto de condutos e obras destinadas a coletar, transportar e dar destino final 

adequado para águas servidas e para vazões pluviais” (FERNANDES, 2000). Feito 

de maneira individual (residências ou meio público) ou sobre forma de sistemas 
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associados (canalizações individuais agregadas a aparelhos hidráulicos já 

implementados, como ocorre nas ligações de manilhas cerâmicas às galerias 

argamassadas), conformam as redes coletoras. 

Manilhas cerâmicas podem ser entendidas como “tubos cerâmicos de seção 

circular destinado à condução de águas residuais (esgotos sanitários e canalizações 

de águas pluviais). São produtos vidrados interna e externamente, ou apenas 

internamente, na superfície que está em contato com o líquido” (MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, 2008). No que tange aspectos morfológicos apresentam duas 

extremidades, nas quais uma mais alargada chamada na engenharia de bolsa, e no 

outro extremo, ranhuras com a função de tornar a peça mais aderente à argamassa. 

São verificadas ainda na construção das redes cerâmicas “joelhos”, isto é peças 

com a mesma constituição física, em forma de “L” invertido, empregadas na 

derivação ou mudança de direcionamento da rede implementada. 

Canalizações em PVC, esse trabalho aceita como definição aqueles tubos 

confeccionados em cloreto de polivinila, possuem forma circular, apresentam 

paredes lisas. Normalmente são encontradas nas bitolas de 40, 50, 75 e 100 mm.  

Podem ser encontradas sobre várias formas, tais como bolsas, luvas, cotovelos, 

curvas, junções, ralos e tubos de descargas. Têm a função de condução de esgotos, 

principalmente aqueles residenciais.  

Tubulação em ferro classificada dentre os compostos metálicos formados pela 

solidificação de elemento químico existente, como os minerais agregados. Possui 

forma similar às manilhas cerâmicas, isto é, bolsas e ranhuras nas extremidades 

díspares. Apresenta-se sobre formato circular, em maior resistência que as manilhas 

cerâmicas. Empregada na condução de águas servidas em aparelhos urbanos 

habitacionais. 

Galerias são construções em forma de lapas subterrâneas, com o intuito 

inicial de apresamento de águas pluviais, mas que ao decorrer do desenvolvimento 

histórico teve à sua estrutura ligações de diferenciadas redes de condutores de 

esgoto sanitário (SCHAVELZON, 1992). Possuem paredes formadas pela 

combinação de diferentes materiais construtivos, como pedras naturais, tijolos 

maciços e argamassas. Nesse sentido, entende-se que as pedras naturais têm sua 

maior aplicação “na realização de alicerces, muros de arrimo, pavimentação de 

pisos e execução de revestimento de paredes” (FERNANDES, 2000). Sua escolha 

recai, apenas, sobre as pedras duras, pesadas e de textura homogênea quando 
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partida, pois pedras porosas absorvem água, não sendo eficazes como material 

construtivo ou àquelas de cantos rolados, provenientes dos leitos de rios.  

Tijolos maciços são materiais cerâmicos rejuntados com argamassa para dar 

forma a paredes, pilastras, baldrames e alicerces. São moldados a partir de uma 

mistura de argila à mão ou através de máquinas com fôrmas de madeira ou metal. 

São colocados para secar em terreiros nivelados e revirados durante a secagem 

para diminuir o empenamento. Ao endurecerem são empilhados deixando 

possibilidade para circulação de ar e cobertos com plástico ou palhas. Depois 

passam pelo processo de cozimento em fornos em alta temperatura (BEVILACQUA, 

2006). 

As argamassas podem ser entendidas como composto pastoso formado por 

um ou mais aglutinante e água, no qual se incorpora material inerte com a finalidade 

de diminuir a contração do aglutinante, tornando-o mais eficaz e de custo reduzido. 

As argamassas são moles nas primeiras horas e endurecem com o tempo, 

ganhando elevada resistência e durabilidade.  Adicionam-se cal, saibro, barro, 

caulim para se garantir uma maior plasticidade da mistura. São utilizadas para 

assentamento e regularização de pisos, paredes e alicerces, bem como na 

impermeabilização de superfícies.  (FERNANDES, 2000; LANDI, 1993; MINISTÉRIO 

DAS CIDADES, 2008).  

Aglutinante é o composto utilizado para revestimento ou rejunte de alvenarias 

de argamassa, aderindo à superfície da estrutura a qual é agregado no momento 

construtivo. 

A sistematização dos dados oriundos da documentação fotográfica, 

cartográfica e históricas sobre o espaço, possibilitou algumas inferências dispostas 

nesse capítulo. A seguir se faz a apresentação das casas foco do estudo de caso, e 

resultados da análise dos demais materiais arqueológicos coletados nas áreas onde 

foram observados os vestígios de canalização. Foi, também, aprofundado o exame 

dos representantes da cultura material caracterizada por louças do tipo faiança 

portuguesa e faiança fina e vítreos presentes na amostra resgatada29. Salienta-se, 

no entanto, a coleta na casa 20, quarteirão 19 de exemplares de canalização em 

material cerâmico com vitrificação e não vidrada. Essas foram descritas, 

fotografadas e estão apresentadas na sequência.  

                                                             
29

 Esses materiais estão amostralmente dispostos no Apêndice C desse estudo.  
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3.2 RESIDÊNCIAS, ESTRUTURAIS E DEMAIS EXEMPLARES DA 

CULTURA MATERIAL ANALISADA 

Dos edifícios estudados no citado projeto, esta análise enfatiza três deles, 

todos com uso residencial que passaram por procedimentos de pesquisa sistemática 

empreendida pelo Projeto Pelourinho e sobre quais foram observados vestígios de 

canalizações. O que oportunizou o cruzamento, sistematização e aprofundamento 

dos dados e a construção de uma interpretação sobre o processo de inserção de 

formas infraestruturais e a busca por padrões de salubridade para a capital baiana já 

no século XVIII. Coube, ainda, analisar a inserção de cada um deles no espaço, 

suas relações de interdependência com outros imóveis e outros aparelhos urbanos 

na área.  

  A escolha dos imóveis a serem investigados nesse estudo de caso recaiu 

sobre aqueles que durante o procedimentos de campo do Projeto Pelourinho 

passaram por um processo de prospecção sistemática, além de terem seus pacotes 

estratigráficos constituídos, em parte, por aterros entre os séculos XVIII e XIX 

(Apêndice A). Essa decisão buscou garantir a maior consistência dos dados 

observados, uma vez que a coleção e documentação arqueológica já estavam 

formadas. Porém, os artefatos exumados careciam de análises mais 

pormenorizadas. Assim, dos 14 imóveis sistematicamente prospectados, em 6 foram  

relatados vestígios de canalizações. Desses, 3 foram escolhidos foco do estudo de 

caso: 18 do quarteirão 26, casa 20 do quarteirão 19 e casa 24 do quarteirão 28. 

Outro dado que vem somar a este estudo foi à publicação do artigo “Desce 

esgotos”(QUEIROZ E FERREIRA, 2010), que também se utilizou da documentação 

do Projeto Pelourinho para discutir a questão das canalizações na casa 15 do 

quarteirão 22 do Centro Histórico. O trabalho auxiliou no desenvolvimento dessa 

pesquisa, visto tratarem de espaços contínuos, os dados apresentados para aquele 

imóvel puderam ser comparados com os observados nas casas examinadas. Outra 

contribuição, até certo ponto, foi o citado livro, que oportunizou outro olhar sobre a 

sistematização dos dados, mas os resultados apontados no livro refletem a visão do 

Projeto Pelourinho sobre a formação da área e não podem ser diretamente atrelados 

as reflexões finais desse estudo. Esse esclarecimento foi relevante, pois existem 

pontos divergentes e convergentes sobre as questões observadas. 
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Assim, este estudo de caso tem como objeto de pesquisa as canalizações 

presentes em três imóveis trabalhados pelo citado projeto: a casa 18 do quarteirão 

26, a casa 20 do quarteirão 19 e a casa 24 do quarteirão 28. Intencional foi à 

escolha de imóveis de quadras diferenciadas, assim, pôde-se ter um maior 

entendimento sobre a área, principalmente no que tange os processos de expansão 

urbana e imobiliária e dos aterros consequentes da ampliação da malha urbana.  

 
3.2.1 CASA 18 QUARTEIRÃO 26 
 
Figuras 19, 20 e 21: Fachadas e localização da casa 18, respectivamente. Fonte Projeto Pelourinho / 
Programa Monumenta. 
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O relatório da equipe de arquitetura, que participou das etapas de prospecção 

do imóvel a partir da análise das estruturas físicas remanescentes, concluiu que a 

última forma do edifício possuía três pavimentos. O primeiro pavimento apresenta 

quatro portas e o segundo pavimento quatro janelas (Figuras 19 e 20). Porém 

mesmo havendo correspondência da quantidade de abertura nos dois pavimentos, 

apenas dois possuem ritmo de abertura similar e que o pavimento térreo possui 

direcionamentos diferentes indicando que os pavimentos mais altos foram 

adicionados posteriormente ao edifício, o que corrobora com a análise dos materiais 

construtivos utilizados nos pavimentos dessa residência.  

A porta localizada na cota mais alta tem acima um medalhão circular (Figura 

20), o que conduziu ao entendimento que seu uso estivesse relacionado ao abrigo 

de alguma associação ou irmandade religiosa. Porém não foi possível a 

identificação, em especifico, de qual agrupamento. No entanto, sobre eles a equipe 

de arquitetura relata que “parece conter as letras i e e, separadas por um grande T 

encimado por uma mitra episcopal.” O relatório de arquitetura aponta ainda para 

esse imóvel que: 

As portas do primeiro pavimento encontram-se emparedadas com alvenaria 
de tijolos vazados de recente colocação... Externamente, são constituídas 
por arcos plenos, característicos do estilo neoclássico, inscritos no vão 
retangular. Os vestígios dos elementos de vedação apresentam 
características estilísticas do século XIX, tais como a bandeira semicircular, 
originalmente dotada de vidros, que fecha a porção do vão em arco... 
(ARQUIVO PROJETO PELOURINHO / PROGRAMA MONUMENTA, 2008).  

 

Os pavimentos observados eram acessados por duas escadas, uma que dava 

entrada ao térreo do edifício e localizada na esquerda e outra, à direita, que 

interligava esse aos pavimentos superiores. Durante a prospecção arquitetônica foi 

encontrada uma grande quantidade de estruturas em tijolo, usadas para formar 

novas divisórias na planta original e assim, abrigar novos grupos familiares, no 

século XIX, quando da reocupação do Centro Histórico de Salvador. Ainda sobre a 

construção dos pavimentos observados, os arquitetos concluíram que: 

O edifício é coroado por uma cimalha com marcações horizontais em relevo 
em massa, provavelmente sobre estrutura de tijolos, que data, 
provavelmente, do século XIX, período da realização do pavimento térreo. 
As molduras das aberturas do primeiro e do segundo pavimentos datam, 
provavelmente, do início do século XX (Influência Eclética), quando o 
edifício passou por uma reforma estilística. Outro indício de tal reforma é a 
faixa de argamassa em relevo, que separa o primeiro do segundo 
pavimento, terminada, nas extremidades do edifício, por um semicírculo e 
uma flor pendente. (ARQUIVO PROJETO PELOURINHO / PROGRAMA 
MONUMENTA, 2008).  
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A partir da análise da tipologia, estilos e materiais construtivos da casa 18, 

observou-se que o pavimento térreo do edifício foi construído, provavelmente, entre 

os séculos XVII e XVIII, enquanto os dois pavimentos superiores datam do século 

XIX. A disposição das aberturas na fachada conduz ao entendimento de que se 

tratava de um edifício imponente, dotado de uma estrutura robusta que se arruinou e 

foi substituído, no século XIX, por aqueles observados no momento atual.  

A documentação produzida apontou como matérias de observação os 

vestígios das paredes perimetrais, principalmente as laterais que “projetam no 

mesmo eixo fundações que foram sendo evidenciadas nas escavações 

arqueológicas, reflexo de uma casa que perfeitamente foi adaptada à topografia 

acidentada do terreno em ladeira.” Nas argamassas encontradas nas paredes de 

composição mista do nível térreo, foi observada predominância de argila arenosa 

amarelada misturada com pouca cal, material muito presente nas edificações do 

século XVIII. Os rebocos observados internamente podem ser entendidos como 

reflexo das intensas ocupações e alterações ocorridas no imóvel. As fundações 

conduzem ao entendimento do último momento de ocupação através dos vestígios 

estruturais evidenciados com a demolição “e restos de pilares” associados, 

provavelmente, ao século XVIII (ARQUIVOS PROJETO PELOURINHO/ 

PROGRAMA MONUMENTA, 2008 e 2009).  

Para a fase da pesquisa arqueológica, a fim de estabelecer maior 

conhecimento da área, foram efetivadas as seguintes ações pela equipe de 

arqueologia do Projeto Pelourinho: 

 

Tabela 4 - Intervenções arqueológicas realizadas na casa 18. Fonte: Projeto Pelourinho / Programa 
Monumenta 

INTERVENÇÕES DIMENSÕES PROFUNIDADE 

3 quadras 3,0 x 2,0m Entre 0,20 e 0,67m 

1 poço teste 1,0 x 1,0m 2,16m 

10 sondagens 0,25m 1,10m 

1 trincheira 3,6 x 1,0m 0,30m 

1 trincheira 1,8 x 0,65m 0,60m 

5 quadrículas 0,30 x 0,30m 0,65m 

11 Cavas 0,70m² 1,60m 
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A pesquisa de campo da casa nº18 foi realizada entre outubro de 2008 e 

fevereiro de 2009. O imóvel localiza-se próximo à esquina entre as ruas 28 de 

Setembro e Saldanha da Gama e tem uma área interna de aproximadamente 

150,00m². A etapa de pesquisa arqueológica no imóvel contemplou uma área de 

15,00m x 6,00m, iniciando a aproximadamente 5,00 metros da fachada, e 

terminando a 2,00 metros do muro no quintal dos fundos do imóvel30.  As atividades 

no imóvel 18 do quarteirão 26 seguiram metodologicamente o feitio de poço teste e 

escavação ampla e foram orientadas pelo arqueólogo Samuel Lira. O imóvel foi 

dividido em 6 áreas (Figura 22), de acordo com sua separação, em cômodos, 

observada através dos restos das estruturas de parede: 

 
Figura 22 – Planta da casa 18, com divisões em cômodos. Fonte: Projeto Pelourinho / Programa 
Monumenta 

 
 

                                                             
30 Documentos Técnicos 5 e 6, de 2009 Samuel Lira Gordenstein. Documento Técnico 7, de 2009 Railson Cotias 
da Silva Documento Técnico 7, de 2009 do Arquiteto Alberto Bonachea. Fonte: Arquivo Projeto Pelourinho/ 
Programa Monumenta. 
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No cômodo 1, localizado no centro do imóvel e próximo a fachada principal, 

foi observado piso de cimento com aproximadamente 0,03m de espessura e seu 

contra piso em sedimento arenoso com 0,02m de espessura. Observou-se uma 

superfície 0,05m abaixo do piso de cimento, sua constituição apresentava-se areno-

argilosa, com coloração marrom clara e predominância de material construtivo, como 

fragmentos de telha cerâmica, reboco de parede e pedras, remanescentes de 

cultura material em pequena quantidade, restos alimentares ósseos e 

malacológicos, o pacote estratigráfico não apresentou alterações até 1,10m de 

profundidade. 

