
HABITAÇÃO PARA O CENTRO HISTÓRICO DE 
SALVADOR, VIVO E PLURAL:
O CASARÃO N°18 DA LADEIRA DA PRAÇA.
MÉTODOS E TÉCNICAS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO



 

 

                         UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

 

FACULDADE DE ARQUITETURA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

ESPECIALIZAÇÃO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO E DIREITO À CIDADE 

RESIDÊNCIA PROFISSIONAL EM ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão 

 

Habitação para o Centro Histórico de Salvador, vivo e 

plural: O Casarão n°18 da Ladeira da Praça. 

Ana Luíza Teixeira Silva, Arquiteta e Urbanista - Profissional Residente 

Profa. Dra. Naia Alban Suarez, Arquiteta e Urbanista - Tutora 

 

 

Trabalho apresentado ao Curso de Especialização em 

Assistência Técnica. Habitação e Direito à Cidade, como 

requisito de conclusão do curso, para obtenção do título de 

especialista e implantação do projeto experimental de 

Residência Profissional em Arquitetura, Urbanismo e 

Engenharia da Universidade Federal da Bahia, integrado ao 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, da 

Faculdade de Arquitetura, com apoio da Escola Politécnica da 

Universidade Federal da Bahia.  

 

 

 

SALVADOR/BA 

Dezembro de 2018 

  



 

 

CRÉDITOS DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 

 

Autoria: 

Ana Luíza Teixeira Silva, Arquiteta e Urbanista - Profissional Residente 

Profa. Dra. Naia Alban Suarez, Arquiteta e Urbanista - Tutora 

 

Colaboração: 

Kézia Damazio Neves, Arquiteta e Urbanista 

Nayara Suíla Santiago Sacramento, Arquiteta e Urbanista 

Umberto Violatto Sampaio, Arquiteto e Urbanista 

Viviane de Jesus Conceição Campos, Assistente Social 

Jadi Ventin, Graduanda em Engenharia Civil  

Vitória Barbosa, Graduanda em Arquitetura e Urbanismo 

 

Consultoria: 

Prof.a Arqt.a Dra. Angela Gordilho Souza 

Prof.a Assist. Social Dra. Elisamara de Oliveira Emiliano 

Prof.a Arqt.a Dra. Heliana Faria Mettig Rocha 

Prof. Arqt. Francisco Soares Senna 

Prof. Arqt. Carlos Alberto Andrade Bomfim 

Prof. Arqt. Dr. Sergio Kopinski Ekerman 

 

Apoio: 

Moradores da Ocupação Ladeira da Praça, Casarão n°18, Centro Histórico de Salvador e 

participantes das oficinas realizadas 

Movimento em Defesa pela Moradia e pelo Trabalho – MDMT 

Associação Amigos do Centro Histórico – AMCH 

Conselho Comunitário Social e de Segurança Pública do Centro Histórico – CONSEG-CHS   



 

 

Aos meus pais, Tito e Leninha, e meus irmãos, Maria e Rafael, por todo amor, apoio e confiança.  A 

minha irmã, em especial, agradeço por toda ajuda extremamente prestativa ao longo desse e de 

outros trabalhos que realizei na vida. Agradeço, também, a Ary pela disponibilidade. 

 

À Pedro e Rachel, minha família aqui em Salvador, por toda amizade e carinho ao longo desse 

tempo. Pelo apoio dado em momentos difíceis e pelos sorrisos compartilhados nos momentos felizes. 

 

Aos professores da RAU+E, em especial, as tutoras da nossa equipe, Ângela, Elisamara e Heliana, 

que estiveram mais presentes durante todo o processo. Agradeço, também, a ajuda solicita do 

professor Chico Senna. 

 

A terceira turma da RAU+E, e a todas as pessoas que fizeram desse processo muito mais leve. 

Agradeço a nossa equipe de trabalho (Kezia, Nay, Vivi e Umberto) pela dedicação e vivência. 

Agradeço a minha amiga Amanda pelo compartilhamento de alegrias e angustias sobre a residência e 

a vida. Gratidão por me escutar e me acalmar com seus mantras, vídeos de meditação e palavras de 

amor. 

 

À Marcus, por todo incentivo e conselhos quando cogitei me mudar para Salvador, e pela 

disponibilidade em me ajudar sempre que possível. 

 

A todos meus amigos que estão longe, mas sempre me dando força, apoio e amor. Muita saudade de 

todos vocês. 

 

E, principalmente, a todxs moradorxs do casarão MDMT, como também, ao movimento e aos 

moradores do Centro Histórico. Muito obrigada pela contribuição e comprometimento com a 

construção dessa proposta e por nos receberem de forma tão receptiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A presente proposta abordará o Eixo de Projeto Arquitetônico. O trabalho parte do entendimento de 
que a habitação não deve ser tratada e valorizada apenas a partir do objeto em si, mas a partir das 
relações estabelecidas na cidade. É preciso que a moradia esteja integrada a espaços de geração de 
renda e, especialmente, serviços públicos. É, portanto, fundamental tratar do tema da habitação 
social nas áreas centrais das cidades. Por outro lado, realizar um projeto habitacional em edifícios de 
valor cultural, sobretudo quando se trata da adaptação de espaços que no passado destinavam-se a 
outros tipos de uso, é especialmente delicado. A partir da compreensão de como pode funcionar, ao 
longo do tempo, a assistência técnica nesse caso, o trabalho será dividido em 4 etapas: a primeira e a 
segunda, propõem melhorias habitacionais relativas à manutenção e conservação do edifíc io, além 
de um projeto proposto para o estacionamento no terreno do Casarão. A terceira e quarta etapas, 
apresentam soluções de projeto arquitetônico e caminhos fundamentais para realização de moradia 
digna. Esta proposta irá contemplar as primeiras etapas, tendo como objetivo sistematizar um 
material sobre as patologias presentes na edificação, indicando métodos e técnicas de conservação, 
manutenção e reparo, que irão respaldar a concretização do projeto arquitetônico, como também, 
possibilitar a realização de uma assistência técnica imediata. Para análise dos danos, foi realizada 
uma série vistorias no local – utilizando como suporte metodológico, sobretudo, o “Manual de 
Conversação Preventiva para Edificações” elaborado pelo IPHAN – conjuntamente com uma 
pesquisa documental (levantamentos arquitetônicos e fotográficos, coleta de dados em arquivos 
públicos e privados e coleta legislação existente). Nessas inspeções, foi levantando o maior número 
possível de subsídios para o entendimento dos problemas, para a partir daí estabelecer a definição 
da conduta de intervenção mais conveniente. Os resultados apontam possíveis reparos que podem 
ser realizados imediatamente, como também, a necessidade de o trabalho ter uma continuidade para 
um maior aprofundamento. 

