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Resumo
Esta dissertação mapeia a configuração morfológica das zonas suburbanas da cidade de Ilhéus
no início do século XX, considerando as ocupações e as significações do espaço realizadas
pelos moradores dessas áreas. O foco recai sobre os bairros nos morros da cidade, o Outeiro de
São Sebastião, Vitória e Conquista. Objetiva-se compreender em que momento as antigas áreas
próximas ao núcleo urbano de Ilhéus começaram a ser ocupadas, quais foram os mecanismos
sociais que possibilitaram a ocupação desses terrenos e como as novas tessituras foram se
moldando aos aspectos topográficos, considerando, ainda, a cultura urbana de matriz lusa
presente desde o período colonial. Como impulsionadores desse processo considera-se a
expansão econômica capitaneada pelo cacau, a abolição e o avanço demográfico como seus
principais fatores. A consolidação econômica e o impacto demográfico, demandarão das
municipalidades uma atuação no espaço urbano, sendo o plano diretor elaborado em 1933, o
fomentador de ideia de cidade que se queria projetar. Fontes textuais e iconográficas forneceram
informações sobre a situação dos arrabaldes da cidade e permitiram a produção de banco de
dados, de mapas e plantas com ferramentas de georreferenciamento. Os resultados desta
pesquisa são apresentados em forma de narrativa textual, de conjunto de mapas conjecturais de
diferentes momentos da evolução da zona suburbana da cidade e na análise do plano diretor de
1933.

Palavras–chave: Morfologia urbana; Urbanização; Plano diretor.

Abstract

This dissertation maps the morphological configuration of the suburban areas of the city of
Ilhéus in the beginning of the 20th century, considering the occupations and meanings of space
carried out by the residents of these areas. The focus is on the neighborhoods in the city's hills,
the Outeiro de São Sebastião, Vitória and Conquista. The objective is to understand at what
time the old areas near to the urban center of Ilhéus began to be occupied, what were the social
mechanisms that enabled the occupation of these lands and how the new structures were molded
to topographical aspects also considering the culture urban of portuguese origens present since
the colonial period. The main factors are the boosts of this process: economic expansion led by
cocoa, abolition and demographic advance.The economic consolidation and the demographic
impact will demand from the municipalities an action in the urban space, with the master plan
elaborated in 1933 being the fomenter of the idea of the city that they wanted to project. Textual
and iconographic sources provided information of the situation on the outskirts of the city and
allowed the production of a database, maps and plans with geo-referencing tools. The results of
this research are presented in the form of a textual narrative, a set of conjectural maps from
different moments in the evolution of the suburban area of the city and in the analysis of the
1933 master plan.

Keywords: Urban morphology; Urbanization; Master plan.
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Introdução

Esta pesquisa tem como objetivo compreender o processo de ocupação dos arrabaldes
da cidade de Ilhéus no início do século XX, isto é, nos morros da Conquista, São Sebastião e
Vitória. Para isso, relembraremos o modo de ocupação pretérita ocorrida em Ilhéus no período
colonial, bem como aos novos modelos urbanísticos que preconizavam a higienização e
regulação sanitária e viária das cidades. Com intuito de evitar o crescimento desordenado nas
áreas adjacentes ao centro, bem como nas áreas que seriam loteadas, a prefeitura solicitou a
criação de um plano diretor, responsável por pensar a urbanização da cidade em conjunto,
propondo soluções de fluxo viário, habitação nos morros e medidas de saneamento.
Embora a fundação de Ilhéus tenha ocorrido no século XVI, somente no final do século
XIX que a vila foi elevada à categoria de cidade, acompanhando as demandas políticas e sociais
que já despontavam ao longo do mesmo século, mas que seriam melhor compreendidas no
século XX, em debate entre um passado colonial e um presente moderno, seja no campo das
ideias ou nas formas espaciais na cidade.
Com o propósito de resgatar as antigas formas que incidiram sobre o espaço da cidade,
atentaremos no primeiro capítulo à morfologia urbana do primeiro núcleo urbano da cidade, no
Outeiro de São Sebastião. Para isso, buscamos os referenciais da vila de Ilhéus no século XVI,
nos relatos de pessoas que estiveram ou escreveram sobre o local, como os padres Manuel da
Nóbrega1 e Anchieta,2 Gândavo,3 Gabriel Soares de Souza,4 Simão de Vasconcelos,5 entre
outros.
Nos textos desses autores, foi possível identificar alguns edifícios erigidos na época na
vila, além dos principais arruamentos. Para uma melhor compreensão do processo de ocupação
colonial, buscou-se as características dos primeiros núcleos urbanos, estudados nas obras de