Para esse local foi observados aos 0,66m de profundidade presença de um 

bolsão de areia branca lavada, com cascalho, o que pode indicar alguma forma de 

perturbação. Observaram-se também estruturas como uma sapata aos 0,02m de 

profundidade caracterizada como uma estrutura mista com pedras de mão e tijolos 

em sua composição e argamassa cinza de areia e cal como aglutinante. Essa 

estrutura tem 0,35m de largura. Ao lado leste dessa sapata descrita acima, 

superficialmente, evidenciou-se base de um pilar construído em pedra de mão sob a 

alvenaria de tijolo com argamassa de argila laranja com vestígios de malacológicos 

triturados em sua composição (Figura 23). 

  
Figura 23 - Sapata corrida, base de pilar em destaque e canalização evidenciada. Fonte: Arquivo 
Projeto Pelourinho / Programa Monumenta 
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Na parede sul da intervenção, desde a superfície, evidenciou-se uma coluna 

em alvenaria de tijolos, com medidas de 1,10 x 0,82m, com argamassa cinza em 

areia e cal como aglutinante. Na profundidade de 0,21m foi verificada estrutura de 

pilar com 0,4m de largura, em alvenaria de tijolos, com argamassa de coloração 

cinza com areia, cal e vestígios de malacológico triturado. Enquanto que aos 0,23m 

observou-se a antiga estrutura de fundação de parede com 0,44m de largura e 

1,12m de comprimento e 0,14 de profundidade, composta de alvenaria mista de 

tijolos e pedra, e argamassa cinza com areia e cal parcialmente danificada pela 

implantação da tubulação cerâmica em formatos de manilhas encaixáveis 

correspondente a um sistema de esgotamento mais contemporâneo. A tubulação, 

em declive sentido sul-norte, tem 0,18m de largura e possui na faixa sul 0,81m e na 

faixa norte a 1,52m de profundidade.  

No cômodo 2, localizado junto à parede lateral esquerda do imóvel, a 

sondagem teve as dimensões de 2,20 x 1,10m e 1,08m de profundidade. Repetiu-se 

a metodologia aplicada no cômodo 3 de retirada do piso de cimento e seu contra 

piso com 0,3 m. Após a qual se observou uma camada arenosa, marrom clara e com 

predominância de material construtivo sobre vestígios de cultura material (dentre 

eles, se constatou a presença de fragmentos de faianças e um cachimbo).  

Aos 0,28m se verificou uma camada de 0,09m de espessura de cascalho com 

material malacológico, sem a presença de vestígios de cultura material, sugerindo 

uma técnica de proteção contra a umidade. Já na faixa norte evidenciou-se, aos 

0,34m de profundidade, um negativo do que seria um piso de tijoleira em argamassa 

de coloração cinza em areia e cal. Sobre este uma cavidade de 0,17m de diâmetro e 

0,25m de profundidade com sedimento areno-argiloso e estéril dentro do mesmo, o 

que conduz a percepção de uma intervenção recente (Figura 24). Ao sul, aos 1,08m 

de profundidade, verificou-se um assentamento de pedras de mão de tamanho 

médio (Figura 25). 
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Figuras 24 e 25 - Negativo do piso de tijoleira e assentamento de pedra de mão, respectivamente. 
Fonte Arquivo Projeto Pelourinho / Programa Monumenta 

   
 

Para o piso exposto (Figuras 26 e 27), foi possível observar o acomodamento 

das pedras seguindo uma linha mestra remanescente da antiga técnica de 

arruamento, além da declividade intencional sentido Leste-Oeste. 

 

Figura 26 - Assentamento de pedra de mão. Figura 27 - Simulação do piso de pedra.  Fonte: Arquivo 
Projeto Pelourinho / Programa Monumenta 

 

 

Com o início das intervenções nesse cômodo pôde-se observar, aos 0,34m 

de profundidade, uma sapata com 0,5m de largura e profundidade indefinida, uma 
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vez que não foi alcançada a profundidade total da estrutura constituída por alvenaria 

de pedra com argamassa de cor cinza, de areia e cal como aglutinante e presença 

de reboco a base de cal. Foram, também, evidenciados, no sentido oeste, vestígios 

que correspondem à parede lateral direita do imóvel, em alvenaria mista de pedra e 

tijolos com reboco, sendo que no encontro dessa estrutura com o assentamento de 

pedra foi identificado um vão de 0,15m de largura que sugere um sistema de 

canalização do imóvel sentido oeste leste, possui como aglutinante argamassa de 

cor cinza em areia e cal. Na faixa sul observou-se uma estrutura em alvenaria mista 

de pedras e tijolos com um vão de 0,38m de largura no encontro com o 

assentamento de pedra, reforçando a ideia da existência de um sistema de 

canalização de água (Figura 28). Sobre essa estrutura, os dados arqueológicos 

ainda apontam que: 

A estrutura segue o eixo nordeste-sudoeste, aproveitando o declive natural 
do solo rumo ao grotão, o que fortalece a hipótese de que tenha servido ao 
escoamento de água. A existência de aberturas na mesma cota desta 
estrutura demonstra que se destinavam a passagem de água para ser 
escoada na estrutura (ARQUIVO PROJETO PELOURINHO / PROGRAMA 
MONUMENTA, 2008, grifo nosso). 
 

 
Figura 28 - Sistema antigo de canalização de água.  Fonte: Arquivo Projeto Pelourinho / Programa 
Monumenta 
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Abaixo, na Figura 29, as estruturas evidenciadas estão destacadas por números 

seguindo a ordem de sua descrição no texto acima: 

   
Figura 29 - Estruturas arqueológicas evidenciadas. Fonte: Arquivo Projeto Pelourinho / Programa 
Monumenta 

 

No cômodo 3, localizado junto à parede lateral direita do imóvel, a intervenção 

realizada teve as dimensões de 2,10 x 1,10m e 1,18m de profundidade. Assim, 

como nas cavas anteriores, iniciou-se a escavação a partir dos 0,05m devido à 

retirada do piso de cimento e seu contra piso. A partir dessa profundidade, 

observou-se solo areno-argiloso com coloração marrom clara e grande quantidade 

de materiais construtivos, seguindo a característica do aterramento das cavas 

anteriores. Notou-se, aos 0,18m de profundidade, a presença da mesma camada de 

cascalho, aqui com 0,11m de espessura, observada no cômodo 02.  

Evidenciaram-se, nesse cômodo, duas estruturas: a fundação da parede 

lateral direita do imóvel, já aparente no cômodo 02 e uma base de pilar em alvenaria 

de tijolos com argamassa cinza em areia e cal como aglutinante. Na base dessa 

coluna, a 1,02m de profundidade, identificou-se uma plataforma feita com cascalho 

de telha e pedras de mão pequenas com argamassa, areia e cal. 

1 
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O cômodo 4 está localizado no centro do imóvel, e sua intervenção teve 

dimensões de 2,70 x 1,35mde largura, por 1,20m de profundidade, na qual foram 

retirados o piso de cimento existente e primeiras camadas de nivelamento da 

superfície, iniciou-se essa sondagem 0,35m abaixo do piso cimento. O pacote 

estratigráfico formado por solo areno-argiloso, com coloração marrom claro e 

predominância de restos construtivos sobre bens culturais móveis, apresenta-se 

inalterado dos demonstrados nos cômodos anteriores e alcançou a profundidade de 

0,53m. Vencido esse nível, o pacote muda de aspecto sendo constituído por solo 

areno-argiloso com coloração cor marrom escuro, com predominância de restos 

construtivos sobre bens culturais móveis. Aos 0,85m de profundidade identificou-se 

o início do solo residual, com características sedimentar argilo-arenosa, bege, 

compactada, tendo poucos vestígios de artefatos arqueológicos associados a 

materiais construtivos e restos alimentares. 

Identificou-se nessa área a presença das seguintes estruturas: uma fundação 

rasa de parede atravessando no sentido norte-sul, em tijolos com argamassa de 

argila laranja e malacológicos triturados como aglutinante, com 0,3m de largura e 

uma base de esteio em pedra com dimensões de 0,13 x 0,16m.  

Evidenciou-se também parte de uma galeria de esgoto com suas paredes em 

tijolos e a tampa de mesmo material feita de forma intercalada em tijolos e pedras de 

ardósia. O topo dessa estrutura no canto nordeste tem 0,27m e no canto sudoeste 

0,45m de profundidade. Abaixo dela, com 0,96m no sudoeste, verificou-se a 

presença de uma galeria mais antiga que a já descrita, com paredes e 

preenchimento em tijolos. A argamassa verificada nessa estrutura é de cor bege a 

base de areia e cal. A Figura 30 mostra a localização das três estruturas descritas, 

respectivamente numeradas de acordo com essa descrição. 

O cômodo 5, localiza-se nos fundos do imóvel, junto à parede lateral 

esquerda. Para esse espaço, foi observado piso cimentado vermelho com 0,02m de 

espessura e base de concreto com 0,02m de espessura, seguida por piso de 

cimento sobre contra piso de pedras pequenas, com 0,05m de espessura. A camada 

de aterro inicia-se em 0,09m de profundidade, formada por sedimento areno-

argiloso, marrom escuro. Essas características prosseguem até 0,99m de 

profundidade com expressiva quantidade de material arqueológico.  Evidenciou-se, 

ainda estrutura em tijolos, atravessando a área em sentido leste-sul (Figura 31).  

 



88 

 

Figura 30 - Disposição das estruturas e canalizações evidenciadas no cômodo 4, da casa 18. Fonte: 
Arquivo Projeto Pelourinho / Programa Monumenta 

 

Figura 31 – Estrutura em tijolos formando um “L”. Fonte: Arquivo Projeto Pelourinho / Programa 
Monumenta 
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O cômodo 6 está localizado junto à parede lateral esquerda e 0,23m acima da 

cota do restante do imóvel, com 2,20 x 1,10m e 0,58m de profundidade. Tinha piso 

de cimento com 0,02m de espessura, aproximadamente, e seu contra piso de pedra, 

associado à argamassa de argila laranja, com 0,04m de espessura 

aproximadamente e estéril de materiais arqueológicos. A partir dos 0,26m de 

profundidade o pacote estratigráfico apresentou-se areno-argiloso, marrom claro, 

com associação de materiais construtivos e fragmentos de artefatos cerâmicos, 

vítreos, metálicos. Foi observada no setor noroeste a existência de um bolsão de 

cal. Abaixo do citado piso de pedra, foi observada a continuação da galeria já 

evidenciada no cômodo 1, após essa em 0,27m de profundidade foi notada a 

presença de uma caixa de tijolos anexada a essa galeria (caixa de esgoto). Essas 

estruturas estavam associadas à fundação da parede lateral esquerda do imóvel, 

construída em alvenaria de pedras com tijolos e aglutinante de conchas e 

argamassa argilosa laranja. Sobre a continuação da galeria exposta observou-se 

uma das tampas com duas perfurações que sugerem passagem de canos (Figura 

32).  

As canalizações e demais estruturas evidenciadas na casa 18 do quarteirão 

26 estão representadas graficamente na Figura 33. 

 
Figura 32 - Galeria com tampa perfurada em destaque. Fonte: Arquivo Projeto Pelourinho / Programa 
Monumenta 
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Figura 33 - Planta baixa da casa 18 com as informações das estruturas e canalizações encontradas. 
Fonte: Arquivo Projeto Pelourinho / Programa Monumenta 

.  
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Os dados arqueológicos da casa 18 quarteirão 26 apontaram para data de 

construção do primeiro imóvel no local, por volta do século XVIII, estando esse 

localizado no limite oeste da Rua Saldanha da Gama. Essas informações baseiam-

se na análise do padrão de assentamento observado na área no período colonial, 

pois registros históricos apontam para a existência de casas térreas nesta rua no fim 

do século XVIII. No período de sua construção o imóvel estaria em local de declive 

acentuado, na borda do grotão, apresentando a necessidade de inserção de aterro 

para sanar tal declividade. A profundidade média escavada na casa alcançou 2,00 

m, porém não se alcançou solo natural, o que demonstra que o pacote estratigráfico 

formado pelo aterro ultrapassa essa cota. Segundo o levantamento arquitetônico no 

imóvel, as características construtivas do pavimento térreo sugerem uso no século 

XVIII, sendo que o segundo e terceiro pisos foram adicionados no século XIX.  

A documentação arqueológica mostra que, estratigraficamente, o imóvel foi 

construído sobre um pacote arqueológico que data do século XVIII. De fato foi 

observado que a cultura material exumada após 1,0 de profundidade, estava 

associada ao piso pré-oitocentista do imóvel. 

Durante a escavação do poço teste 1 evidenciou-se um piso de pedras a 
0,78m de profundidade, em nível estratigráfico compatível com uma base de 
pilar com características setecentistas. Como não foram encontrados pisos 
abaixo deste nível, trabalhamos com a hipótese de que este piso de 
pedras existira no período pré-oitocentista de utilização da casa. Bem 
como, estruturas de escoamento de esgoto, associadas a esse período 
de ocupação. Os artefatos encontrados da galeria superior foram 
coletados... No caso da galeria logo abaixo, se deduziu pertencer a um 
período anterior, porém não será possível analisar artefatos arqueológicos 
associados, por não ter sido realizada escavação dentro desta estrutura. 
(ARQUIVO PROJETO PELOURINHO / PROGRAMA MONUMENTA, 2008, 
grifo nosso).  
 

Para a área analisada se observou que seu subsolo é composto por 

sucessivos aterros e pelo menos dois momentos de ocupação distintos. Nesse 

sentido, a representação gráfica abaixo traz a constituição estratigráfica do poço – 

teste 1 (Figura 34). Essa unidade é representativa devido à profundidade atingida, 

ao fato de toda área apresentar características estratigráficas semelhantes ao se 

tratar de intervenção realizada por iniciativa da arqueologia na área31.  

                                                             
31 Os trabalhos de campo foram divididos por dois critérios: 1) aquelas intervenções realizadas pela iniciativa da 
arqueologia com base a partir de elementos preditivos para áreas de importância para construção da análise e 2) 
aqueles oriundos do acompanhamento das intervenções realizados pela obra de restruturação do local, nesse 
caso tidos como iniciativa da obra. No entanto os dois modos de acepção mostraram-se relevantes, posto a partir 
da percepção de elementos significativos nas áreas abertas pela obra, essas eram paradas e prospectadas pela 
equipe de arqueologia de forma mais sistemática. 
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Figura 34 - Descrição das camadas observadas na casa 18. Dados extraídos dos relatórios dos colaboradores Samuel Lira e Railson Cotias. Fonte: Arquivo 
Projeto Pelourinho / Programa Monumenta 
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Os dados oriundos da documentação arqueológica no que tange a 

observação do trabalho de campo realizado na unidade de escavação Poço teste 1, 

conduziu ao entendimento sobre o intenso emprego de restos de conchas e 

materiais construtivos na formação do pacote estratigráfico formado por camadas de 

aterro entre 0,40 a 1,0 m de profundidade (Figura 35). A essa utilização maciça dos 

materiais mencionados estão associados temporalmente ao piso de pedras a 0,78m 

de profundidade. 