Palavras-chave: Centro Histórico de Salvador; Patrimônio edificado; Ocupações em edificações 

antigas; Habitação social em áreas centrais. 

 

The current work will approach the Axis of Architectural Design. The work starts from the 
understanding that housing should not be treated and valued only from the object itself, but from the 
relations established in the city. It is necessary that housing is integrated to generation of income and 
especially integrated to public services. It is, thus, primordial to deal the subject of social housing in 
the central areas of cities. On the other hand, performing a housing project in buildings of cultural 
value, especially when it comes to the adaptation of spaces that in the past were destined to other 
types of use, is especially delicate. From the understanding of how technical assistance can work over 
time, in this case, the work will be divided into four stages: The first and second ones propose housing 
improvements related to the maintenance and conservation of the building, in addition to a proposed 
project for parking in the land of Casarão. The third and fourth stages present solutions of architectural 
design and fundamental paths for the accomplishment of decent housing. This assignment will 
contemplate the first steps, aiming to systematize a material about the pathologies present in the 
building, indicating methods and techniques of conservation, maintenance and repair, that will support 
the performing of the architectural project, as well as an immediate technique. In order to analyze the 
damages, a series of on-site surveys were carried out - using as a methodological support, above all, 
the "Preventive Conversation Manual for Buildings" prepared by IPHAN - together with a documentary 
survey (architectural and photographic surveys, data collection in public and private archives and 
collects in existing legislation). In these inspections, it’s raised as many subsidies as possible to 
understand the problems, and from that point on to establish the definition of the most appropriate 
intervention procedure. The results indicate possible repairs that can be performed immediately, as 
well as the need for the work to continue for further study. 

Key words: Historical Center of Salvador; Built-up patrimony; Occupations in old buildings; Social 

housing in central areas. 
  



 

 

 

Fig. 1: Mapas de localização. Fonte: Elaborado pela equipe. 

Fig. 2: Isométrica do Casarão associada a planta-baixa por pavimento. Fonte: Elaborado pela equipe. 

Fig. 3: Isométrica do Casarão associada a planta-baixa por pavimento. Fonte: Elaborado pela equipe. 

Fig. 4: Isométrica do Casarão associada a planta-baixa por pavimento. Fonte: Elaborado pela equipe. 

Fig. 5: Linha do tempo do histórico do Casarão: Fonte: Elaborado pela equipe. 

Fig. 6: Fachadas do Casarão. Fonte: elaborado pela equipe. 

Fig. 7: Esquema da inscrição imobiliária do Casarão. Fonte: elaborado pela equipe. 

Fig. 8: Isométrica de como o Casarão está ocupado atualmente. Fonte: Elaborado pela equipe. 

Fig. 9: Poster de divulgação das oficinas participativas. Fonte: elaborado pela equipe. 

Fig. 10: Maquete do Casarão e seu entorno imediato. Fonte: elaborado pela equipe. 

Fig. 11: Maquete do Casarão por pavimentos. Fonte: elaborado pela equipe. 

Fig. 12: Esquema da atuação da assistência técnica. Fonte: elaborado pela equipe. 

Fig. 13: Esquema metodológico. Fonte: Elaborado pela autora. 

Fig. 14: Localização dos danos na cobertura. Fonte: elaborado pela autora.  

Fig. 15: Procedimentos de reparo para cobertura. Fonte: elaborado pela autora. 

Fig. 17: Localização das vegetações crescendo na edificação. Fonte: elaborado pela autora. 

Fig. 19: Fotos e esquemas indicando o possível recalque do Casarão. Fonte: elaborado pela autora. 

Fig. 20: Esquema da introdução de testemunhas. Fonte: elaborada pela autora. 

Fig. 21: Tipos de esquadrias do Casarão. Fonte: elaborado pela autora. 

Fig. 22: Localização dos danos das esquadrias. Fonte: elaborado pela autora. 

Fig. 23: Esquadrias do Casarão. Fonte: acervo de fotos da equipe. 

Fig. 24: Procedimento de reparo para as esquadrias. Fonte: elaborada pela autora. 

Fig. 25: Exemplos de reutilização de esquadrias em projetos arquitetônicos. Fonte: Naia Alban(2018). 

Fig. 26: Danos nas vedações. Fonte: acervo de fotos da equipe. 

Fig. 27: Esquema cronológico das paredes da edificação. Fonte: elaborado pela autora.  

Fig. 28: Procedimento de reparos das paredes. Fonte: elaborado pela autora. 



 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

O Casarão n°18, situado numa esquina da Ladeira da Praça com a Rua do Saldanha, 

no Centro Histórico de Salvador (BA), está incluído no perímetro de tombamento a nível 

Federal pelo IPHAN (processo n° 1093-T-83) para conjuntos arquitetônicos ainda íntegros no 

centro da cidade. Essa edificação faz parte do quarteirão 28S da 7ª etapa do Plano de 

Recuperação do CHS (Centro Histórico de Salvador), Programa Monumenta e BID (Banco 

Interamericano de Desenvolvimento), que prevê, prioritariamente, o uso habitacional para essa 

área. Atualmente, nessa quadra existem três edificações em estado de ruína, alguns edifícios 

destinados a habitações, comércios, estacionamentos e um espaço no interior do quarteirão - 

utilizado pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER) como 

lugar de depósito de materiais de construção. O edifício em questão possui uma área total 

construída de 510m², distribuídos em quatro pavimentos: subsolo, térreo, 1°pavimento, 

2°pavimento e cobertura. No lote da edificação, existe um terreno de 298,42m² que funciona 

durante horários comerciais como estacionamento para funcionários da prefeitura. 

A presente proposta abordará o Eixo de Projeto Arquitetônico, voltado de forma mais 

específica para um projeto de habitação social. O trabalho parte do entendimento de que a 

habitação não deve ser tratada e valorizada apenas a partir do objeto em si, mas a partir das 

relações estabelecidas na cidade. É preciso que a moradia esteja integrada a espaços de 

geração de renda e, especialmente, serviços públicos. Ou seja, a habitação bem situada na 

cidade é essencial para garantir o pleno desenvolvimento humano. É, portanto, fundamental, 

tratar do tema da habitação social nas áreas centrais das cidades. Por outro lado, realizar um 

projeto habitacional em edifícios de valor cultural, sobretudo quando se trata da adaptação de 

espaços que no passado destinavam-se a outros tipos de uso, é especialmente delicado. Os 

projetos nesse âmbito são elaborados, por vezes, de maneira tecnocrática e destacada da 

realidade social, ao contemplarem tão somente a materialidade dos bens em questão, e é 

dificultada a implementação de propostas que, além de levarem em conta as normas previstas 

pelos órgãos de patrimônio, poderiam satisfazer necessidades habitacionais prementes em 

Salvador. 