NÓBREGA, Manuel da. Cartas Jesuíticas I: Cartas do Brasil (1549 – 1560). Rio de Janeiro: Oficina Industrial
Gráfica, 1931.
2
ANCHIETA, José de. Cartas: informações, fragmentos históricos e sermões do Padre José de Anchieta (15541594). Rio de Janeiro: Oficina Industrial Gráfica, 1933.
3
GÂNDAVO, Pero de Magalhães. Tratado da Terra do Brasil: história da província Santa Cruz, a que
vulgarmente chamamos Brasil (1576). Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2008.
4
SOUSA, Gabriel Soares de. Tratado descritivo do Brasil em 1587. Rio de Janeiro: Typographia Universal de
Laemmert, 1851.
5
VASCONCELOS, Simão de. Chronica da Companhia de Jesus do Estado do Brasil (1663) – Volume II. A.
J. Fernandes Lopes: Lisboa, 1865.
1
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Nestor Goulart Reis Filho 6, Paulo Santos7 e Nuno Portas,8 comparando tal processo com outras
vilas e cidades quinhentistas como Olinda, Recife e Salvador.
Recorremos, também, aos estudos realizados por Manuel Teixeira 9 e Walter Rossa10
quanto à morfologia urbana das cidades de origem portuguesa, com a atenção de posicionar a
vila de Ilhéus no contexto espacial e regional que ocupava durante aquele período. Mostraremos
como ocorreu o processo de descida à parte baixa da vila, e os motivos que colaboraram com
essa situação. Entre os séculos XVII e XIX, o Outeiro de São Sebastião teria um baixo índice
de ocupação, situação que mudaria gradativamente ao longo do século XX.
Sobre o processo de contínua desocupação no morro de São Sebastião e nas ocupações
ocorridas nos arrabaldes de Ilhéus, podemos evocar Henri Lefebvre quando diz que os
fragmentos presentes no território da cidade e produzidos ao longo do tempo, como as formas,
estruturas e funções urbanas, são frutos da ascensão e da decadência de inúmeros processos
urbanos, reinterpretados para outras formações ao longo da história. A cidade manifesta-se
como uma projeção da sociedade em um determinado local ao longo do tempo, e o urbano como
um resultado da realidade social entre as relações construídas. 11
À leitura das manifestações das propriedades espaciais na cidade, recorre-se quase
sempre ao detalhamento empírico, isto é, ao entendimento morfológico da cidade. Essa
descrição empírica pode nos esclarecer como as pessoas atuam e compreendem o espaço
urbano, por meio do desaparecimento ou não de antigas formas e estruturas. Mas a pura
descrição empírica não alcança plenamente as relações sociais, já que uma vez assimilada a
estrutura e a especificidade de um local dentro da cidade, é necessário, também, compreender
os vínculos que ocorrem nesse mesmo lugar. 12 Por isso, ao identificar a morfologia da cidade
de Ilhéus, teremos informações de como o urbano, mediante as relações em sociedade
constituídas ao longo do tempo, proveu ideias para a cidade pela religião, política ou economia.
No segundo capítulo, portanto, recorreremos à situação política e econômica da cidade
de Ilhéus no fim do século XIX e início do século XX para melhor identificar a realidade social
da época. Mahony nos dará informações importantes sobre o firmamento do cacau e da nova
6