 

Figura 35 - Perfil oeste do Poço Teste 1. Fonte: Arquivo Projeto Pelourinho / Programa Monumenta 

 

                           

A presença de faiança fina na amostra indica que o aterro observado e o piso 

estão associados a um contexto de descarte no século XIX. Infere-se ainda que 

venha de demolições e da própria reconfiguração física do imóvel a extensa 

quantidade de material construtivo; inseridos nessa apreensão estão também “os 

vestígios obsoletos vistos em forma das múltiplas alvenarias evidenciadas durante a 

etapa de campo”.  Vencida a cota do 1,0 m de profundidade, a constituição do 

pacote se altera em termos de coloração que passar a ser acinzentada, sobre o qual 

há ausência de faiança fina e muitos exemplares da faiança portuguesa, 
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principalmente aquela caracterizada como portuguesa, o que direcionou os 

profissionais em campo a entender que o assentamento dessas camadas são 

anteriores ao século XIX. 

 Na casa 18 foi observada a presença de fragmentos de artefatos nos 

cômodos 2, 3 e 4 dos seis cômodos já apresentados.  Para o cômodo 2 da casa 18, 

foram observadas as seguintes classificações para a faiança fina ou inglesa, faiança 

portuguesa e materiais vítreos: 

 
Tabela 5 - Faiança fina para o cômodo 2/Casa 18 

Profundidade (m) Material Quantidade Decoração 
0,13 faiança fina 3 branca 
0,13 faiança fina 5 shell edged 
0,13 faiança fina 1 geométrica 
0,30 faiança fina 2 shell edged 
0,30 faiança fina 3 floral peasant 
0,30 faiança fina 1 branca 
0,30 faiança fina 1 carimbado 

 

Tabela 6  - Faiança portuguesa para o cômodo 2\casa 18 

Profundidade (m) Material Quantidade Decoração 
0,13 faiança 1 branca 
0,30 faiança 4 faixa azul simples 

0,30 faiança 2 
semicírculos 
concêntricos 

0,30 faiança 2 aranhão 
 

Tabela 7 - Vidros coletados nas IAs para o cômodo 2/casa 18 

Profundidade (m) Material 
Processo 
produtivo Quantidade Cor 

0,13 vidro molde 22 
branco 
transparente 

0,13 vidro molde 13 verde oliva 
0,13 vidro molde 4 verde escuro 
0,13 vidro molde 2 âmbar 
0,13 vidro molde 2 verde água 
0,30 vidro molde 6 verde 
0,30 vidro molde 1 verde escuro 

0,30 vidro molde 3 
branco 
transparente 

0,30 vidro molde 1 verde oliva 
0,30 vidro molde 1 marrom 
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A constituição dos dois pacotes estratigráficos, no que tange os materiais 

arqueológicos associados, demonstra tratar-se de material proveniente de aterro. 

Essa apreensão deve-se à observação da diversidade dos elementos decorativos. 

Outro aspecto que direcionou a essa concepção foi à presença de material 

construtivo em associação a esses, bem como, pela verificação das dimensões dos 

fragmentos analisados para esse cômodo. 

Com base na amostra apresentada para o cômodo 3 foi possível observar a 

seguinte dispersão espacial do material na estratigrafia estudada. Assim temos os 

seguintes valores para a faiança fina, faiança portuguesa e vidros: 

 
Tabela 8 - Faianças finas coletadas nas Ias do cômodo 3/casa 18 

Profundidade (m) Material Quantidade Decoração 
0,20 faiança fina 12 exótico 
0,20 faiança fina 3 floral peasant 
0,20 faiança fina 2 shell edged 
0,20 faiança fina 1 trigal 
0,20 faiança fina 1 faixas e frisos 
0,20 faiança fina 12 floral style 
0,20 faiança fina 21 brancas 

 

Tabela 9 - Faianças portuguesas coletadas no cômodo 3/casa18 

Profundidade (m) Material Quantidade Decoração 
0,20 faiança 2 faixas simples azuis 
0,20 faiança 1 aranhão 
0,20 faiança 1 branca 

0,20 faiança 1 
semicírculos 
concêntricos 

0,20 faiança 1 aranhão 
 

Tabela 10 - Material vítreo no cômodo 3/casa 18. 
Profundidade 
(m) Material 

Processo 
produtivo Quantidade Cor 

0,20 vidro molde 11 verde oliva 
0,20 vidro molde soprado 3 verde água 
0,20 vidro molde soprado 5 verde escuro 
0,20 vidro molde soprado 3 verde claro 
0,20 vidro molde soprado 1 verde esmeralda 

0,20 vidro molde 23 
branco 
transparente 

0,20 vidro molde soprado 2 
branco 
transparente 
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A recorrência dos materiais que constituem o pacote estratigráfico demostra 

semelhança também em termo da sua significação como espaço aterrado, 

demonstrando continuação para esse cômodo das camadas já observadas no 

cômodo 2 da casa 18 do quarteirão 26. O cômodo 4, apresentou os seguintes 

valores para faiança fina, faiança portuguesa e materiais vítreos: 

 

Tabela 11 - Diversidade da faiança fina coletada no cômodo 4/ casa 18. 

Profundidade (m) Material Quantidade Decoração 
0,20 faiança fina 4 branca 
0,20 faiança fina 2 shell edged 
0,20 faiança fina 1 faixas e frisos 
0,20 faiança fina 2 frutal 
0,20 faiança fina 1 transfer printing 
0,55 faiança fina 3 branca 
0,55 faiança fina 1 transfer printing 

 

Tabela 12 - Constituição da amostra de faiança portuguesa para o cômodo 4/ casa 18 

Profundidade (m) Material Quantidade Decoração 
0,20 faiança 3 branca 

0,20 faiança 1 
semicírculos 
concêntricos 

0,32 faiança 1 não identificado 
0,32 faiança 1 branca 

 

Tabela 13 - Constituição dos vítreos coletados no cômodo 4/ casa 18 

Profundidade (m) Material Processo produtivo Quantidade Cor 

0,20 vidro molde 10 
branco 

transparente 
0,20 vidro molde 1 verde oliva 
0,20 vidro molde 1 verde escuro 
0,20 vidro molde 3 âmbar 
0,32 vidro molde 12 verde esmeralda 
0,32 vidro molde 4 âmbar 

0,32 vidro molde 15 
branco 

transparente 
0,32 vidro molde 1 verde água 
0,55 vidro molde 2 âmbar 
0,55 vidro molde 1 marrom 

0,55 vidro molde 4 
branco 

transparente 
0,55 vidro molde 1 verde água 
0,55 vidro molde soprado 3 verde oliva 
0,55 vidro molde soprado 1 verde escuro 
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3.2.2 CASA 20 QUARTEIRÃO 19 

 

Figuras 36, 37 e 38: Fachadas e localização da casa 20. Fonte: Arquivo Projeto Pelourinho / 
Programa Monumenta 

   
 

 
 

O denominado imóvel 20 do quarteirão 19 está situado entre a Rua 3 de Maio 

e o Beco do Seminário, tem dois pavimentos e sua fachada principal que se abre 

para a Rua 3 de maio tem predominância horizontal. Apresenta quatro entradas 

distribuídas em duas janelas e duas portas em cada um dos pavimentos, havendo 

correspondência entre o eixo de implantação de cada uma das aberturas, todas com 

arco rebaixado (Figura 37). A edificação apresenta a fachada do imóvel marcada 

pela moldura de massa, existente na finalização de todos os vãos e pavimentos. No 

primeiro pavimento foi ainda observada a presença de beiral de alvenaria de origem 

clássico. Características essas que direcionaram o entendimento para o último 

período de modificação do imóvel como associado ao final do século XIX, por conta 

dos elementos decorativos estarem inseridos na transição neoclássica – eclética. 

Sobre o processo de formação da residência há ainda que considerar que: 
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As paredes são de alvenaria mista com aproximadamente 0,60 m de 
grossura, fora a conformação dos vãos não existe tijolos predominando a 
pedra o que demonstra o aproveitamento da estrutura preexistente da 
segunda metade do século XVII isto também fundamentado na consulta 
iconográfica. A composição da massa aglutinante percebe-se com areia 
argilosa de cor vermelho e laranja em alguns pontos. A última camada de 
argamassa na fachada é de cimento e areia aplicada sobre reboco de cal e 
areia argilosa. (RELATÓRIO ARQUITETURA – ARQUIVO DO PROJETO 
PELOURINHO / PROGRAMA MONUMENTA, 2008). 

 

A observação dos materiais constitutivos, a homogeneidade no padrão 

estilístico e de elementos decorativos, bem como dos materiais constituintes, 

argamassas e pedras, levou a inferência de que os dois pavimentos que constituem 

esse imóvel foram construídos no mesmo momento. Durante a efetivação dos 

trabalhos arqueológicos foi observada à presença de um piso de seixo rolado, ao 

que os dados da documentação arquitetônica apontam que: 

Além de ter um papel estético, também tinham uma função técnica de 
conduzir a evacuação pluvial dos espaços principalmente quando se 
usava em ambientes externos. No imóvel, este piso pode-se considerar que 
seja da primeira ocupação no final do século XVII. (ARQUIVO PROJETO 
PELOURINHO / PROGRAMA MONUMENTA, 2008, grifo nosso). 

 

Nesse sentido, foram percebidos a partir de planta cronológica que o imóvel 

tem seu período de construção inicial no século XVII, caracterizado pelas estruturas 

grossas, com alterações no século XIX para a implantação das novas estruturas 

divisórias e remodelações no início do século XX, deixando testemunhos na fachada 

lateral do 1° pavimento de elementos da reforma estilística no mesmo período. 

Os trabalhos de arqueologia na residência começaram no ano de 2008, sobre 

a coordenação do arqueólogo Claudio César Souza. No intuito de melhor entender 

os processos de formação da área, bem como, dos desenvolvimentos e 

transformações, no trabalho de campo foram realizadas as seguintes intervenções: 

 
Tabela 14 - Intervenções arqueológicas realizadas na casa 20. Fonte: Arquivo Projeto Pelourinho / 
Programa Monumenta 

 INTERVENÇÕES DIMENSÕES PROFUNIDADE 

1 poço teste 1,20 x 1,20 0,40 m 

1 poço teste 1,40 x 1,45 0,40 m 

1 trado 0,35 m de diâmetro 0,80m 

1 Escavação de superfície ampla Ala A  7,96 x 1,19 m 0,40m 

1 Escavação de superfície ampla Ala B 7,50 x 3,81 m 0,40m 

19 Cavas (iniciativa da obra) 1,30x 1,30 Até 1,5 m 
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A casa 20 do quarteirão 19 foi metodologicamente dividida em duas, Alas A e 

B (Figura 39). Foram evidenciados vestígios de canalizações tanto na intersecção 

das alas A/B quanto na ala B. Para melhor sistematização desse estudo, abordar-se-

ão as atividades empreendidas inicialmente na ala A e sequencialmente atingiremos 

aquelas da ala B. 

 
Figura 39: Planta baixa da casa 20 quarteirão 19, de acordo com a divisão estudada. Fonte: Arquivo 
Projeto Pelourinho / Programa Monumenta 

 
 

A metodologia pautou-se na escavação de área ampla. Durante o início das 

intervenções, com a abertura de cavas realizadas pela empresa de engenharia, foi 

observada a presença de um piso de seixos rolados. Dessa maneira no momento 

das intervenções arqueológicas sistemáticas, essas cavas serviram de indicadores 

de áreas potenciais, assim conduziu ao entendimento sobre a implementação e uso 

desse tipo de piso. Assim, essa intervenção oportunizou perceber alinhamentos 

retilíneos feitos com as próprias pedras de mão que constituíram o piso ali arranjado 

(Figura 40). Fato esse que conduziu o entendimento a apreender que esse padrão 

pode ter sido seguido por causa da necessidade de delineamento dos espaços de 

implantação das pedras.  
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Figura 40 - Linhas inseridas na implantação do piso evidenciado. Fonte: Arquivo Projeto Pelourinho / 
Programa Monumenta 

 
 

Não obstante, pode-se dizer sobre a estruturação desse tipo de piso que os 

seixos no momento histórico referido, século XVII, poderiam ser uma das poucas 

alternativas de material construtivo disponível para o assentamento do espaço, 

conseguido através da sua mescla com outros materiais como conchas trituradas e 

argamassa. Nesse sentido, a descoberta desse piso tornou o eixo condutor para o 

entendimento do processo de constituição daquele espaço e dessa forma: 

Tomou se uma amostra deste piso e fizeram se registros gráficos e 
fotográficos da geometria de colocação das linhas mestres, fato que 
evidencia a técnica e processo construtivo a partir de linhas mestres de 
nivelação e posterior preenchido dos panos. Estas linhas mestres, além 
de ter um papel estético, também tinham uma função técnica de 
conduzir a evacuação pluvial dos espaços principalmente quando se 
usava em ambientes externos. No imóvel, este piso pode-se considerar que 
seja da primeira ocupação no final do século XVII. (ARQUIVO DO 
PROJETO PELOURINHO/ PROGRAMA MONUMENTA, 2009, grifo nosso).  
 

Nesse sentido, para melhor investigar a questão, a área foi divida em Ala A e 

Ala B. Estas apresentaram as seguintes dimensões Ala A 9,4742m2 e Ala B 

28,575m2. 

N 
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A unidade denominada Ala A, alinhada à parede lateral direita (sul) teve as 

seguintes dimensões 7,96 x 1,19 x 0,40m, suprimindo as cavas 02, 07 e 08. Para 

escavação ampla dessa unidade foi realizado o corte de apenas um nível 

estratigráfico (0-0,40m), a partir da observação da camada arqueológica e com 

intuito de resguardar as informações levantadas na área. Foi observada a ocorrência 

de cultura material, caracterizada pela amostra de material cerâmico vidrado e 

faiança fina, porcelana, vidro e metal, além de materiais construtivos associados aos 

vestígios da cultura material observada. 

A abertura da Ala A revelou as fundações de espessas paredes do imóvel nas 

suas extremidades laterais. Pode-se associar a natureza dos rejeitos culturais 

provenientes da deposição intencional às estruturas construtivas. A realização dessa 

atividade direcionou a compreensão de que as fachadas da Casa 20 da Quadra 19S 

foram erguidas sobre um solo pouco manejado pelo homem, conforme nos indica a 

inexistência e/ou escassez de testemunhos culturais. Para a constituição do pacote 

estratigráfico observado foi possível observar, de acordo com a documentação 

arqueológica, que a partir de 0,02 m é formado por um solo argilo-arenoso, 

vermelho-claro que segue até 1,0 m de profundidade (observação a partir da 

estratigrafia das cavas). A exceção ocorre na parte interior do imóvel, na qual o solo 

residual começa entre 0,60 ou 0,80m de profundidade.  