A partir da compreensão de como pode funcionar, ao longo do tempo, a assistência 

técnica nesse caso, o trabalho será dividido em 4 etapas: a primeira e a segunda, cuja previsão 

é a de se realizar num futuro mais imediato, propõem melhorias habitacionais relativas à 

manutenção e conservação do edifício, além de um projeto proposto para o estacionamento 

nos fundos do Casarão. A terceira e quarta etapas, por mais remotas que possam ser - já que 

estão condicionadas a decisões políticas, a recursos financeiros e jurídicos para sua 

concretização - apresentam soluções de projeto arquitetônico e caminhos fundamentais para 

realização de moradia digna nessa parte da cidade. 



 

 

 

Fig. 1: Mapas de localização. Fonte: Elaborado pela equipe. 



 

 

 

Fig 2: Isométrica do Casarão associada a planta-baixa por pavimento. Fonte: Elaborado pela equipe. 



 

 

Fig. 3: Isométrica do Casarão associada a planta-baixa por pavimento. Fonte: Elaborado pela equipe. 

 



 

 

Fig. 4: Isométrica do Casarão associada a planta-baixa por pavimento. Fonte: Elaborado pela equipe. 



 

 

O conceito de direito à cidade surge através da obra de Lefebvre no final da década de 

60 – uma publicação escrita num contexto pós-guerra e consequentemente influenciada pelos 

acontecimentos precedentes e sucedentes desse período – e se difunde na literatura, ao longo 

dos anos, revisitada por diversos autores. Nesta obra, o direito à cidade não se trata do direito 

a uma vida mais digna na cidade capitalista, mas sim de ruptura dessa lógica de produção que 

mercantiliza o espaço. 

"Se há má produção da cidade, e das relações sociais na cidade, é uma produção 

e reprodução de seres humanos por seres humanos, mais do que uma produção 
de objetos. A cidade tem uma história; ela é a obra de uma história, isto é, de 
pessoas e de grupos bem determinados que realizam essa obra nas condições 

históricas" (LEFEBVRE, 2001,p.52). 
 

Ao ser entendida como uma realização humana, a cidade, apresenta uma característica 

contraditória de ser compreendida tanto como obra tanto como produto, relacionando a obra 

com valor de uso e ao produto com o valor de troca. A cidade afasta-se da noção de natureza, 

aproximando-se da noção de história, resultante de ações políticas e sociais, portanto, “ela 

muda quando muda a sociedade no seu conjunto” (LEFEBVRE,2008,p.51). As mudanças 

dependem essencialmente das relações entre pessoas que as compõe, o que faz da cidade ser 

um espaço de disputa, sujeito a transformações. Nessa perspectiva, para Lefebvre, direito à 

cidade pode ser visto como um direito a ser construído e conquistado por luta popular, devendo 

necessariamente questionar o sistema econômico capitalista. Trata-se de uma proposição 

teórico-filosófica utópica de cidade em que a sociedade esteja subordinada ao valor de uso e 

não ao valor de troca. 

“O direito à cidade não pode ser concebido como um simples direito de visita ou de 

retorno às cidades tradicionais. Só pode ser formulado como direito à vida urbana, 
transformada, renovada. Pouco importa que o tecido urbano encerre em si o campo e 

aquilo que sobrevive da vida camponesa conquanto que o “o urbano”, o lugar de 
encontro, prioridade do valor de uso, inscrição no espaço de um tempo promovido à 
posição de supremo bem entre os bens, encontre sua base morfológica, sua 

realização prático-sensível. O que pressupõe uma teoria integral da cidade e da 
sociedade urbana que utilize os recursos da ciência e da arte.” (LEFEBVRE, 2001, 

p.117) 
 

Ao ser entendida como uma realização humana, a cidade, apresenta uma característica 

contraditória de ser compreendida tanto como obra tanto como produto, relacionando a obra 

com valor de uso e ao produto com o valor de troca. A cidade afasta-se da noção de natureza, 

aproximando-se da noção de história, resultante de ações políticas e sociais, portanto, “ela 

muda quando muda a sociedade no seu conjunto” (LEFEBVRE,2008,p.51). As mudanças 

dependem essencialmente das relações entre pessoas que as compõe, o que faz da cidade ser 

um espaço de disputa, sujeito a transformações. Nessa perspectiva, para Lefebvre, direito à 

cidade pode ser visto como um direito a ser construído e conquistado por luta popular, devendo 

necessariamente questionar o sistema econômico capitalista. Trata-se de uma proposição 



 

teórico-filosófica utópica de cidade em que a sociedade esteja subordinada ao valor de uso e 

não ao valor de troca. 

As criticas de Lefebvre aconteceram num contexto de propagação do urbanismo 

moderno, relacionando o incremento deste direito a ruptura do sistema econômico através de 

uma revolução a ser promovida pela classe operária. Entretanto, com o advento do estado 

neoliberal, a globalização, os novos contextos que envolvem a cidade contemporânea, fez a 

concepção do direito à cidade ganhar novos significados como o de ser um direito a valores 

sociopolíticos, humanitários e coletivos nos estados democráticos da atualidade, apontado e 

estudado por autores como David Harvey (2013). A transformação do conceito elaborado no 

âmbito teórico, para ser tecido por práticas de governança, expressa em leis, planos, 

instrumentos, como também de lutas sociais, irá refletir na produção do espaço. 

A partir dessa problemática, esse estudo propõe-se um paralelo entre o direito à cidade 

e o campo da preservação do patrimônio cultural. A cidade enquanto obra, como produto 

histórico de ações sociais e política, estabelece uma relação entre transformação e 

manutenção do seu tecido urbano, envolvendo a sua materialidade e permanência, como 

também se relaciona a aspectos de significação, memória e disputas que permeiam a produção 

do espaço no que se refere a sua representação (RIBEIRO, SIMÕES, 2014). Nesse âmbito, 

existem muitas contradições envolvendo a preservação do patrimônio cultural, fruto das 

relações de poder estabelecidas. 

Essas contradições refletem nas políticas públicas para preservação do patrimônio 

urbano no Brasil, não englobando os atuais paradigmas das teorias da preservação e restauro 

contemporâneas. As perspectivas das populações que se relacionam com esses lugares, seja 

sendo moradores, usuários do cotidiano ou passageiros, ainda são pouco exploradas na 

formulação e implementação de uma política de intervenção que contemple a efetiva realização 

do direito à cidade, aumentando a distância entre a vida cotidiana e o patrimônio cultural. 

 

 

Nos anos 90, a produção do espaço nas áreas centrais passou a ser visadas pelo 

mercado, que enxergava o patrimônio como um recurso econômico, desconsiderando por 

vezes, questões sociais e de identidade. Esse tipo de urbanismo, cada vez mais pautado na 

ideologia neoliberal, acarretou um processo intenso de especulação e expulsão da população 

mais vulnerável, situação que se mantém até os dias atuais. 