REIS FILHO, Nestor Goulart. Contribuição ao estudo da evolução urbana do Brasil (1500-1720). São Paulo:
Pioneira, 1968.
7
SANTOS, Paulo Ferreira. Formação de cidades no Brasil colonial. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora
UFRJ/Iphan, 2015.
8
PORTAS, Nuno. Os tempos das formas nas cidades lusas do Brasil. In: Revista Oceanos, Lisboa, n.41, p. 162172, 2000.
9
TEIXEIRA, Manuel C. A forma da cidade de origem portuguesa. São Paulo: Editora Unesp, 2012.
10
ROSSA, Walter. A Urbe e o Traço: uma década de estudos sobre o urbanismo português. 1. ed. Coimbra:
Editora Almedina, 2002.
11
LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. 5. ed. São Paulo: Centauro Editora, 2015, p. 62.
12
Id. A revolução urbana. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2019, p. 62.
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elite econômica que encontrará no espaço da cidade, um atraso colonial herdado das antigas
aristocracias;13 Antonio Fernando Freitas e Maria Hilda Baqueiro Paraíso, ajudarão a
compreender como os aspectos sociais estiveram ligados ao processo de expansão do setor
terciário promovido pelo porto e pela ferrovia.14
O crescimento econômico proporcionado pelo cacau, será um atrativo para a expansão
demográfica de Ilhéus e da região, de modo que recorreremos aos “aspectos da pobreza
vinculados a urbanização”, para utilizar uma expressão de Milton Santos, a fim de compreender
a ocupação dos morros e nas áreas próximas ao centro da cidade.15
A situação da cidade de Ilhéus seria sintetizada com a criação do plano diretor de 1933,
produzido em uma perspectiva que já se revelava nos primeiros anos do século XX de
ordenamento do espaço urbano, saneamento e divisões espaciais, como veremos no terceiro
capítulo.16
De acordo com Ribeiro, a materialidade da cidade de Ilhéus, evidenciada em seus
antigos traçados, quarteirões, e a concepção de novas perspectivas urbanas, serão vitais nos
discursos e nas intenções pelas quais a sociedade exercerá seus trunfos políticos. 17 Essa
sociedade urbana, segundo Lefebvre, que não se caracteriza como uma realidade acabada, mas
como um horizonte de possibilidades, funda-se em uma prática social em plena constituição.
Isto é, o urbano se configura no que é possível, resultado de inúmeras tensões, que toma para
si, também, o impossível, atraindo o que se realiza numa constante disputa entre presença e
ausência que se reestrutura e se impõe.18
Mas a completa suplementação das antigas formas da cidade de Ilhéus não foi efetuada,
permaneceu quase que inteiramente no discurso de modernização nas primeiras décadas do
século XX de uma nova elite republicana, e até hoje Ilhéus enfrenta o problema da centralização
e da dificuldade de viabilizar a ocupação dos arrabaldes montanhosos: rugosidades das formas
que responderam aos desígnios originais da colonização em concepções de vilas de colinas. 19