Com base nas informações referentes à área, pode-se apreender tratar-se de 

material de aterro espesso realizado no intuito de terraplenar a área, justapondo-se 

as dificuldades representadas pela topografia acidentada, mas que demonstrava 

estar em espaço mais elevado e desnivelado da área. Observou-se, ainda, a 

presença de vestígios de estruturas de argamassa e tijolos, utilizadas para a 

construção de novas divisões na área construída, no intuito de reconfiguração 

espacial para assentar novas moradias no local. As Figuras 41 e 42 ilustram essas 

estruturas. 
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Figuras 41 e 42 - Remanescentes de fundações, estruturas e canalizações evidenciadas. Fonte: 
Arquivo Projeto Pelourinho / Programa Monumenta 

   
      

Na Ala A, foram ainda evidenciadas manchas provenientes de combustão, o 

que apontou para a utilização do espaço para área de preparação de alimentos 

(Figura 43). “Estas seriam marcas incrustadas no piso de pedra-de-mão que indicam 

a utilização do local em atividades de cocção.” (ARQUIVO PROJETO PELOURINHO 

/ PROGRAMA MONUMENTA). 

 
Figura 43 - Manchas escuras, impregnada no piso e canalizações evidenciadas na intermediação 
entre as Alas A e B. Fonte: Arquivo Projeto Pelourinho / Programa Monumenta 
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Nesse sentido, pode-se inferir que o espaço construído sobre o piso de pedra 

de mão poderia se configurar como área de cozimento de alimento. A existência de 

uma superfície com o tipo de material identificado ali, seixos rolados de pequenas 

dimensões (variam de 0,04 a 0,15m2), e possibilidade de limpeza com água a 

qualquer momento, apontam para a existência de um cômodo útil a atividades de 

preparação e/ou para servir alimentos. E a extensão do espaço permite dizer que 

poderia ser uma cozinha que funcionava nos moldes do que se conhece para o 

período do século XVIII, com alimentos preparados em vários momentos do dia e 

sem hora específica para as refeições (ALGRANTI, 1997).  

A efetivação dos trabalhos arqueológicos na Ala B, localizada no centro do 

imóvel e com as seguintes dimensões 7,50 x 3,81 x 0,40m, foi iniciada na área dos 

fundos do imóvel, a contar da fachada principal. Na área foram evidenciadas 

canalizações de esgoto em material cerâmico (Figura 45), cuja amostra foi coletada 

e alicerce associado a um piso de tijolos. A Ala B apresentou volume superior de 

artefatos arqueológicos em detrimento da quantidade observada e coletada na Ala 

A.  

Na área B foi localizado um piso de tijoleira, no qual dois desses tijolos tinham 

gravados nos corpos dos objetos em alto relevo as marcas do local de fabricação 

(NAZARETH) e ano de produção (1887). Nesse sentido, foi auferido que este se 

tratava de artefato produzido em olaria do Recôncavo Baiano. Na área de 

comunicação entre as duas alas trabalhadas, os materiais construtivos observados 

apontaram para um horizonte de formação datável do final do século XVII. Nessa 

área foi observada a existência de dois tijolos do piso com marcas de fabricação. 

Parte desse material foi cedido, pelo Monumenta, aos físicos Gelvan Hartmann e 

Ricardo Trindade, da UNICAMP que estão trabalhando no projeto 

“Arqueomagnetismo no Brasil”32, tornando assim possível a datação a partir da 

análise cerâmica com relevantes resultados para a Arqueologia Histórica. 

Assim, a percepção dos diferentes pisos conduziram ao entendimento de pelo 

menos três momentos de ocupação relacionados ao piso de tijolos, após 1887, ao 

piso de pedra de mão e ao piso de cimento da cota zero. 

                                                             
32 Segundo o método de datação estudado por esses físicos os materiais aquecidos a mais de 600º 
podem ser utilizados para se saber através da correspondência com a latitude local, o período de 
confecção das cerâmicas.  
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Sobre o piso de tijolos (Figura 41), observou-se o alinhamento de uma 

canalização de esgoto, evidenciada abaixo de uma caixa de esgoto com padrão 

construtivo e materiais agregados relacionados ao início do século XX. Para as 

canalizações de esgoto relacionou-se um período anterior, já que estas estruturas 

provavelmente foram implantadas abaixo dos materiais ali depositados e/ou 

aglutinados no século XIX. Assim, as tubulações de esgoto de cerâmica associadas 

ao século XX mutilaram a estratigrafia de pisos anteriores, formatando todo um 

sistema de esgoto que buscou solucionar a inserção de novos sanitários e casinhas, 

resultados da subdivisão do imóvel e processo de solução da insalubridade na 

cidade na década de 1930. Também foram encontradas valas de esgoto associadas 

ao século XIX constituídas pela tradicional seção quadrada formada por tijolos de 

cerâmica.  

As canalizações observadas para essa residência apresentam-se em toda 

extensão da casa 20, entre o piso de cimento e contra piso correspondente e um 

piso de seixo rolado. Essa rede inicia-se na intercessão das alas A e B seguindo, a 

partir dessa última, até a parte norte do imóvel. As canalizações desse imóvel são 

constituídas por manilhas cerâmicas encaixáveis (Figura 45).  

 

Figuras 44 e 45 - Piso de pedra que ocupa toda a superfície do imóvel e canalização evidenciada. 
Fonte: Arquivo do Projeto Pelourinho / Programa Monumenta 

            
 

 A dispersão espacial das canalizações observadas no imóvel 20 está 

representada pela Figura 46. Trata-se de uma rede formada por manilhas cerâmicas 

encaixáveis. 
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Figura 46 – Mapa das canalizações localizadas na Casa 20, quarteirão 19. Fonte: Arquivo do Projeto 
Pelourinho / Programa Monumenta 

 
 

As análises arqueológicas conduziram ao entendimento que em momento 

anterior a área foi preenchida por aterros. Esses sugerem pelo menos dois 

momentos distintos de ocupação, conforme representações imagéticas. Abaixo as 

Figuras 47 e 48 apresentam o perfil da cava 14 escavada na Ala B, da casa 20. Esta 

unidade foi escolhida para ilustração pela recorrência de características 

estratigráficas em todo espaço da casa 20 e por apresentar profundidade superior 

àquela atingida nos poços-teste. Desta maneira possibilitou uma observação mais 

ampla do pacote estratigráfico e, consequentemente, formação da área. 
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Figura 47 – Perfil norte da cava 14 demonstra as diversas camadas estratigráficas existentes na área. 
Fonte Projeto Pelourinho / Programa Monumenta 
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Figura 48 - Descrição das camadas observadas na casa 20. Dados extraídos do relatório do colaborador Luiz Antônio Pacheco. 
Fonte: Arquivo Projeto Pelourinho / Programa Monumenta 
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As análises laboratoriais da casa 20, situada na Rua 3 de maio, apresentaram 

os seguintes resultados para a Ala B33, para as faianças portuguesas, faianças finas 

e vidros: 

    Tabela 15 - Faianças coletadas na IAs casa 20, ala B. 

Profundidade (m) Material Quantidade Decoração 

0,40 faiança  10 
semicírculos 
concêntricos 

0,40 faiança  4 faixas azuis simples 
0,40 faiança  14 branco 
0,40 faiança  4 aranhão 
0,40 faiança  3 três pingos 
0,40 faiança  3 faixas barrocas 

  

Tabela 16 - Distribuição dos elementos decorativos analisados nas faianças finas da ala B/ casa 20 

Profundidade (m) Material Quantidade Decoração 
0,40 faiança fina 72 shell edged 
0,40 faiança fina 4 floral peasant 
0,40 faiança fina 2 branco 
0,40 faiança fina 5 mocha 
0,40 faiança fina 8 bandada 
0,40 faiança fina 2 sponge 
0,40 faiança fina 2 faixas e frisos 
0,40 faiança fina 7 banhada 
0,40 faiança fina 14 transfer printing 
0,40 faiança fina 33 floral style 
0,40 faiança fina 1 trigal 

 
 
Tabela 17 - Artefatos vítreos presentes no pacote estratigráfico da ala B/ casa 20 

Profundidade (m) Material Processo produtivo Quantidade Cor 

0,40 vidro molde 13 
branco 
transparente 

0,40 vidro molde soprado 5 
branco 
transparente 

0,40 vidro molde soprado 1 lilás 
0,40 vidro molde soprado 3 verde água 
0,40 vidro molde soprado 15 verde escuro 
0,40 vidro molde soprado 26 verde oliva 
0,40 vidro molde   9 verde oliva 
0,40 vidro molde 1 preto 

 

                                                             
33

 O início das canalizações no citado imóvel foi observado na intersecção das Alas A e B e constituem-se pelas 
canalizações descritas no final dos dados expostos. Não houve, entretanto, coleta de outros materiais 
arqueológicos para Ala A. 
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Para o imóvel 20, localizado na Rua 3 de maio, a partir da análise dos 

matérias coletados na Ala B, provenientes das intervenções arqueológicas, 

observou-se recorrência nos padrões decorativos para as faianças e faianças finas e 

artefatos vítreo confeccionados a partir da técnica de molde soprado que aponta 

para sua localização temporal para fins do século XIX.  

Coletou-se ainda quatro amostras de canalização nesse imóvel, duas delas 

na intersecção da Ala A para B e as demais totalmente inserido na Ala B. Esse 

material será denominado por peça, já que não foram catalogados pelo Projeto 

Pelourinho/Monumenta e apresentam as seguintes características: 

 

Figura 49 – Quadro com as canalizações coletadas na casa 20. Fotos: Jeanne Dias 

 

Peça 1 (Ala A/B) 

Manilha em cerâmica com vitrificação 

interna e externa, marcas de torno no 

anel inferior na face interna e superior 

externa. Pasta rosada com queima 

oxidante e granulometria média. 

Possui as dimensões: base 9 cm, 

borda superior 18 cm, borda inferior 20 

cm, comprimento total 59 cm e largura 

das bordas 2 cm. Foi verificado ainda 

perda da vitrificação externa, próxima 

à borda superior. 
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Peça 2 (Ala A/B) 

Em cerâmica com vitrificação interna e 

externa, em formato de “joelho”, possui 

marcas de torno no anel inferior na 

face interna e superior externa. Pasta 

rosada com queima oxidante e 

granulometria média. Possui as 

dimensões: borda superior 25 cm, 

borda inferior 18 cm, largura de borda 

6 cm, comprimento total 43 cm. Foi 

observada perda pontual da 

vitrificação externa em toda a peça, 

pátina e argamassa vermelha 

agregada a bojo da peça. 

 

Peça 3 (Ala B) 

Manilha em cerâmica sem vitrificação, 

pasta avermelhada com queima 

oxidante, possui a inscrição no bojo 

“OLARIA E SERRARIA ...ACARÉ 

BAHIA”. Marcas de torno no anel 

superior na face externa e no anel 

inferior na face interna. Apresenta as 

dimensões: circunferência da base 17 

cm, largura da base 6 cm, borda 

superior 12 cm e comprimento total 51 

cm. Foram observados vestígios de 

argamassa vermelha no bojo da peça.  
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Peça 4 (Ala B) 

Manilha em cerâmica vitrificada, com 

vidrados esverdeados nas faces 

interna e externa. Pasta creme clara 

com queima oxidante, marcas de torno 

em toda a extensão interna da peça. 

Apresenta as dimensões: base 3,5 cm, 

circunferência da base 14 cm, borda 

10 cm e comprimento total 67 cm. 
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3.2.3 CASA 24 QUARTEIRÃO 28 

Figuras 50, 51 e 52 – Fachada voltada para Ladeira da Praça, Fachada dos fundos e localização do 
imóvel no quarteirão, respectivamente. Fonte: Arquivo Projeto Pelourinho / Programa Monumenta 

 
 

 

 

O imóvel 24 do quarteirão 28, localiza-se na Ladeira da Praça, apresentando 

duas fachadas: uma que se abre a esta ladeira e outra que se limita ao fundo do 

citado quarteirão A fachada frontal sofreu adições e alterações no nível do 

pavimento térreo. Uma marquise em concreto foi inserida e revestida por azulejos. 
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Observam-se três vãos de portas fechadas, sendo duas largas e a terceira, de 

comprimento menor. Nesses vãos de abertura foram realizadas modificações, em 

dois nota-se fechamento por tijolos e cimento e em um substituiu-se a porta de 

madeira por porta metálica, tipo de enrolar.  

Nesse sentido, foram efetivadas alterações que descaracterizaram as feições 

do imóvel original, até mesmo por essas terem sido levadas a efeito pelos próprios 

moradores sem a anuência de nenhum estudo que abarcasse questões específicas 

do restauro patrimonial. Assim, o primeiro pavimento apresenta quatro vãos de 

janelas fechadas por cimento e tijolos. Do interior, porém, é possível perceber a 

existência de um segundo pavimento ou sótão, devido às marcas na parede para 

fixação dos barrotes que sustentavam o piso. Para os vãos do primeiro pavimento foi 

observado que estes foram fechados com cimentos e tijolos e a superfície da 

fachada encontra-se quase toda chapiscada(Figura 50). No entanto, observa-se que 

sob as janelas desse pavimento ainda existem os retângulos trabalhados em baixo 

relevo, que compunham a fachada geométrica e permanecem os gradis de ferro que 

compunham as originais janelas rasgadas. A faixa que corresponde ao segundo 

pavimento e a platibanda ruíram.  

Ainda da parte interior desse imóvel, é possível verificar a existência de um 

porão, que segundo a documentação arqueológica: 

De forma geral, apresenta dois grandes espaços divididos por um arco de 
grande volume e, que fora alterado em suas feições em reformas anteriores. 
Esse espaço ainda traz marcas no piso onde aparecem subdivisões que 
configuram um corredor de acesso com escadaria e, outros pequenos 
espaços que formavam ambientes pouco extensos (ARQUIVO PROJETO 
PELOURINHO / PROGRAMA MONUMENTA, 2009). 

  

Para a área do porão foi possível verificar que os pisos atuais são 

constituídos por ladrilho hidráulico e de cimentado liso. Os espaços ladrilhados 

compõem-se por uma diversidade de padrões decorativos, bem como aqueles sem 

decoração aparente, não reproduzindo cenas ou temas especificamente. Sobre o 

espaço construído é possível inferir que a principal técnica construtiva é aquela em 

alvenaria, porém as formas pelas quais suas estruturas foram erigidas demonstram 

o emprego de diferentes materiais construtivos e modos de produção. Há, no 

entanto, regularidade observada na parede lateral, sobre a qual foi observado um 

alinhamento de tijoleiras no qual: 

a argamassa em argila é aplicada de modo espesso, às vezes, ocupando o 
espaço correspondente a três tijoleiras. Em contrapartida, na estrutura em 
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arco, observamos a mudança no emprego dos materiais, onde foi utilizado o 
tijolo maciço no lugar da tijoleira. Já, para a argamassa em argila, foi 
aplicada de modo que o seu espaço ocupa cerca de um quarto da 
espessura do tijolo (Arquivo Projeto Pelourinho / Programa Monumenta, 
2009). 