Em paralelo, acentua-se a luta contra essa forma de produção da cidade e, na medida 

em que aumentam o número de edificações de valor patrimonial ocupadas em áreas centrais 

por movimentos sociais buscando moradia digna, a temática do direito à c idade converge com 

a do patrimônio cultural edificado. As apropriações desses espaços por essas práticas 



 

acompanham a transformação do significado de representação do patrimônio histórico cultural, 

apontando como os elementos considerados como patrimônio são disputáveis tanto social 

como historicamente. 

É preciso ter entendimento que a história não é um elemento neutro, suas narrativas 

devem ser questionadas e problematizadas, de modo a evidenciar as injustiças a serem 

confrontadas em prol da realização do direito à cidade (RIBEIRO, SIMÃO, 2014). Entretanto, a 

narrativa produzida pela linguagem urbana e pelo patrimônio edificado ainda é, 

constantemente, vista como algo intocável, em que a materialidade dos bens, por vezes, é 

tratada de maneira muito tecnocrática e destacada da realidade social. 

Nesse campo de disputa, questões econômicas e políticas, relações raciais, de gênero, 

culturais, entre várias outras, determinam as diferentes percepções do que é um bem 

patrimonial. O direito à memória acaba ficando submetido ao limite imposto pela materialidade 

construtiva, como se a própria forma de produção dos bens não pudesse ser contestada 

historicamente diante das diversas esferas afetadas pelo poder dominante (RIBEIRO, SIMÃO, 

2014). Portanto, é importante “assumir que o bem patrimonial é um objeto produzido por uma 

norma instituída por um dispositivo de poder que se configura e reconfigura de acordo com as 

correlações de força existentes em um determinado momento” (SANT’ANA, 2017, pág. 27) 

“A produção e a preservação do patrimônio supõem procedimentos de seleção, de 
proteção, de conservação e de promoção que são também pontos de concentração de 

forças e de mobilização de saberes, já que são operações que concentram escolhas, 
promovem a elaboração de regras e desencadeiam ações (...) o patrimônio é produto 

de um dispositivo de poder. Assim, como entidade totalizadora dos bens que narram a 
história e identificam a cultura de um grupo ou de uma nação, o patrimônio não existe 
como algo pronto – é uma construção social permanente.” (SANT’ANA, 2017, pág. 

27). 
 

Ao passo que os órgãos públicos de patrimônio ainda possuem uma visão muito 

especializada em detrimento das relações estabelecidas entre usuários diretos dos bens e 

estes bens (ANDRADE JUNIOR, 2013), cria-se um deslocamento da forma como se lida com o 

patrimônio edificado e a realidade social. Logo, compreender as atribuições de valores por 

variados grupos sociais e mediar com o que é estabelecido pelos especialistas e pelas 

instituições oficiais de preservação do patrimônio é de fundamental importância para debater os 

possíveis caminhos a serem traçados na restauração, conversação e adaptação do patrimônio 

edificado nos tempos atuais alinhado com as políticas de preservação. 

Frente a isso, vive-se uma situação em que os sítios históricos brasileiros, dotados de 

toda uma infraestrutura, apresentam inúmeros imóveis de valor cultural desocupados ou 

subutilizados, e muitos, diante do tempo de abandono, em processo de arruinamento. 

Conforme estabelece a Constituição Federal brasileira de 1988, e posteriormente no Estatuto 

da Cidade (2001), a propriedade deve atender a sua função social, portanto a recuperação de 



 

novos ou antigos usos para essas edificações revela o grande potencial de cumprir o interesse 

social. 

Isto desperta o interesse de compreender as relações entre o patrimônio edificado e as 

novas dinâmicas sociais, entendendo-se que “em relação às áreas históricas, qualquer 

investigação que não leve em conta a perspectiva dos habitantes pode resvalar num estudo 

superficial, por desconsiderar a importância desses lugares como depositários da memória e 

para a afirmação da identidade do grupo” (COSTA, 2007, p.14), como também que “a 

preservação se faz nesses meandros da relação entre o objeto e o sujeito, nas dimensões 

material e imaterial do patrimônio, na sua presença física e nos significados, valores e funções 

que a sociedade lhe concede” (CARSALADE, 2009, p. 246).   

Compreendendo estes aspectos, entende-se ser fundamental a investigação de como 

essa população lida com o patrimônio edificado em sua materialidade, pois, esse estudo pode 

apontar possíveis caminhos de como tratar o patrimônio edificado nas grandes cidades 

contemporâneas, tendo como cenário a cidade de Salvador. Dessa forma, espera-se ressaltar 

que as práticas atuais de preservação estabelecidas pelos órgãos públicos de patrimônio, 

devem se aproximar da dinâmica da cidade e das realidades sociais. 

 

 

O objetivo geral do Eixo de Projeto Arquitetônico é propor um projeto de habitação 

social, entendendo que habitação não é só o objeto em si, mas, sobretudo, todas as relações 

proporcionadas pela cidade, ou seja, é preciso que a moradia seja consorciada com espaços 

de geração de renda, lazer, cultura, serviços que permitam a participação das pessoas no 

processo de produção do espaço. 

Os objetivos específicos que visam realizar o uso de habitação no Casarão são: 

I) Sistematizar um material sobre as patologias presentes na edificação, propondo métodos e 

técnicas de conservação e manutenção. Essas intervenções, vistas como possibilidade de 

realização de uma assistência técnica mais imediata, são o principal insumo que garantirá a 

realização de qualquer projeto que vier acontecer. 

II) Propor um projeto para o estacionamento no fundo do lote, que dê suporte para atividades 

que aconteçam no edifício e que sejam propositivas com relação à rua que lhe dá acesso. 

III) Adaptar o edifício para fins de moradia ressaltando, ao propor um Centro de Referência 

para os Movimentos de Luta por Moradia de Salvador, a importância de sua abertura para a 

cidade como bem público e patrimônio histórico. 



 

IV) Definir diretrizes projetuais determinantes para a elaboração de uma nova edificação que, 

associada ao Casarão, num outro lote vizinho, poderá abrigar mais unidades habitacionais . 

Todas essas etapas foram elaboradas por meio de oficinas participativas com os 

moradores da ocupação. A todos eles, nosso profundo agradecimento pela contribuição e 

comprometimento com a construção coletiva da proposta. 

 

 

 

Fig.5: Linha do tempo do histórico do Casarão: Fonte: Elaborado pela equipe. 