13

MAHONY, Mary Ann. Um passado para justificar o presente: memória coletiva, representação histórica e
dominação política na região cacaueira da Bahia. Especiaria. v. 10, n. 18, jul./dez. 2007, p. 737-793.
14
FREITAS, Antônio Fernando Guerreiro de; PARAÍSO, Maria Hilda Baqueiro. Caminhos ao encontro do
mundo: a Capitania, os frutos de ouro e a Princesa do Sul; Ilhéus, 1534-1940. Ilhéus: Editus, 2001.
15
SANTOS, Milton. Pobreza urbana. 3. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2009.
16
DA RIN, M.; GONÇALVES, A. S. O Plano Director Para Remodelação e Expansão da Cidade de Ilhéos.
Ilhéus, Prefeitura Municipal, 1933.
17
RIBEIRO, André Luiz Rosa. Família, poder e mito: o município de S. Jorge dos Ilhéus (1880-1912). Ilhéus:
Editus, 2001.
18
LEFEBVRE, 2019, p. 56.
19
Sobre o conceito de rugosidade proposto por Milton Santos cf. SANTOS, Milton. Espaço e método. 5. ed. São
Paulo: EDUSP, 2014.
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As fontes iconográficas como mapas,20 carta náutica21 e fotografias22 foram utilizadas
para compreender o processo de ocupação no período colonial e republicano. Recorremos,
também, às fontes hemerográficas disponíveis no Centro de Documentação e Memória
Regional da Universidade Estadual de Santa Cruz (CEDOC-UESC), além das décimas urbanas
do Arquivo Público de Ilhéus. Essas fontes foram importantes para a elaboração de mapas
conjecturais no programa QGis, atentando-se às ocupações antigas, modernas e as que se
pretendiam fazer na cidade.
O processo todo não foi fácil, já que trata-se de um trabalho que pretende elucidar os
pensamentos e as ações sobre o urbano na cidade de Ilhéus ao longo dos séculos. A utilização
do programa QGis foi essencial para se ter noção espacial dos ideais, do crescimento, das
ocupações, etc., firmando-se como um grande recurso para a pesquisa histórica.
Resta dizer, por fim, que o resgate de representações que se constrói nas cidades,
proporcionam o acesso aos discursos e imagens que incidem sobre o espaço, atores e práticas
sociais. De acordo com Pesavento, a apreensão de um imaginário urbano, fruto desse resgate
de representações e constituído pela percepção, identificação e atribuição de significados ao
mundo, deixará em evidência uma luta de representações em que o passado e o presente
passarão a ser compreendidos em continuidade e descontinuidades dentro do espaço urbano,
situação visível no redesenhar deste em função técnica, higiênica e estética.23
A presença material do passado nas cidades apesar de ser uma fonte imediata, é uma
representação incompleta do passado, traço de uma presença ausente e não parte do passado em
si. Ao se negar a presença de determinada materialidade, não é o passado em si que é negado,
mas a representação do próprio passado.24
Isto poderia nos levar a um questionamento tanto dos discursos dos atores políticos das
primeiras décadas do século XX de Ilhéus – que apontavam para modernidade –, como para um
problema interpretativo dos historiadores contemporâneos que utilizaram aqueles discursos e
passaram a reproduzir a imagem de Ilhéus como a Princesinha do Sul.

20

ALBERNAZ, João Teixeira. Livro em que se mostra a descripçao de toda a costa do Estado do Brasil e
seus
portos,
barras
e
sondas
delas.
Lisboa,
1627,
fls.
46.
Disponível
em:
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002487b/f1.item>. Acesso em: 21 mai. 2021, f. 24.
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Por meio dessas perspectivas, buscaremos compreender como a materialidade,
vinculada a uma mentalidade, engendrou formas, agentes e ideias na urbanização de Ilhéus ao
longo dos séculos.
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Capítulo 1 – Morfologia urbana da vila de Ilhéus (séculos XVI-XVII)

As informações presentes neste capítulo são resultados do projeto “Morfologias do
espaço urbano e rural da vila de Ilhéus, séculos XVI-XIX”, conduzido pelo professor Marcelo
Henrique Dias (DFCH/UESC).25 Esses resultados possibilitaram a produção do trabalho de
conclusão de curso em História de minha autoria, na Universidade Estadual de Santa Cruz
(UESC) sob orientação do professor Marcelo, tendo como título “Morfologia da primitiva vila
de São Jorge dos Ilhéus (séculos XVI-XVII): análise documental e georreferenciamento”.26
Os trabalhos foram sintetizados e publicados em formato de artigo na Revista Eletrônica
Urbana com o título “Morfologia Urbana da Vila Colonial de São Jorge dos Ilhéus: (Bahia –
Brasil, Séculos XVI a XIX)” juntamente com Ruana Alencar Oliveira;27 outras informações
deste capítulo são resultados de um outro projeto intitulado “Territórios pregressos e
configuração morfológica da vila de Ilhéus (séculos XVI-XVII)”, também sob a orientação do
professor Marcelo Henrique e que complementam o texto.28
Por fim, as citação das fontes primárias e os mapas produzidos no TCC foram mantidos,
considerada a importância do levantamento e a sistematização das informações para o estudo
da vila de Ilhéus nos séculos XVI a XIX. Os referidos dados são indispensáveis para a
compreensão da morfologia da cidade de Ilhéus no período colonial, sem os quais esta pesquisa
seria inviável.