 

Na fachada do fundo (Figura 51) os vãos das janelas do pavimento térreo 

também foram fechados com alvenaria, porém os do primeiro pavimento encontram-

se abertos, mas dois se encontram sem o peitoril. 

O imóvel tem remanescentes da pintura decorativa que prossegue na parede 

lindeira ao imóvel nº 22 da mesma quadra. Ainda que no momento observado pela 

equipe em campo, houve muita vegetação na área e foi possível identificar, a partir 

da planta baixa, que a edificação era dividida em três setores de formato 

quadrangular. Foram realizadas as seguintes formas de prospecções: 

 
Tabela 18 – Intervenções arqueológicas na casa 24 

INTERVENÇÕES DIMENSÕES PROFUNDIDADE 

6 sondagens 1,0 x 1,0 1,40m 

1 Escavação ampla 4,10 x 4,25m 0,09m 

2 poço teste 1,0 x 1,0 0,70m 

3 trados 0,25x0,22mm 0,72m 

1 Trincheira   0,79 x 4,44 m 0,30m 

1 Ampliação da trincheira 0,82 x 4,44 m 0,30m 

 

Para a efetivação e aprofundamento dos dados observados sobre o processo 

de desenvolvimento do imóvel denominado Casa 24, localizado no quarteirão 28, a 

equipe de arqueologia separou o estudo desta em três áreas, denominadas com 

numeração crescente, iniciando pelo número 1 (Figura 53). Faz-se a sistematização 

das informações coletadas a partir dos dados oriundos de cada área e a 

apresentação dos dados referentes a canalizações presentes em cada uma delas 

associadas a informações relevantes sobre os aspectos constituintes da paisagem 

observada e dos pacotes estratigráficos verificados durante a etapa de campo. 
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Figura 53 - Planta baixa da casa 24 quarteirão 28, com a divisão das três áreas. Fonte: Arquivo 
Projeto Pelourinho / Programa Monumenta. 

 
Área 1 

Localizada da fachada até o centro do imóvel. Nela foi realizado 

quadriculamento que apresentou as dimensões de 4,10 x 4,25m. Com intuito de 

garantir a segurança da equipe que trabalhava no local, distanciou-se das fachadas, 

configurando entornos marginais de 1 metro. Essa medida visou, também, 

resguardar a integridade das paredes, já muito desgastadas por conta da ação do 

intemperismos e outros agentes naturais.  No espaço quadriculado foi efetivada a 

decapagem de toda área, com primeira intrusiva do terreno coberto por ladrilho 

hidráulico, com 0,05m, apresentando paginação simples em xadrez com cores 

terracota e branco (Figura 54). Essa intervenção ocasionou exposição de contra piso 

com 0,04 m constituído por argamassa clara de cimento e cal. 
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Figura 54 - Piso de ladrilho hidráulico presente no interior da residência, com diferentes motivos 
decorativos. Fonte: Arquivo Projeto Pelourinho / Programa Monumenta. 

 
 

A efetivação da decapagem tornou evidente a estrutura de uma parede que 

dividia o cômodo e o corredor de acesso ao 1° pavimento. Denominada estrutura 1 

(Figuras 55 e 56), possui 4,25 x 0,30m de dimensão e é constituída em pedras e 

argamassa argilosa marrom-clara e conchas trituradas como aglutinante. Para a 

área foi ainda observada uma segunda estrutura (Figuras 55 e 56), mais larga 

(0,66m em média), feita com pedras de tamanho médio de 300 mm e preenchida 

com a mesma argamassa.  

Em seu topo o arquiteto Alberto Beovides Bonachea, da equipe do Projeto 
Pelourinho identificou o relevo típico de uma técnica construtiva que 
utilizava travas ou separadores de madeira usados para estabilizar a fôrma 
do caixote, também de madeira, empregado no processo de construção do 
muro. (ARQUIVO PROJETO PELOURINHO / PROGRAMA MONUMENTA, 
2008).  
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Figuras 55 e 56 – Estruturas 1  e  2  evidenciadas. Fonte: Arquivo Projeto Pelourinho / Programa 
Monumenta 

   
 

As demais intervenções realizadas na área 1 tornou possível a observação do 

pacote estratigráfico formado por uma camada de argamassa de argila laranja com 

conchas trituradas supostamente para nivelamento e assentamento do ladrilho 

hidráulico, com profundidade de 0,09m, seguido pela primeira camada de aterro, 

formada por sedimento areno-argiloso marrom claro, constituído por restos 

construtivos como telhas cerâmicas e reboco de parede, bem como, fragmentos de 

materiais cerâmicos, faiança, cerâmica vidrada, vidro e metal. A partir de 0,20 m de 

profundidade, nota-se a existência de um piso de chão batido formado por argila 

queimada, com coloração vermelha até 0,27m, seguida por camada argilo-arenosa 

com coloração marrom clara e presença de cultura material que alcança 0,40m de 

profundidade.  

No setor noroeste da área 1, com 0,39m de profundidade localizou-se uma 

terceira estrutura (Figura 57), percebida como uma: 

[...]fundação rasa de aproximadamente 0,30m de largura, composta de 
pedras talhadas em tamanho médio e preenchida com argamassa de argila 
laranja com conchas trituradas (ARQUIVO PROJETO PELOURINHO / 
PROGRAMA MONUMENTA, 2008).  
 

N 
 

1 2 

1 
2 
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Para o setor norte da área foi evidenciada a quarta estrutura, como ilustra a 

Figura 58. Esta trata de fundação rasa com 0,56m de largura aproximadamente por 

1,0m de comprimento, constituída por conchas, argila, areia, cal e pedras. 

 

Figuras 57 e 58 - Terceira e quarta estruturas evidenciadas. Nota-se para estrutura 4 a presença de 
piso em argila vermelha. Fonte: Arquivo Projeto Pelourinho / Programa Monumenta 

    
 

Entre 0,40 – 0,50m, o pacote estratigráfico caracteriza-se por sedimento 

areno-argiloso, úmido, cor marrom escuro, com presença de materiais construtivos e 

artefatos cerâmicos, louças (faianças e faianças finas), metais, restos ósseos, 

conchas em grande quantidade e vestígios de carvão. A partir de 0,50 observou-se 

camada argilosa, marrom-clara, compactada, com “baixa plasticidade” e estéril. A 

partir de 1,30m até a profundidade final das intervenções observou-se camada 

argilosa, compactada, com “boa plasticidade”, coloração marrom claro, onde foram 

exumados poucos vestígios cerâmicos e faiança, ósseos, conchas e carvão.  

 

Área 2 

Está localizada entre o centro e os cômodos dos fundos do imóvel. Para a 

efetivação dos trabalhos e comparação dos dados observados, foi mantida a 

metodologia aplicada para a área anterior. Nesse sentido, foi realizada uma 

escavação em superfície ampla no centro do imóvel e mantendo os espaços 

marginais em relação às paredes da residência. 

A presença do piso de ladrilho hidráulico observado na primeira área 

apresenta recorrência para a área 2. Assim, após a decapagem foi observada a 

presença de um piso de cimento com cal 0,02m de espessura seguido de piso de 

tijoleira (Figura 59). Tais tijolos tinham 0,27m de comprimento, 0,15m de largura e 

N 
N 
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0,02m de espessura.  Seguiu-se um contra piso em argamassa de argila laranja com 

conchas trituradas, carvão e cal associado, apresentando aproximadamente 0,03m 

de espessura (Figura 60). Com a sua retirada foi evidenciado um piso de chão 

batido a 0,08m de profundidade, constituído por argila escura, cal e carvão.  

 

Figuras 59 e 60 - Piso de tijoleira e contra piso, respectivamente, evidenciados. Fonte: Arquivo 
Projeto Pelourinho / Programa Monumenta 

  
 

A equipe arqueológica observou uma camada rígida de cal com reboco, que 

pode ter servido a um preenchimento do piso de chão batido. Após este piso 

verificou-se um contra piso de argila vermelha, com 0,04m de espessura, associado 

a materiais construtivos, seguido por um piso de terra batida em argila escura e cal, 

acima de um pacote estratigráfico, marrom-claro com 0,20m de espessura, com as 

características argilo-arenoso, com carvão, cal, restos construtivos e conchas. Na 

sequência, uma camada de aterro com 0,19m de espessura na marrom-clara, areno-

argilosa, compactada com associação de materiais construtivos e cultura material, 

representado por artefatos cerâmicos, faianças, vítreos e metais. Foi realizado 

rebaixamento da área até 0,84m de profundidade, para o qual não houve mudança 

dos aspectos do pacote estratigráfico. 

A documentação arqueológica sobre a área apontou que: 

As estruturas arqueológicas expostas com a escavação podemos apontar 
uma fundação rasa de parede em tijolinhos com base de esteio. Esta corta 
no sentido oeste-leste e são composta por restos de telha, tijolo e pedra 
aglutinados por uma argamassa de areia, argila avermelhada e cal. Foram 
observados ainda três restos de fundação, próximas umas às outras, na 
faixa sudoeste, com a mesma argamassa verificada na estrutura de parede 
(ARQUIVO PROJETO PELOURINHO / PROGRAMA MONUMENTA, 2008). 
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Área 3 

 Localizada no espaço destinada a área de serviço (porão) da antiga 

edificação, delimitou-se uma malha de 6m².  Para o espaço denominando como área 

3, a metodologia aplicada foi à junção da escavação em superfície ampla, 

quadriculamento e a efetivação de sondagem, com o intuito de entender o processo 

de formação e utilização desse espaço a partir da exumação de seus bens móveis e 

da observação e interpretação de estruturas remanescentes.  

 A delimitação prospectada foi seguida pela remoção do piso e contra piso 

atual, evidenciando a primeira camada de aterro, com características semelhantes 

àquelas observadas nas outras partes do imóvel. Seguiu quadriculamento (Figura 

61) e decapagem do local. A estratigrafia observada apresenta uma sucessão de 

pisos, do topo para a base, “ladrilho hidráulico com 0,02m; contra piso do ladrilho em 

cimento e cal (de cor cinza claro) de 0,02m; piso em cimento e cal (0,02m) e piso em 

argamassa de argila laranja (0,03m)”.  

Após a retirada do contra piso a 0,09m, foi observado piso em argila de cor 

laranja bem compactado e com manchas de carvão e cinza. No mesmo nível do piso 

em argila, foi percebida estrutura de forma quadrangular feita em alvenaria com 

acabamento em reboco na lateral e fragmentos vítreos associados a esta estrutura. 

Abaixo do referido piso foi evidenciada uma rede de esgoto secundário, formado por 

manilha de cerâmica, com trajetória em diagonal ao plano de escavação com 

sentido norte-sul da área 3. Conforme demonstrado na documentação fotográfica 

abaixo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



121 

 

Figura 61 – (1) manchas de carvão, (2) piso de tijoleira, (3) canalizações associadas ao piso, (4) 
estruturas divisórias de cômodos no imóvel. Fonte: Arquivo Projeto Pelourinho / Programa 
Monumenta 

 
  

 No setor leste, na mesma profundidade identificou-se estrutura de parede em 

alvenaria constituída por tijolos maciços e argamassa em argila vermelha. Essa 

estrutura dividia a área em dois espaços com diferentes pisos. De um lado nota-se 

piso em argamassa de argila de cor vermelho e no outro um piso em tijoleira. Foi 

possível verificar que esta estrutura de parede associa-se a uma base de esteio 

(Figura 62) feita em rocha, que servia como alicerce para uma abertura de porta. 

Esta mesma parede se inicia na Área 2,  prossegue e finda na Área 3, próxima à 

fachada do fundo, apresenta sentido leste/oeste, a partir da fachada para o fundo. 

Na lateral direita da área foi localizado vestígio de estrutura em adobe na cor 

amarela e sem queima aparente e com rejunte em argila. Seguiu-se um piso em 

cinza (preto) iniciado em 0,11m, apresentando aproximadamente 0,03 m de 

espessura, com poucos materiais arqueológicos associados. Ainda relacionado a 

esse piso, foi observada a presença de uma base de esteio em rocha e uma 

tubulação em ferro, com sentido diagonal oeste-leste. 

 

1 

2 

3 

4 

N 
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Figura 62 - Base de esteio e canalização evidenciada (em amarelo). Fonte: Arquivo Projeto 
Pelourinho / Programa Monumenta 

 
  

 A estratigrafia apresentou, na sequência, piso de terra batida que findou em 

aproximadamente 0,17m de profundidade, sendo seguido por um contra piso 

alaranjado, constituído por muito material construtivo, carvão e artefatos cerâmicos, 

vítreos e faianças.  Durante o processo de decapagem evidenciou-se uma lente de 

carvão no centro da área 3, que prosseguiu até os 0,25m de profundidade e 

contornava uma estrutura em alvenaria. Foi observada também a continuação da 

rede de manilhas cerâmicas (Figura 63) colocada abaixo da estrutura de parede e 

com intervenções na estrutura da sapata presente na área.  

Após essa camada e até os 0,40m de profundidade, a estratigrafia 

apresentou-se argilo-arenosa, com cor marrom clara e presença de restos 

construtivos. Foi ainda evidenciada a estrutura de um baldrame feito e cantaria na 

área. 
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Figura 63 - Remoção das manilhas cerâmicas da área 3. Fonte: Arquivo Projeto Pelourinho / 
Programa Monumenta 

 
 

 

 A essa camada seguiu-se um piso em argila alaranjada com 

aproximadamente 0,08m de espessura e a esse um contra piso formado por camada 

de aterro constituído por bastante material construtivo. A escavação findou em 

0,60m de profundidade devido à esterilidade do terreno. 

As canalizações, exumadas no imóvel 24 da Ladeira da Praça, estão 

espacialmente distribuídas na área 3 e representada na Figura 64. 

De modo geral as áreas trabalhadas na casa 24 localizada no quarteirão 28, 

apresentaram subsolo formado por camadas sucessivas de aterro. A intersecção de 

camadas tipo 1 e 2, apontou para momentos distintos de ocupação do imóvel, 

conforme Figura 65. Assim, amostralmente foi empreendida representação gráfica 

(Figura 66) de um dos perfis realizados durante a pesquisa de campo da equipe de 

arqueologia do Projeto Pelourinho para classificar a sucessão dos estratos 

observados. 
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Figura 64 - Representação gráfica das canalizações e ladrilhos hidráulicos localizados na casa 24. 
Fonte: Arquivo Projeto Pelourinho / Programa Monumenta 

 
Figura 65 – Perfil norte da sondagem 2/ Casa 24. Fonte: Projeto Pelourinho / Programa Monumenta.
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Figura 66 - Descrição das camadas observadas na casa 24. Dados extraídos das fichas de campo. Fonte: Arquivo Projeto 
Pelourinho / Programa Monumenta 
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A partir da análise dos artefatos arqueológicos presentes na área 3, da casa 

24, localizada na Ladeira da Praça, foi possível perceber que estes estão divididos 

da seguinte forma de acordo com as categorias faiança fina, faiança portuguesa e 

vidro: 

 

Tabela 19 - Distribuição das faianças finas na área 3, casa 24. 