Acredita-se que é uma edificação datada do século XVII, em que seu primeiro uso foi o 

de Assembleia Legislativa. No século XX, no primeiro governo de José Joaquim Seabra (1912-

1916), foram realizados diversas intervenções por Salvador com intensão de modernizar o 

centro. Foi nessa época que aconteceu o alargamento da Ladeira da Praça e vários prédios 

foram demolidos ou sofreram modificações, como o Casarão, que teve seu sistema estrutural 

alterado e sua fachada reformulada.  

Existiram diversos usos, como a sede de arquivos e órgãos públicos. Até o ano 2000, 

funcionou a SEFAZ (Secretaria da Fazenda do Município), tendo se mudado para outra 

edificação alegando problemas estruturais. O Casarão ficou desocupado até 2005, quando o 

movimento MDMT o ocupou e 232 pessoas, que constituíam 58 famílias de sem-teto, 

passaram a morar nele.  “Procuramos na cidade um lugar que não estivesse cumprindo a sua 

função social e, no dia 16 de abril de 2005, fundamos a Ocupação da Ladeira da Praça”, afirma 

Dermeval Cerqueira de Oliveira (Tikão), um dos líderes da ocupação e do movimento 

(SANTOS; AFONSO; RIBEIRO; VEIGA; MIRANDA, 2012). 



 

 

Fig. 6: Fachadas do Casarão. Fonte: elaborado pela equipe. 

Segundo TRIGUEIRO (2002), o ecletismo no Brasil expressou-se ao final do século XIX 

e durante a as primeiras décadas do século XX, porém, através de diversas análises, chegou-

se a conclusão que muitos exemplares possuíam fachadas ecléticas acompanhando a vertente 

da época, mas seus interiores apresentavam elementos vinculados à tradição colonial. 

O casarão é um desses exemplares, mesmo passando por uma reformulação em sua 

fachada e no seu sistema estrutural, com adoção de lajes, pilares e vigas de concreto, ainda 

possui características que revelam a técnica da construção colonial, como a caixa mural com 

paredes portantes. Trata-se de uma sobreposição de fases arquitetônicas. A edificação 

apresenta diversos elementos decorativos como cornijas e adornos (pináculos), presença de 

pilastras, colunas e frisos demarcando suas fachadas, assim como um frontão recortado sobre 

a platibanda no chanfro da fachada frontal. Em relação às esquadrias, são de madeiras 

apresentando vergas retas, são engradadas contendo veneziana e caixilho de vidro, algumas 

são rasgadas - termo referente a janelas da verga ao piso, com peitoril entalado ou sacado 

para fora- com presença de balcões e gradis de ferro. 

O casarão e o estacionamento pertencem à prefeitura, conforme pesquisa realizada na 

SEFAZ. 

 

Fig. 7: Esquema da inscrição imobiliária do Casarão. Fonte: elaborado pela equipe. 



 

 

Fig. 8: Isométrica de como o Casarão está ocupado atualmente. Fonte: Elaborado pela equipe. 



 

Com o passar dos anos, muitas famílias foram beneficiadas pelo programa Minha 

Casa Minha Vida (MCMV), e o número de pessoas habitando a edificação reduziu 

consideravelmente. Atualmente vivem cerca de 10 famílias, compostas, em sua maioria, 

por pessoas negras (maioria mulheres), com baixa escolaridade e com renda vinculada, 

principalmente, ao trabalho informal. Nota-se que as pessoas que conseguem se 

estabelecer minimamente no centro, acabam preferindo permanecer nessa região da 

cidade devido a uma série de benefícios relativos a serviços, infraestrutura e trabalho. 

A edificação também funciona como sede do movimento e local para a realização 

de cursos, reuniões, assembleias, confraternizações, entre outros usos de natureza 

coletiva, portanto, é um espaço com proposta de abertura para a cidade, transformando-

se, para além de moradia, num ambiente de intercambio cultural, social e político. O 

Casarão está vivenciando um processo de recriação de significados e memórias para com 

seu patrimônio.  

 

Fig. 9: Poster de divulgação das oficinas participativas. Fonte: elaborado pela equipe. 

As seis oficinas realizadas durante o trabalho de Assistência Técnica, de alguma 

maneira, contribuíram e fomentaram a elaboração da proposta individual. Entretanto, 

tratando-se dos projetos envolvendo o objeto arquitetônico (no caso, o Casarão), as que 

mais se relacionaram foram a quarta e sexta oficina. 

Na quarta oficina, foi proposta uma discussão sobre habitar - habitação não é só a 

moradia enquanto o objeto, mas a inserção na cidade. Trouxemos exemplos similares, a 

Vila Flores (RS) e a Vila Itororó (SP), de espaços que envolvem o patrimônio histórico, 

habitação e autogestão nas atividades desenvolvidas. Esses projetos são relevantes 

porque tratam, sobretudo, da perspectiva do direito à cidade, da moradia central, da 



 

construção efetivamente coletiva dos espaços e da moradia em edifícios históricos - 

condições fundamentais para abordar qualquer plano para o Casarão nº 18. Dessa forma, 

conseguimos traçar um paralelo entre esses projetos com a condição da presente 

ocupação e sensibilizá-los para a riqueza de soluções, tanto as que são voltadas para o 

projeto arquitetônico, como para as inúmeras atividades que poderão acontecer nesse 

espaço. Na segunda parte, foi proposta uma dinâmica chamada “o corpo desenha o 

espaço”. Nessa atividade os moradores eram convidados a desenhar no chão, por meio 

de uma fita crepe e, de forma conjunta, os espaços de uma habitação que satisfaria as 

suas necessidades.  

Já na sexta oficina, foram retomadas reflexões geradas na dinâmica “o corpo 

desenha o espaço” da 4ª oficina. Para ajudar na problematização, foram propostos 

módulos de móveis impressos que, ao encaixá-los nas plantas-baixas produzidas, auxiliou 

a discussão sobre habitar (dimensões, posicionamento de esquadrias, layout, ventilação, 

insolação, uso dos cômodos, entre outros aspectos). Foi apresentado o histórico do 

Casarão com auxílio de fotografias, como também, uma maquete física e, a partir disso, 

proposta uma conversa sobre as suas particularidades técnicas e sua materialidade 

enquanto patrimônio edificado. Essas reflexões tiveram como objetivo lançar um olhar 

analítico sobre o prédio, percebendo determinados aspectos que tratam sobre a 

conversação da edificação ao longo do tempo e, sobretudo, como isso implica na 

manutenção dos moradores na edificação.  

 

Fig. 10: Maquete do Casarão e seu entorno imediato. Fonte: elaborado pela equipe. 



 

 

Fig. 11: Maquete do Casarão por pavimentos. Fonte: elaborado pela equipe. 



 

Como não foram encontrados os desenhos técnicos do Casarão nas pesquisas realizadas em 

órgãos públicos ou fundações, iniciamos o levantamento cadastral em Março de 2018, conjuntamente 

com o inicio das oficinas participativas. Após a realização do cadastro e feita à digitalização das 

informações levantadas, iniciamos a elaboração dos desenhos para a construção da maquete física 

do Casarão, como também, do seu entorno imediato, na escala de 1:75. A maquete foi elaborada de 

forma que pudesse ser desmontada, mostrando os compartimentos internos e elementos estruturais, 

facilitando a compreensão da edificação como um todo (tanto para os moradores, como para os 

profissionais residentes). A produção da maquete iniciou-se em Julho e terminou em Setembro de 

2018, na etapa de corte, tivemos auxílio de uma máquina a laser da Escola de Belas Artes (EBA). 

É importante frisar que para além dos trabalhos gerados durante essa edição da RAU+E, o 

cadastro e a maquete são produtos significativos, funcionando como um instrumento para o 

movimento, na medida em que viabiliza outras atividades que venham a ser desenvolvidas no 

Casarão. 

 

Fig. 12: Esquema da atuação da assistência técnica. Fonte: elaborado pela equipe. 

 

 

 



 

 

A utilização perene de uma edificação é a melhor maneira de mantê-la sempre em bom 

estado de conversação, "é preciso reconhecer que o uso do patrimônio edificado contribui para 

a sua preservação e, portanto, não é um aspecto que pode ser negligenciado [...]", e "somente 

o “zelador” ou usuário cotidiano de uma edificação patrimonial pode atentar para a necessidade 

e se preocupar em realizar, rotineiramente, as pequenas ações necessárias à sua 

conservação" (ANDRADE JUNIOR, 2013, p. 5). A preservação, no caso do Casarão, além de 

beneficiar a materialidade do bem, contribui para a manutenção dos moradores no mesmo, 

tanto do ponto de vista da segurança e da melhoria da qualidade de habitação, como do ponto 

de vista da legalidade frente às instituições oficiais de preservação.  

Visto isto, esse trabalho tem como objetivo sistematizar um material sobre as 

patologias presentes na edificação, propondo métodos e técnicas de conservação, 

manutenção e reparo, que irão respaldar a concretização do projeto arquitetônico, como 

também, possibilitar a realização de uma assistência técnica imediata.  

 

Para análise dos danos, foi realizada uma série vistorias no local – utilizando como 

suporte metodológico, sobretudo, o “Manual de Conversação Preventiva para Edificações” 

elaborado pelo IPHAN – conjuntamente com uma pesquisa documental (levantamentos 

arquitetônicos e fotográficos, coleta de dados em arquivos públicos e privados e coleta 

legislação existente). Nessas inspeções, foi levantando o maior número possível de subsídios 

para o entendimento dos problemas, para a partir daí estabelecer a definição da conduta de 

intervenção mais conveniente.  

Dada à realização da proposta em etapas, foi estabelecida uma matriz de prioridade, 

dividindo-se as análises por eixos (Cobertura, Superestrutura e Infraestrutura). É importante 

frisar que esse estudo é preliminar, já que análises desse tipo requer uma série de pesquisas 

mais aprofundadas (pesquisas arqueológicas, prospecções, análises laboratoriais, análises de 

estrutura, entre outras). 

 



 

 

Fig 13: Esquema metodológico. Fonte: Elaborado pela autora . 



 

Iniciamos a inspeção pela cobertura, devido ser a parte do edifício mais sujeita à ação das 

intempéries e, ao mesmo tempo, a responsável pela proteção de todo edifício. Sua manutenção 

requer cuidados especiais e uma avaliação sistemática da estrutura e dos seus materiais de 

recobrimento. 

A cobertura atual do casarão é formada por 5 águas, com sistema estrutural treliçado em 

madeira de lei e telhamento em telha cerâmica. De modo geral, não apresenta grandes problemas 

relativos à sua estrutura, necessitando de revisões principalmente no telhamento e nos sistemas de 

escoamento de água. 

 

Fig. 14: Localização dos danos na cobertura. Fonte: elaborado pela autora.  

 
Na inspeção, foram constatadas várias goteiras (6), geradas por problemas no telhamento, 

provocando infiltrações nas lajes da edificação, como também, danificando a estrutura do telhado 

devido à ação da umidade. Alguns trechos das tesouras estão danificados em virtude da presença de 

cupins (2 e 4). No desvão existe muito entulho e lixo (3), sendo um risco para focos de incêndio. 

Alguns dispositivos de escoamento de água estão degradados (1,5 e 7). 

 



 

 

Fig. 15: Procedimentos de reparo para cobertura. Fonte: elaborado pela autora. 



 

 

Fig. 16: Procedimentos de reparo para cobertura. Fonte: elaborado pela autora. 



 

Uma Ficus Benjamina, espécie de árvore da família Moraceae, está se desenvolvendo dentro 

das paredes do Casarão. Essa espécie tem um crescimento de moderado a rápido e, em condições 

naturais, podem chegar a 30 metros de altura. A presença de vegetação em um edifício é 

preocupante, no caso de edificações de alvenaria de terra, proporcionam o substrato adequado para 

o desenvolvimento das espécies, podendo estender-se até às fundações. 

 

Fig. 17: Localização das vegetações crescendo na edificação. Fonte: elaborado pela autora. 

 

Recomenda-se retirar e exterminar a vegetação aplicando herbicidas, deixando as raízes 

incrustadas na alvenaria, pois ao tentar retirá-las pode levar a uma desintegração da estrutura. Caso 

aconteça algo dano na alvenaria, deve-se recuperar o trecho danificado. Em relação aos produtos 

utilizados e cuidados na aplicação, recomenda-se procurar ajuda técnica. 

 



 

Conforme mencionado, entre 1912 e 1916, o Casarão passou por uma série de intervenções. 

O sistema estrutural foi, em parte, alterado com a introdução de vigas, pilares e lajes de concreto 

armado. Entretanto, a caixa mural e algumas paredes mestras foram mantidas e, por serem paredes 

portantes, algumas vigas foram apoiadas nessas paredes. Trechos da estrutura de concreto 

apresentam desintegração (fissuras), as causas podem ser várias: como retração hidráulica, variação 

da temperatura, a flexão, o cisalhamento, a torção, a compressão e a corrosão da armadura, entre 

outras. Portanto, deve-se primeiramente identificar o que ocasionou a fissura para tomar a decisão 

sobre o tipo de tratamento a ser realizado, se existe ou não necessidade de se executar reforços 

estruturais nas peças e, em casos extremos, se a peça precisa ser substituída. Para esse tipo de 

investigação, é imprescindível uma consultoria com profissionais especializados na área de estrutura. 

Para uma assistência técnica imediata, recomenda-se solucionar os problemas relativos à 

infiltração da água, assim como, realizar reparos nas instalações prediais, evitando que a estrutura se 

degrade ainda mais. 