Profundidade (m) Material Quantidade Decoração 
0,20 faiança fina 1 floral peasant 
0,20 faiança fina 7 shell edged 
0,40 faiança fina 8 floral peasant 
0,40 faiança fina 5 shell edged 
0,40 faiança fina 2 faixas e frisos 
0,60 faiança fina 4 floral peasant 
0,60 faiança fina 1 floral style 
0,80 faiança fina 4 floral peasant 

 
 
Tabela 20 -  Distribuição das faianças na área 3, casa 24. 

Profundidade (m) Material Quantidade Decoração 
0,60 faiança 3 semicírculos concêntricos 
0,60 faiança 1 três pingos 
0,80 faiança 4 semicírculos concêntricos 
1,00 faiança 3 semicírculos concêntricos 
1,00 faiança 2 não identificado 
1,10 faiança 5 semicírculos concêntricos 
1,10 faiança 2 faixas simples 

 

Tabela 21 - Distribuição dos vidros na área 3, casa 24. 

Profundidade (m) Material Processo produtivo Quantidade Cor 
0,20 vidro molde 11 verde 
0,40 vidro molde 12 verde oliva 
0,40 vidro molde 5 verde claro 
0,60 vidro molde 8 verde oliva 
0,80 vidro molde 3 verde oliva 
0,80 vidro molde 1 âmbar 

  

De modo geral, observa-se que a constituição das camadas estratigráficas 

nas casas 18, 20 e 24, bem como artefatos arqueológicos a elas associados 

mantêm regularidades para os espaços analisados. Observa-se ainda que, pela 

diversidade de material apresentada e por suas dimensões, que esse é 

representante de material constitutivo de aterro. Assim, infere-se que para os 
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imóveis os materiais arqueológicos aqui analisados fazem parte do processo de 

formação da área no que tange sua necessidade de planificação para expansão e 

uso imobiliário. Por apresentar a presença de materiais como vítreos e louças infere-

se tratar de aterro situado entre século XVIII e XIX, para a faiança e faiança fina o 

definidor dessa periodização foi seu elemento decorativo e para o vidro, esse se 

identificou a partir do seu processo produtivo. A observação da matéria-prima das 

canalizações exumadas para as casas 18 da Rua Saldanha Gama, 20 da Rua 3 de 

maio e 24 da Ladeira da Praça, essas se apresentaram em maioria sobre forma de 

manilhas encaixáveis em cerâmico vitrificado, o que conduz ao entendimento da sua 

inserção nesse espaço estando atrelada aos séculos XIX e XX. A documentação 

histórica mostra ainda que uma das origens das canalizações dessas presentes, de 

modo geral pode ser a Europa, mais especificamente das praças da Holanda. 

Por outro lado a apreensão dos diferenciados tipos de canalização presente 

nos imóveis observados, bem como os diferentes pisos e o entendimento do largo 

intervalo temporal representado pela utilização de cada um dos artefatos 

arqueológicos, sejam os móveis através da sua reutilização sobre a forma de 

componente de aterro, sejam as estruturas efetivadas para a canalização de águas 

e dejetos, visto que essas foram utilizadas em diferentes momentos e as conexões 

de elementos mais recuadamente antigo, como as galerias de argamassa de pedras 

ou os condutores feitos em tijolos estarem associados em momentos mais recentes 

àquelas confeccionadas em material cerâmico vitrificado, não vidrado ou de grés. 

O resultado da análise, que continua a ser discutida na seção seguinte, tem 

como bases de observação informações oriundas da documentação produzida em 

campo no que se referem a croquis, fotos e fichas combinadas com os dados 

coletados com a pesquisa histórica e a análise arqueológica dos artefatos durante a 

etapa laboratorial.  

 

3.3. CONSIDERAÇÕES SOBRE CANALIZAÇÕES E ESTRUTURAS SOCIAIS NO 

CENTRO HISTÓRICO DE SALVADOR 

A realização dos trabalhos arqueológicos nos quarteirões trabalhados pelo 

Projeto Pelourinho reforçou a percepção discutida ao longo dessa pesquisa sobre a 

existência de ações voltadas à obtenção da salubridade no Centro Histórico de 

Salvador. A tabela com as localizações das canalizações nos imóveis estudados 

pelo Projeto Pelourinho/Monumenta, que integra esse capítulo, demonstrou que há 
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existência de diferentes tipos de canalizações voltadas à condução das águas 

servidas e pluviais do núcleo urbano. Se retornarmos a ela, delimitaremos, de 

acordo com a matéria-prima de constituição, dimensões e formas, pelo menos seis 

tipos de condutores, reduzindo essas informações, chega-se a seguinte 

classificação: 

 

Figura 67 – Quadro com a classificação das canalizações localizadas na área do Projeto Pelourinho 

Classificação das canalizações observadas 

Descrição Matéria-prima 
manilha cerâmica 

tubulação ferro 
galeria tijolos 

 calha de esgoto pedras e argamassa 
tubulação PVC 

valeta cimento 

 

Na observação dos materiais constitutivos, infere-se um longo período de 

inserção e utilização desses mecanismos voltados a solucionar problemas 

ocasionados pela insalubridade no Centro Histórico de Salvador. Nesse sentido, 

ressalta-se ainda que alguns desses dispositivos não fossem desde o início 

desenvolvidos com a função de conduzir dejetos, como ocorreu com as galerias, 

visto que a inserção dessas no subsolo de Salvador visava deslocar águas pluviais e 

assim atuar no processo de expansão demográfica e urbana da cidade. Mas que 

com o crescimento populacional e o alastramento de epidemias e endemias, que 

dizimaram grande parte da população da área, foram sendo interligadas a redes 

menores. Canalizações essas inseridas em áreas particulares, nas residências ou 

em meio público, principalmente aqueles condutores voltados ao direcionamento das 

águas da chuva. 

O quadro proposto para a Figura 67 aponta uma escala de uso 

temporalmente ascendente desde as galerias até as tubulações em PVC, um dos 

materiais utilizados pela engenharia sanitária mais moderna e que substituiu as 

tubulações em cerâmicas na virada entre os séculos XIX e XX. As canalizações 

cerâmicas então representadas pelas manilhas, joelhos e tubos, anterior a eles vê-

se aquelas constituídas de tijolos maciços encaixados. A implantação desses 
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materiais também obedeceu a critérios e alocação, visto que, inicialmente, as 

canalizações estiveram expostas nas áreas públicas com o alastramento das 

moléstias e com as mudanças na concepção relacionadas à questão de 

embelezamento. As reconfigurações urbanísticas conduziram-nas para áreas de 

serviços dentro das residências, conforme aquelas localizadas nos espaços de 

quintais e porão na casa 20 da Rua 3 de maio. 

Nesse sentido, o já citado estudo de Holthe (2003) nos mostrou a existência 

de duas cozinhas nas residências brasileiras, aquela direcionada a manutenção dos 

aparelhos de jantar e que servia a Figuração como cômodo feminino e os espaços 

reais de cozimento e labuta diária, nos quais os escravos e empregados domésticos 

realizavam seus afazeres domésticos e também serviam de depósitos últimos de 

todos os materiais de excrementos e esterquilínios das residências. Nesse sentido, 

as manchas de carvão no piso de pedra reforçam essa apreensão. Por outro lado, a 

reformulação das ideias relacionadas às novas apreensões de civilidade e 

reconfiguração do espaço, bem como para atuar na prevenção de novos surtos, as 

canalizações passam a ser inseridas nos subsolos das residências, conforme visto 

nas casas 18 da Rua Saldanha Gama e 24 da Ladeira da praça.  

A documentação histórica abaixo aponta para dois aspectos: a mudança do 

perfil da população residente no Centro histórico de Salvador no início do século XIX 

e transformações na percepção sobre a necessidade de fomentar áreas salubres, 

assim encontrou-se na seção Colonial e Provincial do Arquivo Público da Bahia, sob 

o maço 2684, documento que apresenta dados referentes a essas duas apreensões 

quando versa sobre a seguinte petição: 

 

22 de outubro de 1835 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Joaquim Marcellino de Brito Vice Presidente desta 
Província. 

Felix da Graça Pereira Lisboa 

“Juiz de Paz” 

Participo a Vossa Senhoria que em meu quarteirão existe residindo uma senhora Viuva com 
5 filhos que vivem na maior miséria que se possa imaginar, porque [ ultimamente ]andam 
nús por falta de roupa, ate me consta que pelo estado de sua pobreza, tem um filho por 
nome Augusto com 19 anos, outros Leopoldina com 16 anos, outra Guilhermina com 14 
anos,estes faltando-lhe a confirmação do Baptismo, alem de dois mais, hum por nome 
Augustinho com 7 anos e outro Eduardo com 9 anos, que estes ainda não receberam o 
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Baptismo. Tenho a informar mais a Vossa Senhoria que toda esta Família morão em uma 
loja que poderá ter 2 braças de fundo e 3 de larga, chão de barro, e tendo dentro desta 
mesma casa hum cano que costuma arrebentar e inundar toda a dita loja a ponto de 
esgotar para a rua34, e esta triste família toda sofre pelo estado de sua miséria e ainda 
assim pagão aluguel; o seu miserável estado condói a qualquer pessoa vê-los que comove 
a prestar-lhes algum [pugne] socorro, tudo isto e mais que não me he possível relatar faço 
chegar ao conhecimento de Vossa Senhoria afim de levar ao do Governo para que não 
deixe perecer na miséria e ignorância estes taes infelizes, que tiveram o infortúnio de 
perderem seu Pay e doutra sorte para o futuro podem ser estes a Pátria. 

Bahia 22 de outubro de 1835. 

Luis Pereira França Inspetor do 15º Quarteirão. 

 

A apreensão dessa necessidade de implementar medidas sanitárias atreladas 

as novas concepções inspiradas pelo contexto histórico vivido na Europa entre o 

século XVIII e XIX, atuam em transformações de posturas no trato do meio público, 

na dispersão residencial e na relação com a assepsia corporal. Nesse sentido, esse 

entendimento pode ser confirmado pela observação dos materiais e formas de 

canalização exumadas com maior recorrência nos imóveis observados, isto é a 

percepção de manilhas cerâmicas. A documentação histórica primária corrobora 

essa afirmativa, um exemplo dessa mudança de concepção por parte dos 

moradores do Centro Histórico pode ser visto pelas solicitações feitas por esses aos 

órgãos responsáveis pela saúde e limpeza pública. Encontrou-se um desses 

referindo-se a um dos imóveis analisados, a casa 24 da Ladeira da praça, esse se 

encontra no Arquivo Municipal, Seção: Câmara – Processos, Obra Publicas: 

 

Bahia 21 de Abril de 1862. 

Ilustríssimo Senhor. 

O Provedor e Mezario da Santa de Misericórdia d’esta Cidade, pede encannar as agoas da 

propriedade Nº 24 a ladeira da Praça para o cano real35 terminado a obra na rua em treis 

dias e repondo calçamento depois de finda a mesma obra no estado actual. 

Deos Guarde a Vossa Senhoria. 

Ilustríssimo Senhor Doutor Presidente da Municipalidade. 

O Engenheiro A. Sª Teixeira de Freitas. 

                                                             
34

 Grifo nosso. 
35

 Grifo nosso. 
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Os dados processados nesse trabalho conduzem ao entendimento de que a 

inserção das canalizações no Centro Histórico de Salvador refletem transformações 

na percepção sobre a importância da salubridade ao longo de mais de dois séculos. 

Ao se recuperar as informações provenientes da análise das Figuras 8, 9 e 10 

apreende-se que a área trabalhada pelo Projeto Pelourinho entre os séculos XVI e 

XVII encontrou-se desocupada. Mais que isso, o espaço caracterizava-se pela 

existência de um grotão encharcado e com desnível relevante. Esse provavelmente 

constituía em um condutor natural de águas pluviais devido a sua declividade. Na 

virada para o século XVII, apoiando-se ainda na observação da Figura 10, é possível 

perceber a existência de algum tipo de divisor da área, possivelmente um 

arruamento. A feição espacial só se altera drasticamente, a partir do século XVIII, 

quando a área é tomada por quarteirões residenciais. 

Dessas conclusões, chega-se a outras, a primeira delas é a necessidade de 

aterramento destinado à planificação e, consequente, antropização caracterizada 

pela presença humana permanente sob a forma de moradias.  

 

APMS, Obras Publicas Municipais, Termo de alinhamento e vistoria,caixa s/n 

Ilust íssi os “e ho es 

Em cumprimento as ordens recebidas de Vossas Senhorias, remetto incluso o Orçamento da 

remoção do entulho existente na Travessa, que segue da rua da Castanheda para S. Bento; e declaro 

que a baixa tem a capacidade de receber o entulho, más o muro que cerca a horta do Convento de S. 

Bento não tem a segurança necessaria para supportar maior peso de terra do que já tem; por isso 

vou propor huma obra nova, mas muito necessaria, e que sem grandes despesas he possivel 

executar-se, e que tambem se pode augmentar proporcionalmente de tempos em tempos conforme 

a necessidade, a cifra e recursos disponiveis a disposição de taes Obras; alem disto conforme este 

plano, aquella travessa por hum lapso de tempo ficará nivelada de hum e outro lado, o que neste 

lugar he tão necessario, por falta de communicações promptas entre esta parte da Cidade tão 

central.- A obra consiste em contruir na baixa hum cano para esgotto das agoas que actualmente 

filtrão por baixo da Travessa, e como no tempo da chuva alaga a parte superior da baixa, he 

necessario o cano proposto; este cano actualmente não precisa mais comprimento do que a largura 

da travessa, e da de que formão as rampas do entulho, mas este comprimento deve ser augmentado 

proporcionalmente ao alteamento do aterro que se vai ali depositando.- Neste sentido está feito o 

Orçamento que ora apresento: fasendo-se o cano necessario, cuja secção deve ter 46:24 ao menos, e 

assim sendo a 100 rs o palmo, cada braça de extenção deste cano, importa em R$ 46$240.- 

actualmente precisão-se dó 6 braças de comprimento de cano, que vai incluindo separadamente no 

Orçamento. 
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O movimento do entulho (ou para melhor diser do esterquilineo) orça a 3 1/2 rs o palmo cubico (em 

rasão da mistura de calisas) posto na baixa; si porem for preciso levar o mesmo ao mar, então menos 

de 134 rs não se pode fazer. 

Tenho dito o que por ora me occorre, e Vossas senhorias deliberarão a respeito, não podendo eu 

porem deixar de lembrar a Vossa Senhoria a grande utilidade que vem para o futuro resultar desta 

obra, si se fizer neste sentido, e que com effeito por ora parece tão mesquinha. 