As instalações hidrossanitárias possuem vários condutores danificados, contribuindo para o 

problema de infiltração do Casarão e acentuando os danos nas estruturas, vedações e esquadrias. 

Portanto, é necessário fazer reparos gerais e substituir as peças comprometidas por peças novas.  

As instalações elétricas são precárias, as fiações estão danificadas e expostas – existem 

vários fios sem isolamento, fora dos eletrodutos – inclusive nas áreas molhadas. Há risco de 

sobrecarga em circuitos, sendo necessário realizar uma revisão geral da instalação e corr igir os 

problemas encontrados a fim de obter segurança contra acidentes e incêndios. 

Apresentam desagregação do concreto resultando na exposição das armaduras. Pode ter 

diversas causas e a hipótese mais provável é que a infiltração de água tenham oxidado as ferragens. 

Ao oxidar, o aço se expande aumentando e causando o descolamento do recobrimento da armadura, 

deixando-a exposta. As lajes mais danificadas estão concentradas, sobretudo, no 2º pavimento e nas 

das áreas molhadas. 

Assim como as lajes, os danos nas vigas e pilares se concentram, principalmente, no 2º 

pavimento, pois é o que apresenta maior índice de infiltração. São patologias ocasionadas pela ação 

da corrosão do concreto armado, gerando deformações e desgaste do material. Para analisar o grau 

de comprometimento da estrutura é necessária uma avaliação especializada.  



 

Fig.18: Localização dos danos da estrutura e instalações. Fonte: elaborado pela autora.  



 

Segundo laudo realizado pela CONDER em 2015, aparentemente aconteceu um recalque na 

estrutura a partir da face da Rua do Saldanha. Existe uma série de rachaduras que se inicia na 

cercadura da porta do subsolo (1) e perpassa o sentido vertical até o topo do prédio. No 1° 

pavimento, nota-se uma fissura na parede (2), indicando um descolamento lateral de parte do prédio 

na direção da Rua do Tijolo. Também é possível verificar esse descolamento no piso (3). Esse 

recalque pode ser decorrente da ligeira acomodação da estrutura de concreto devido a alterações de 

cargas. A solução requer um diagnóstico cuidadoso a ser realizado por profissionais da área de 

estrutura, que identificará o principal agente causador e, de acordo com as condições do terreno e da 

fundação, estabelecerá recomendações técnicas próprias para o caso. Contudo, é importante a 

correta identificação da lesão aparente, para que ao procurar ajuda técnica, os moradores possam 

descrever a situação apresentada. 

 

 

Fig. 19: Fotos e esquemas indicando o possível recalque do Casarão. Fonte: elaborado pela autora. 



 

 

Deve-se verificar se as lesões encontradas estão estacionadas, em ligeira progressão ou 

progredindo com acentuada rapidez. Para isso, podem ser introduzidas testemunhas – pequenas 

costuras transversais às lesões, feitas com argamassa fraca como gesso, vidro ou papel fino – 

aplicadas, ao longo da fissura, de maneira a fazer parte da parede e em pontos não muito espaçados. 

É importante anotar a data da instalação da testemunha para manter registros da progressão diária, 

tornando a inspiração acurada. Caso a testemunha tenha um rápido rompimento, deve-se 

imediatamente procurar ajuda técnica. 

 

Fig. 20: Esquema da introdução de testemunhas. Fonte: elaborada pela autora. 

 

 Uma possível forma de recuperar as ferragens expostas é: 

1) Quebrar a laje em volta da ferragem exposta, deixando a ferragem toda livre, em torno a 2 cm 

de espaço; 

2) Tirar a ferrugem com escova de aço; 

3) Se a área perdida do ferro for maior que 50% da sua seção, é necessário emendar com arame 

galvanizado um pedaço de ferro da mesma seção, transpassando cerca de 15 cm em cada 

lado; 

4) Aplicar zarcão anti-ferrugem; 

5) Recuperar com argamassa de areia e cimento, usualmente pode se utilizar usar um adesivo 

plastificante para melhorar a trabalhabilidade. Para propor o traço da argamassa, é necessário 

realizar uma análise.   

 



 

As esquadrias, de maneira geral, estão muito degradadas, com um estado de 

conversação e preservação precário. Muitas possuem sua volumetria alterada, com trechos 

faltantes e uma série de danos na madeira devido à ação da incidência solar, umidade e 

ataques de agentes biológicos. Deverão passar por um processo de análise das partes 

danificadas para a realização das adaptações. Primeiramente, serão retiradas as esquadrias 

com danos dos locais onde estão assentadas e, posteriormente, os trechos de madeira 

estragados. Uma vez retiradas às porções decompostas ou em vias de decomposição, deverão 

ser realizados implantes com trechos de madeira com característica semelhante a da atual. 

Uma opção, que pode ter um custo bem mais acessível e ser concretizada nas primeiras 

Etapas do trabalho, é a reutilização de esquadrias. Nesse caso, deve-se observar o tamanho 

do vão e das folhas, a aderência do material, os encaixes, a forma de abrir, entre outros 

aspectos que irão fazer com que essa esquadria funcione de forma eficaz. Em caso da 

impossibilidade de reutilização e de adaptações nas esquadrias, recomenda-se a compra de 

uma nova esquadria, de mesma tipologia e material semelhante a atual, prevista para a 3 ª 

etapa. Nessa etapa, também será proposto a retirada da pintura atual, deixando as esquadrias 

com aparência da própria madeira e aplicando os devidos tratamentos para a sua proteção. 

Além das esquadrias em madeira, deve-se também realizar o tratamento da porta de ferro, que 

será retirada do 1° pavimento e reutilizada no Centro de Referência (pavimento térreo), essa, 

assim como os balcões, deverá receber tratamento para corrigir os danos provocados pela 

oxidação do material.  

 

Fig. 21: Tipos de esquadrias do Casarão. Fonte: elaborado pela autora. 



 

 

Fig. 22: Localização dos danos das esquadrias. Fonte: elaborado pela autora. 



 

 

Fig. 23: Esquadrias do Casarão. Fonte: acervo de fotos da equipe. 



 
 

Fig. 24: Procedimento de reparo para as equadrias. Fonte: elaborada pela autora. 



 

 A reutilização de esquadrias é um procedimento de reparo que pode proporcionar uma 

solução para os danos com baixo custo de execução. Deve-se procurar auxílio de um profissional que 

entenda de carpintaria para ajudar nos devidos tratamentos e encaixes a serem feitos. Sugere-se o 

agrupamento de esquadrias da própria edificação que estejam com partes danificadas e outras em 

bons estados, formando apenas uma esquadria. Pode-se também reutilizar esquadrias de outras 

edificações que consigam atender o vão e a funcionalidade. A seguir, alguns exemplos de esquadrias 

que foram reutilizadas em projetos arquitetônicos.  

 

Fig. 25: Exemplos de reutilização de esquadrias em projetos arquitetônicos. Fonte: Naia Alban. 



 

O arcabouço do casarão é composto por paredes portantes (estruturais) feitas em tijolos 

maciços e datadas do século XVII. Trata-se da caixa mural externa e de paredes mestras localizadas 

internamente, paralelas à fachada principal. Já as paredes do século XX, são de alvenaria de 

vedação convencional e se concentram, sobretudo, nas áreas molhadas e na circulação vertical.  

Devido ao alto índice de infiltração, apresentam degastes no revestimento e desprendimentos do 

reboco, com perda da argamassa. Outro fator que contribui para a queda de trechos das paredes é a 

aplicação de uma argamassa inadequada para consertar lacunas. Argamassas e rebocos de cimento 

são perigosos se aplicados em alvenarias antigas, porque podem transmitir sais solúveis ao material, 

impedindo a evaporação e favorecendo infiltrações. Para obter-se argamassas com comportamento 

hidráulico e boa resistência, deve-se adicionar à cal hidratada. Para manter mínima a formação de 

sais solúveis deve ser usado o cimento pouco alcalino.  

        

Fig. 26: Danos nas vedações. Fonte: acervo de fotos da equipe.  



 

 

Fig.27: Esquema cronológica das paredes da edificação. Fonte: Elaborada pela autora.  

 



 

 

Fig. 28: Procedimento de reparos das paredes. Fonte: elaborada pela autora. 



 

Ao final desse estudo, nota-se a necessidade de se aprofundar, já que é um estudo ainda 

preliminar, e dar continuidade a prestação de assistência técnica para a comunidade. Recomendam-

se parcerias com outras esferas da universidade ou outras instituições que ofereçam um respaldo 

técnico e legal, bem como, acompanhamento dos reparos realizados ou a serem realizados, a fim de 

garantir uma maior eficácia e segurança nos procedimentos. 

Pelo estudo realizado, mostra-se a importância de solucionar primeiramente os reparos que 

detém o aumento de infiltração na edificação, isso evitaria que os processos de degradação na 

estrutura aumentem. Algumas dessas soluções são relativamente simples de serem resolvidas, além 

do baixo custo, facilitando o financiamento. 

 

 

A seguir, possíveis parceiros para a implementação das proposições deste trabalho. 

1) Prefeitura de Salvador: Por as propostas deste trabalho tratarem da questão habitacional no 

Centro Histórico de Salvador, é possível que órgãos e/ou secretarias possam apreciar as propostas 

com vistas a inclusão no quadro de ações do município. 

2) Diretoria do Centro Antigo de Salvador (DIRCAS): Por estar a frente das ações voltadas a 

requalificação urbana do Centro Histórico de Salvador, com abertura de licitações e ações sociais, 

existe a possibilidade da inclusão de proposições no quadro de ações voltadas para essa área. 

3) Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC): É uma autarquia vinculada à Secretaria 

de Cultura do Estado da Bahia (Secult) e atua de forma integrada e em articulação com a sociedade 

e os poderes públicos municipais e federais, na salvaguarda de bens culturais tangíveis e intangíveis, 

na política pública estadual do patrimônio cultural e no fomento de ações para o fortalecimento das 

identidades culturais da Bahia. Sendo uma possível pareceria para proposições desta natureza. 

4) Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN): Por as propostas estarem 

localizadas em uma área de tombamento e ordenada por esta entidade, existe possibilidade de 

inclusão das proposições em algum quadro de ações.  

6) Organizações Não Governamentais: São possíveis executores as ONGs que se alinhem aos 

objetivos propostos neste trabalho. 



 

7) Associação de Moradores: Organizações da sociedade civil com CNPJ habilitado podem ser 

possíveis executores das proposições deste trabalho. Como também, podem participar de editais de 

financiamento. 

8) Universidade Federal da Bahia: Além da Residência Técnica, existem outras esferas da UFBA que 

podem auxiliar na implementação dessa proposta, como, por exemplo, o Mestrado Profissional em 

Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos da Universidade Federal da Bahia 

(MP-CECRE UFBA), a Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, O Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da 

Bahia (PPG-AU FAUFBA), entre outras que possibilitem a elaboração de uma proposta 

multidisciplinar. 

O termo de referência será composto pelo detalhamento do objeto referenciado (Manual de 

Métodos e Técnicas de Conservação, Manutenção e Reparo) que, no caso, precisa de um 

aprofundamento, sobretudo, nas recomendações que envolvem questões estruturais. Após as 

devidas revisões, deverá ser contratada a equipe de mão de obra necessária para a execução, assim 

como, realizar o cronograma e orçamento de cada etapa. Todos os recursos devem ser devidamente 

comprovados através da prestação de contas, garantindo a idoneidade da proposta. 

A partir das condições do órgão financiador do projeto, o termo de referência pode ser 

reformulado para se adequar as exigências. O mesmo não pode subjugar politicamente a nenhum 

órgão, instituição ou partido, como também, deve recorrer à opinião e necessidades apontadas pela 

comunidade e pelo movimento (MDMT). 

 



 

 

 

  



 

 

 

* Os requisitos da equipe chave deverão ser comprovados mediante a apresentação dos documentos 

de comprovação profissional. 

** Os valores previstos para a remuneração do profissional de arquitetura e urbanismo, serviço social e 

engenheira civil, estão de acordo com o piso salarial determinado por cada conselho, tendo como referência o 

valor do salário mínimo vigente a partir de primeiro de janeiro de 2018, no valor de R$ 954,00 (novecentos e 

cinquenta e quatro reais e zero centavo): 

 Arquiteto e Urbanista R$ 8.109,00 - base salarial para 40h semanais de 8,5 salários mínimos. Fonte: 

CAU/BA. Disponível em: <http://www.cauba.org.br/entra-em-vigor-resolucao-que-permite-

proporcionalidade-em-remuneracao-profissional/>. Acesso em Dezembro de 2018. 

 Assistente Social R$ R$ 2.528,00 - base salarial para 30 h semanais. Fonte: 

<http://www.cfess.org.br/visualizar/menu/local/perguntas-f requentes/>. Acesso em Dezembro de 2018. 

 Engenheiro Civil R$ 8.109,00 - base salarial para 40h semanais de 8,5 salários mínimos. Fonte: CREA/BA. 

Disponível em: <http://www.creaba.org.br/Pagina/192/Salario-minimo-profissional.aspx>. Acesso em 

Dezembro de 2018. 

 

É importante frisar que o orçamento apresentado é ainda preliminar, objetivando obter-se uma 

noção básica do custo de realização da proposta. Caso acontecesse o financiamento, ele necessitará 

de revisões. 
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