Deus guarde a VSª 

Bahia 13 de junho de 1853 

Ilustríssimos Senhores Presidente e Vereadores da Câmara Municipal  

Carlos A. Weyll, engenheiro." 

APMS, Obras Publicas Municipais, Termo de alinhamento e vistoria,caixa s/n 

"Ilustríssimo Senhor 

Mais que sobeja rasão tem o supplicante Antonio José Barbosa para pedir providencias, como fez no 

incluso requerimento, contra o cano Publico de esgoto da sua roça, na Rua da Valla, para o Rio das 

Tripas, o cano de esgoto ali existente é quasi inútil e em certas epocas até prejudicial, por quanto 

alaga mais o pantano, é indispensável pois substituir esse cano pelo do incluso orçamento, que 

deverá ser feito diagonalmente a estrada da Valla para poder alcançar um ponto mais baixo do Rio, e 

é indispensável esse novo cano para ali vi, que estão sendo victimas do dito pantano, inclusive alguns 

innocentes meninos que trasião no semblante sêlo mortífero das  intermittentes, que lentamente os 

ião consumindo. 

Deus guarde a Vossas Senhorias 

Bahia 24 de setembro de 1857 

Ilustríssimos Senhores Presidente e Vereadores da Câmara Municipal 

O engenheiro da Câmara, Dr. Francisco Pereira de Aguiar" 

Outro aspecto relevante destacado é a urgência de tornar a área habitável 

isso é, criar iniciativas para que se promovessem espaços mais salubres e longe da 

umidade, dessa maneira, justificar-se-ia a presença das galerias de argamassa. 

Materiais construtivos com recuado período de utilização. 

 

Falla dirigida a Assembléia Legislativa Provincial da Bahia, na abertura da sessão ordinaria  do anno 

de 1845, pelo presidente da provincia, Francisco José de Sousa Soares Andrea. Bahia, Typ. de 

Galdino José Rizerra e Companhia, 1845. p.43e 44 

"Cano de Escoamento da Cidade Alta para o Rio das Tripas 
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O Rio das Tripas he um valle profundo, que tendo a sua origem entre S. Bento e Palma, separa a 

Cidade alta em duas partes, seguindo entre S. Francisco e Santa Anna na direcção Este, corta depois á 

Norte aproximando-se muito do Rosario e Carmo, e por consequencia à muito pequena distancia do 

mar por este lado; volta outra vez à Este e vai metter-se no Rio Camorogipe, depois no Vermelho por 

entre o Campo do Barbalho, e as montanhas que sustentam o Dique, sahindo na costa do mar por 

um longo trajecto ao Sul da Cidade. 

He pois uma necessidade dar forma regular a esta grande valla, mettida no centro da povoação, para 

evitar o que succede, de estar todo este longo curso do Rio reduzido a um charco de immundicies. 

Seria mesmo mais conveniente dar-lhe prompta sahida para o mar por meio d euma boa galeria 

subterranea entre o Rozario e Carmo pelo lugar mesmo chamado- Baixa dos Sapateiros- com grande 

vantagem no escoamento pelo seo mais rapido declive, e deixando o resto do Rio das Tripas para ser 

melhorado, quando o terreno adjacente se tornar mais habitado. 

A tentar-se esta empresa seria util que o Governo tomasse para propriedade Provincial até 20 braças 

para um e outro lado do actual curso do Rio, e dos lugares por onde deve ser dirigido o 

encanamento, não só para não dispender grandes sommas em pequenas e repetidas 

desapropriações, como para poder dispor, depois de feita a obra, como mais lhe conviesse desse 

terreno então melhorado á custa de grandes despezas, e indemnisar parte dellas com esta differença 

de valor. 

Este trabalho deveria ter sido tentado antes de abrir-se o cano de escoamento que vai da rua dos 

Capitães pelo largo do Theatro á rua da Barroquinha, e entra depois em uma valla que vai ao Rio das 

Tripas. 

Esta obra está paga segundo o contracto, mas não está concluida, e depois que o estiver ficará sem 

utilidade alguma, porque dependerá sempre daquella outra obra, sem a qual será sem duvida um 

foco de podridão, e uma origem constante de molestias. O remedio agora he cuidar tambem da 

outra obra." 

Nos séculos XVIII e XIX com total ocupação desses quarteirões (Figura 10 e 

11) infere-se o aumento da demanda por medidas voltadas a salubrizar estes 

espaços. Essa percepção pode ser reforçada pelas apreensões arqueológicas no 

que tange a difusão espacial das canalizações localizadas nas casas estudadas pelo 

Projeto Pelourinho e que formam o apêndice B desse estudo. 

 

APMS, Obras Publicas Municipais, Termo de alinhamento e vistoria, caixa s/n 

"Illustrissimos Senhores 

Incluso remetto o orçamento na importância de 15.345$385, com o qual fica satisfeita a 1ª 

reclamação do proprietário Manoel de Castro Neves, e prejudicada a 2ª do ultimo requerimento do 

dito Neves. Este cano é indispensável ao regular calçamento daquella rua que se começa a povoar, 

fasel-o de menores dimensões não será conveniente. Devo observar que cuidando-se do cano 
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converia melhorar logo as peças do sangradouro, e encanar as águas para a trifurcação da Rua da 

Valla para o rio das Tripas e Cabula. 

Deus guarde a Vossas Senhorias 

Bahia 20 de abril de 1859 

Ilustríssimos Senhores Presidente e Vereadores da Câmara Municipal 

Dr. Francisco Pereira de Aguiar 

Cano do Sangradouro té a trifurcação da Rua da Valla 

Duzentas e setenta braças de cano, cuja secção d´esgoto seja de 7,78p², e do qual cada braça tenha 

243,529 pc de alvenaria, á 200 r$ o Pc, cada braça 48$705 e todas 13:150$350 

Bahia 20 de abril de 1859. 

Dr. Francisco Pereira de Aguiar" 

APMS, Obras Publicas Municipais, Termo de alinhamento e vistoria,caixa s/n 

"Orçamento para as obras necessarias ao largo da Quitandinha do capim afim de desaparecerem as 

agoas estagnadas e putridas que nelle se conservão e melhoramento da rua dos Perdões até a fonte 

de Santo Antonio. 

101,040 m² De escavação a 500rs o metro cubico 53$520 

55, 572 m² De alvenaria inclusive o reboco interno a 21$000 o metro cubico 1:073$440 

2185, 53 m² De empedramento aproveitando-se as pedras existentes a 1$000 o metro quadrado 

2:185$530 

Importando total da obra em R$ 3: 312$490 

Observaçoes: 

1º O cano terá as dimençoes e feitio que se ve no esboço junto, com o declive necessario para unir-

se com aboca de lobo que fica fronteira ao becco do Padre Bento, sendo a diferença de nivel de 

0,15m. 

2º Internamente serde(sic) reboucado o cano de ciemento. 

3º os proprietarios das casas circunvizinhas serão intimadas para canalisarem suas agoas para o cano 

a medida que se for construindo. 

4ºA abobada do cano ficará a 0,44m centimetros abaixo do calçamento da rua. 

5º O empedramento será feito segundo as instrucções do fiscal da obra. 

Bahia 28 de maio de 18[48] 

O engenheiro A. Sª Teixeira de Freitas." 
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Arquivo Municipal, Seção: Câmara – Processos, Obra Publicas (caixa 01). 

Bahia e “e eta ia da Ve e avel O de  3ª de “. F a is o. 

25 de Abril de 1854. 

Illustrissimos Senhores 

A Mesa da Veneravel Ordem 3ª de São Francisco, no intuito de preservar a Capella de S. Miguel que 

pertence a seo patrimônio, do estrago a que se acha sugeita pela invasão das agoas de chuva que 

correm da rua inteiramente aberta entre a da Laranjeira e da Valla, o que somente se pode prevenir 

com a factura de hum cano, resolveo, para coadjuvação de tal obra, concerrer com a quantia de cem 

mil reis que entregará logo que ella seja posta em execução obra esta julgada summamente útil 

pelos prejuízos que previne as propriedades adjacentes, e inferiores a mesma rua. 

Outro sim pede Illustrissima Câmara, que se digne ordenar o calçamento ou quando não possa a 

limpeza do beco ao lado da Igreja da Nossa Ordem que une a ladeira que desce para a rua da Valla, o 

qual constantemente sempre imundo por fazerem todos os despejos ali. O que, alem de ser 

prejudicial a saúde é incoveniente nas proximidades de hum templo onde constantimente se 

praticam actos religiosos dignos de toda a veneração. 

A Mesa da Venerável Ordem 3ª reconhecendo o zelo que esta Illustrissima Câmara tem desenvolvido 

em bem do publico, e convencida do espirito religioso de que são dotados os distinctos Membros 

d’esta Edilidade, fi a e ta de se  atte dida o ue expôs. 

Deos Guarde á Vossas Senhorias 

Illustrissimos Senhores Doutor Presidente e mais Vereadores da Câmara Municipal. 

João [  ][Gonsales] 

“e eta io.  

APMS, Fundo Câmara, ofícios, obras municipais. Caixa 04. 

"Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor 

Pode ser concedida a licença pedida, no incluso requerimento, por Balmira Constança Pedral e 

Vasconcellos, para canalisar as águas servidas de seu sobrado, a rua de D. José nº10 freguesia da Sé, 

para o cano real. 

Deus guarde a VExª 

Bahia 10 de dezembro de 1886 

Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dr Presidente da Câmara Municipal" 
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APMS, Obras Publicas Municipais, Termo de alinhamento e vistoria, caixa s/n 

"(...) 9º Ao Inspector das Obras-para examinar e informar com urgencia sobre uma boca de lobo que 

se acha em mau estado na ladeira de São Francisco, em frente ao Edificio em que funciona a eschola 

[primeira] do sexo feminino, na Sé, declarando a que causa é devido esse mau estado." 

(...) 12º Ao Inspector das Obras- para orçar com urgencia os reparos necessarios no cano que se acha 

lançando materias imundas na ladeira de S. Francisco no orçamento não serão contemplados os 

reparos a que estão obrigados os proprietarios e moradores na parte do cano que corresponde ao 

quintal de cada um." 

APMS, Fundo Câmara, ofícios, obras municipais. Caixa 04. 

 "Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor 

Pedro Americano Correia, no incluso requerimento, pede licença para em sua casa nº25 a rua dos 

Carvoeiros (freguesia da Sé) abrir uma janella na respectiva loja,  e fazer esgoto das águas servidas e 

materiais fecaes para o cano que passa na rua dos capitães. 

Não entendendo o que pretende o supplicante com o alinhamento, a licença pode ser concedida, 

tanto para a abertura da janella, como para a construcção do cano, devendo neste ultimo caso repor 

o calçamento no estado em que se acha e não embaraçar o transito durante a construção da obra. 

Deus guarde a Vª Exª Bahia 14 de março de 1886. 

Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dr. Presidente da Câmara Municipal 

Manoel Joaquim de Sousa Brito 

Engenheiro da Municipalidade." 

 

 

 Assim veem-se canalizações de uma nova matéria-prima inseridas nesses 

espaços, são as canalizações de tijolo que se liga a aquelas em argamassa 

(galerias) já construídas.  Ainda que essas primeiras tenham foco inicial à condução 

de águas pluviais ou fluviais. A documentação abaixo refere-se à existência de 

galerias e a introdução dos canos cerâmicos (manilhas) e tubulações de ferro. 

 

APMS, Fundo Câmara, ofícios, obras municipais. Caixa 04. 

"Directoria das Obras Publicas da Bahia 8 de junho de 1872 

Ilustríssimos Senhores 

Para poder satisfazer ao despacho de VExª de 16 do mez próximo passado; lançado no incluso officio 

da Câmara Municipal desta Capital, pedindo a intervenção dessa Presidência, para a execução do 

cano a que se refere o requerimento, também incluso, dos proprietários Anselmo de Azevedo 
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Fernandes e Manoel de Azevedo Fernandes que offerecem um conto de reis para execução do 

pedido cano, que deve ser feito ao longo do becco que fica entre a ladeira da Praça e Caminho novo 

e que deve desaguar no da praça dos Veteranos da Independência, que se entronca no da Rua da 

Valla; para poder, repito, satisfazer ao supra dito despacho, incumbi do orçamento do referido cano 

ao Engenheiro Lourenço Eloy Pessoa de Barros, que o orçou em 5:630#334, como VExª verá do 

orçamento e officio, do dito Engenheiro, inclusos por copia. De facto he tão repugnante e asqueroso 

o estado do becco d´esgoto, para o qual se pede o referido cano, que he incontestável a necessidade 

deste, o calçamento do becco, e sua abertura pelo lado da Rua das Verônicas, como propõe o supra 

dito Engenheiro, para facilitar assim o seu policiamento. Cumpre-me observar que no orçamento não 

forão incluídas as bocas de esgoto dos quintaes. 

Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor 

Barão de São Lourenço - Presidente da Provincia. 

Dr. Francisco Pereira de Aguiar Director de Obras Publicas." 

APMS, Obras Publicas Municipais, Termo de alinhamento e vistoria,caixa s/n 

"Ilustríssimo Senhor 

Tendo VSª me reenviado o incluso requerimento do Francisco José Monteiro de Carvalhos, afim de 

informar e declarar qual deve ser a obra que se deve fazer, tendo em consideração os inconvenientes 

que possa ella occasionar.- 

Declare que o Supplicante para poder aguar o seu brejo, pode fazer hum canno atravessando a Rua 

da Valla de tijolos, ferro zinco, vidro ou outro material de duração fazendo porem huma valvola na 

embocadura, afim de não inundar os terrenos no tempo de chuvas, porem por maneira alguma deve 

tapar ou obstruir o livro(sic) corrente das agoas do rio que pode causar rodamoinhos, e assim 

desfazer ou quebrar as beiradas, devendo também ser responsável por qualquer inconveniência que 

esta poderá resultar.-  

Deus Guarde a VSª 

Bahia 17 de outubro de 1846 

Ilustríssimo Senhor Vereador Francisco Antonio Filgueiras encarregado da Comissão de Obras 

Carlos A. Weyll 

E ge hei o.  

APMS, Obras Publicas Municipais, Termo de alinhamento e vistoria,caixa s/n 

Ilust íssi o e Ex ele tíssi o “e ho . 

Satisfazendo a ordem de VExª, por portaria de 21 do corrente, na qual me ordena de examinar se nas 

ruas do Bercó, Curriachito, Capitães e ladeira do mesmo Bercó, existem canos reais, e no cazo 

negativo se facil é fasel-os com facilidade, tenho a diser que examinando-as vi existir um na ladeira 

do Bercó,  a partir da rua do Curiachito, passando pela da Lama a ter no geral da Barroquinha, obra 
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essa feita pela câmara transacta, existindo apenas dois encanamentos, um por tubo a ferro e outro 

por pilar, vindos dos quintaes de duas casas, uma onde mora o cidadão Seabra e outra a viuva do 

irmão, e que vão ter aquelle cano. 

Quanto a rua do Curriachito existe tão somente um pequeno cano particular duma propriedade, que 

me disserão pertencer ao negociante Joaquim Anselmo d´Azevedo Fernandes, que sahindo do muro 

da mesma propriedade, vae ter ao cano do Bercó, feito á expensas do mesmo proprietário. 

Quanto finalmente ao cano da rua dos Capitães, de facto existe um não abrangendo toda sua 

extensão, porem partindo apenas da casa accupada pelo Dr. Chastinet, a terminar em um beco sem 

sahida existente na mesma rua, e que fica nos fundos do Thesouro Provincial, sendo que é ahi á 

ladeira da Praça não existe cano mais algum. 

Deus guarde a VExª 

Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dr.Augusto Ferreira França Muito Digno Presidente da Câmara 

Municipal 

Alcebíades Demetrio de Barros Palácio 

I spe to  das o as.  

Com base na documentação histórica e a observação arqueológica, 

apreende-se que as galerias de argamassa e pedras, em forma de lapas 

subterrâneas foram expedientes utilizados a partir do século XVIII, durante o 

processo de povoação da área da Freguesia da Sé. Tinham como intuito dirimir 

eventuais incômodos representados pela grande umidade do terreno, provenientes 

de águas fluviais e pela passagem daquelas de chuvas. Em momento posterior do 

século XVIII e XIX foi também reutilizada, a partir da expansão demográfica, para 

condução de águas servidas e pluviais. Nesse sentido, a essa rede inicial 

agregaram-se outros tipos de canalizações, essas confeccionadas em tijolos 

maciços encaixáveis que formavam condutos que partiam de áreas de quintais de 

residências para descarga nas galerias. Um terceiro momento é representado pela 

introdução das manilhas cerâmicas já a partir da segunda metade do século XIX, 

quando as medidas prol salubridade são intensificadas. Essas redes, entretanto, 

passam para o subsolo das residências e ficam encobertas parcialmente dos olhos 

dos transeuntes, já que muitos desses canos ainda despejam seus esgotos nas vias 

públicas, conforme a documentação apresentada demonstra. Entre os séculos XIX e 

XX surgem às tubulações de ferro visando substituir, devido sua maior resistência, 

as manilhas cerâmicas. E, a partir do século XX, vê-se a popularização do uso dos 

tubos em PVC. 
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Ressalta-se que a intersecção dessas canalizações no solo da Freguesia da 

Sé, localizada no Centro Histórico de Salvador dialoga com o processo de ocupação 

da área, visto os processos de aterramento sofrido pelo local. Os estudos do Projeto 

Pelourinho localizaram pelo menos três momentos, aterros do século XVIII, XIX, XX. 

Essa apreensão se deu principalmente pelas características dos pacotes 

estratigráficos, nos quais se inseriam fragmentos de tralha doméstica (faianças 

portuguesas, faianças finas e vidros) com dimensões e diversidade dos padrões 

decorativos que funcionaram como demarcadores cronológicos para cada período 

de aterro. 

Ao cruzarmos os dados vê-se que as canalizações mais antigas, isto é as 

galerias em argamassa e pedras, bem como aquelas de tijolos maciços, se 

encontram nas áreas onde os aterros foram datados com períodos mais recuados, 

isto é, século XVIII. Ao manter essa observação, nota-se que permanece o processo 

de inserção de novas canalizações com diferentes matérias-primas (cerâmica, ferro), 

havendo para essas áreas novos momentos de aterramento. O que nos conduz 

inferir momentos diversos de ocupação e de expansão urbana. Assim, apreende-se 

que todo o espaço da poligonal trabalhada pelo Projeto Pelourinho foi sobreposto 

por aterro do século XIX, bem como é possível inferir correspondência deste com o 

tipo de canalização mais empregado nesse momento histórico, às manilhas 

cerâmicas, que estão presentes nos quarteirões. 
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CAPÍTULO IV 

REFLEXÕES FINAIS 

 

A arqueologia tem buscado dar conta dos processos de desenvolvimentos 

desde período muito recuados. Nesse sentido, diferentes formas de agrupamento 

humano têm sido foco dos profissionais dessa ciência. De forma geral, têm-se 

buscado padrões de comportamento, tratamento e resposta para questões que 

afligiram e ameaçaram o processo de manutenção da vida dos indivíduos. O 

universo da cidade surge nessas formas de apreensão a partir de elementos 

voltados à implementação de infraestrutura básica que contemplasse o seu 

crescimento demográfico e populacional. Criam-se regras, valores sociais, posturas 

e leis que reformulam as relações sociais, bem como conformam o espaço físico da 

vida cotidiana. Essas que agem diretamente na transformação dos indivíduos em 

agentes sociais, atuando nos processos cognitivos, simbólicos e representacionais, 

vão também influenciar a elaboração material desses grupos. 

As cidades, inicialmente, formadas por agrupamentos menores, ao longo dos 

seus desenvolvimentos social e físico, são reelaboradas a partir de padrões sociais 

mais rígidos, nos quais, códigos de conduta são estabelecidos e as populações 

crescentes passam a ocupar novas áreas. Nesse sentido, são inseridas demandas 

voltadas à salubridade, atreladas diretamente à prevenção de doenças. A análise do 

desenvolvimento humano no decorrer de processos históricos, no que tange o 

tratamento de áreas insalubres, aponta progressos e retrocessos evidenciados no 

capítulo I, no qual é demonstrada ascensão das preocupações e medidas em prol da 

salubridade. As técnicas voltadas às questões assépticas empregadas na Roma 

Antiga mostram o alto grau tecnológico alcançado durante o Império Romano, 

visando responder as necessidades criadas pela crescente população. Os números 

apontados para Roma mostram que durante o seu apogeu a cidade tinha mais de 1 

milhão de habitantes e um sofisticado sistema de esgotamento sanitário. 

Os autores trabalhados são unânimes na argumentação de que essas 

medidas estavam simbolicamente ligadas à negação da finitude humana, 

representada pelo estado de doença e diretamente atrelado à morte. Nesse sentido, 

vemos que as soluções encontradas pelos agentes sociais são recorrentes em 

diferenciados momentos históricos. O sistema de condução e despejo final 
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representado pela Cloaca Máxima, na Antiguidade Clássica vai influenciar a 

implantação de um sistema condutor de esgotamento na Paris da Idade Média, que 

inclusive leva o mesmo nome de seu predecessor e tem preponderância na 

implementação das obras da Rua da Vala, no Centro Histórico de Salvador, entre os 

séculos XVIII e XIX. Outros elementos sobre os quais a análise histórica possibilitou 

perceber recorrências foi o uso de um utensílio em madeira, em forma de barril, 

utilizado para o transporte dos materiais descartados e dejetáveis das residências e 

demais edifícios. Acompanha-se o seu emprego ao longo do processo histórico 

desde a Antiguidade chegando ao Brasil sobre o nome de “tigre”. Designação que 

vai por contágio alcançar os indivíduos encarregados do seu trato. 

A apreensão do levantamento das medidas e questões relacionadas à 

salubridade conduziu ao entendimento de que cada sociedade, lançando mão do 

potencial e dos limites sociais aceitos, buscou alternativas eficazes para assegurar a 

manutenção da vida e da saúde dos agrupamentos, mas do que uma tentativa 

voltada ao embelezamento. As constatações presentes no segundo e terceiro 

capítulo mostraram como as preocupações, como o combate às epidemias 

causadas pela falta de salubridade, atingiram níveis alarmantes na preocupação de 

particulares quanto dos representantes da municipalidade. 

Pode-se inferir que nenhum outro acontecimento histórico teve tanto poder de 

intervenção na mudança do perfil social das comunidades do centro antigo de 

Salvador, durante o século XIX, quanto às moléstias, e mais do que isso, o medo 

delas. O que extrapola as relações sociais e vai interferir diretamente na 

remodelação da área e nas formas de percepção e relação com as questões 

higiênicas. Infraestruturas são instauradas e ocorre a intensificação das medidas em 

prol da salubridade. 

No contexto histórico mais amplo nesse momento (século XVIII e XIX), as 

revoluções inglesas e francesas vão estabelecer na Europa novas convenções 

sobre do padrão de civilidade a ser seguido. Vê-se a figura de Haussmann (CARS e 

PINON, 1991) para a França e seu modelo de reconfiguração urbana, que irá de 

forma marcante influenciar as alterações urbanas realizadas no Rio de Janeiro 

(BENCHIMOL, 1992). Sobre qual a amostra estudada apontada para possíveis 

indícios de que havia um processo prol salubridade sendo gestado para capital 

baiano, no entanto a partir do volume analisado nesse trabalho não se pode inferir 

que essas ações estiveram relacionadas ao processo de reformulações de padrões 
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propostos na Europa. Para esse estudo foi possível constatar iniciativas voltadas à 

formatação de áreas menos imundas, no qual o foco condutor fora a conservação da 

saúde e vida da população, por um lado; e, por outro, evitar a ocorrência de novas 

epidemias e endemias como aquelas que vieram vitimar mais da metade da 

população da Freguesia da Sé durante a primeira metade do Século XIX. 

Se outrora ocupavam essa freguesia gentes abastadas que compunham a 

elite branca soteropolitana os dados conduziram à percepção um processo 

migratório dessa elite entre os séculos XVIII e XIX para áreas periféricas da cidade, 

bairros recém-criados como a Graça, o Canela, Nazaré. Esse período coincide com 

a inserção da rede mais ampla de canalização, representada pelas manilhas 

cerâmicas e tubos de ferro. Nesse sentido, o “Apêndice E” demonstra a dispersão 

espacial dessas nos quarteirões.  

Devem ser pensados dois movimentos coexistindo para esse período na 

Freguesia da Sé, um lastreado pela necessidade de implantação de padrões 

salubres e preocupações assépticas e outro pautado nas antigas e tradicionais 

formas de manuseio da população. Pensar qual elemento foi gestado a partir da 

combinação dessas duas diretrizes, que pouco dialogava até o século XVIII, 

conduziu ao entendimento e percepção da implantação das redes de canalização na 

área estudada.  

Nesse sentido, as canalizações encontradas no espaço da Freguesia da Sé 

conduzem a uma maior compreensão dos fenômenos que originaram as mudanças 

na forma de percepção e relacionamento com os resíduos corpóreos e a utilização 

do meio público como espaço de descarte. E aqui fazendo eco a apreensão 

apresentada por Lima (1994) da introdução de novas técnicas médicas e 

medicamentos, se analisadas através de seus detalhes, pode direcionar o 

pesquisador a entender mudanças no corpo social e no ethos, desta maneira passa-

se das esferas estruturais e alcança-se o campo simbólico. Assim, a cultura material 

transcende ao campo do objeto concreto e alcança uma discussão focada na 

cognição dos indivíduos que os produziram e usaram, pois estudar a materialidade é 

também estudar comportamentos, padrões e relações que a conforma.  

Para aprofundar a questão, aponta-se ainda o intercâmbio de outras esferas 

interligadas, pois demonstra a pauperização da área e a agência do aspecto 

econômico como um forte obstáculo a ser vencido. O que significa canalizar 

espaços? Será que era apenas pôr em condutores no subsolo resíduos que 
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ofendiam os transeuntes lembrando a sua vulnerabilidade corpórea e consequente 

finitude? O estudo das canalizações, presentes de modo geral no Centro Histórico 

de Salvador, conduziu a percepção de que sua inserção representou um processo 

em constante reformulação, demonstrando ecos de uma sociedade que passava por 

um intenso processo de mudança na busca da formação de sua identidade. 

Deve-se prestar atenção ao fato de que essas mudanças não se originam em 

cortes abruptos, como referenda Deetz (1977), mas seu germe se desenvolve, 

constantemente, ao longo do percurso desencadeado pelo processo de organização 

espacial e o observado no Centro Histórico de Salvador se mostra como um bom 

exemplo. Porém, antes de tudo, é preciso ressaltar que essas ações se inscrevem 

em âmbitos múltiplos e interdependentes, assim sendo, mantém estreito diálogo 

aspectos políticos, sociais e econômicos.  

A presença de galerias em argamassa cortando os principais quarteirões e 

conduziam suas águas para um destino final chamado de Rua da Vala e que 

mantém forte relação com a conformação espacial da Cloaca Romana e aquela 

buscada pela Paris Medieval, representou, no primeiro momento, o desejo de 

expansão territorial que emergia do crescimento demográfico e consagração da área 

como locus da gente abastada da cidade. A introdução de canalizações em ferro ou 

material cerâmico em áreas individuais, representadas pelas residências – e nesse 

sentido o estudo de caso corrobora a essa apreensão – mostra outro momento.  

A reutilização de aparelhos urbanos já dispostos no solo, as galerias, e a sua 

interação com novos dispositivos (manilhas cerâmicas e canalizações de tijolos 

maciços), apontando o repartimento desses casarões como local de moradia e 

abrigos para um contingente familiar superior àquele destinado no momento de sua 

construção. Nesse sentido, os remanescentes das estruturas divisórias exumadas 

corroboram a esse entendimento. Outro componente que não deve ser esquecido é 

a apreensão de diferentes pisos de ocupação, o que direciona pensar os vários 

momentos e modos de uso dos espaços analisados. Essas apreensões foram 

ocasionadas a partir da análise da documentação arqueológica no que tange a 

observação das múltiplas intervenções na planta das residências em momentos 

diferenciados, demostrando várias fragmentações do mesmo espaço. E reforça-se 

através da leitura das fontes históricas, as quais oportunizam o entendimento que 

durante os séculos XVIII e XIX, com a migração de famílias da elite da Freguesia da 

Sé, a área entra em decadência, sendo ocupada por pequenos comerciantes, 
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brancos pobres, ex-escravos, mas, principalmente, como apontado pelo capítulo II, 

por viúvas. 

Nesse sentido, vê-se gestado um processo que visa a implantar salubridade 

em uma área ocupada, em maior parte, por famílias pobres. Ao relembrar ações 

empreendidas em outros momentos históricos, como aponta a capítulo I, pode-se 

inferir que esse processo de inserção de infraestrutura esteve, sobre certos 

aspectos, voltado a atuar salubrizando focos potenciais de promoção de epidemias, 

isto é, áreas ocupadas por pessoas pobres e aglomeradas. Assim, de acordo com 

as correspondências dispostas na última sessão do capítulo III, entende-se que as 

solicitações partiam, em maior número, de particulares, mas encontravam amplo 

apoio dos gestores públicos, influenciados, principalmente, pelos acontecimentos 

anteriores, via-se nesse novo momento de ocupação na Freguesia da Sé, ameaça 

iminente de novas epidemias e morte. 

Por fim, é necessário enfatizar os limites da pesquisa estreitamente 

relacionados à questão espacial, pois a área tomada para estudo ficou circunscrita a 

um trecho do Centro Histórico de Salvador. De modo que essas considerações 

devem ainda ser mais bem desenvolvidas para outros locais da cidade, com o 

escopo de apreender a real importância da salubridade em Salvador no momento 

histórico trabalhado. Tarefa essa que demanda mais tempo e novos estudos. 
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