1.1. A vila de Ilhéus (séculos XVI-XVII)

O donatário da capitania de São Jorge dos Ilhéus, Jorge de Figueiredo Correia, fidalgo,
escrivão da Fazenda e historiador da Casa Real, nunca esteve nas terras doadas pelo rei D. João
III. Enviou em seu nome o castelhano Francisco Romero e deu a ele amplos poderes para
explorar e povoar os novos domínios. Na versão “oficial” sobre a fundação de Ilhéus, Francisco
Romero teria chegado ao Morro de São Paulo, na Ilha de Tinharé, no início do ano de 1536,
Morfologias do espaço urbano e rural da vila de Ilhéus, séculos XVI-XIX – (UESC-PROPP-PIBIC 2015
0067).
26
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onde postulava instalar a sede da capitania, batizando-a com o nome de São Jorge, em honra ao
nome do santo do proprietário.29
Contudo, uma nova inspeção da costa do continente indicaria um lugar mais apropriado
para fixação permanente da vila, na colina de Santo Antônio, atual São Sebastião, no chamado
sítio dos Ilhéus, denominação que fazia referência às três pequenas ilhas situadas defronte à
enseada, próximo à foz dos rios que compõem a baía do Pontal.30 Esta versão, cristalizada na
memória local, ampara-se, porém, em bases muito frágeis, como já apontara Silva Campos nas
suas “Crônicas”, nos anos de 1930. A única fonte primária desta versão consiste no Tratado de
Gabriel Soares de Sousa, escrito cinquenta anos depois da chegada de Romero.
Não parece aceitável a ideia de que os navegadores que chegaram com o locotenente do
donatário desconhecessem aquela faixa do litoral, uma vez que, o próprio donatário, pela sua
função de escriturar todas as cargas advindas do além-mar, certamente conhecia detalhes sobre
as características do território, dos recursos naturais e das gentes das novas conquistas. Portanto,
não se caracteriza como coincidência o fato de ter escolhido um quinhão repleto de matas de
ocorrência de pau-brasil, índios Tupiniquim mais dispostos a negociar a cooperação com os
europeus e condições naturais – hidrografia, topografia, fertilidade da terra etc. – propícias para
a instalação de sua capitania.31
Assim, conhecido o potencial do sítio dos Ilhéus para o projeto colonial em curso, a
escolha do lugar para a instalação da vila levou em conta a necessidade de defesa. A vila,
localizada em uma elevação costeira, o Outeiro de São Sebastião, margeada por um estuário
constituído pelos rios Cachoeira, Fundão e Santana, era protegida naturalmente, além de ter na
parte da planície os elementos naturais que facilitaram as operações econômicas, abrindo
pressuposto para a vinculação da característica “cidade alta-cidade baixa”, tão comum nas
primeiras vilas e cidades portuguesas.
Certamente, o lugar da vila também recebeu influência da presença dos indígenas –
condicionados pelos fatores ambientais – o que seria a reprodução de um método utilizado pelos
próprios indígenas na localização de seus sítios. Outras elevações (morros) também configuram
a paisagem da cidade de Ilhéus, e foram aproveitadas como propícias em suas encostas para a
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localização de lavouras nas cercanias no núcleo colonial, característica que também seria
aproveitada pelos colonos portugueses.
Os portugueses recém-estabelecidos no litoral baiano, conviveram, ao norte, com os
índios Tupinambá – que dominavam da parte do litoral norte até o sul de Itaparica –, e, mais ao
sul, com os índios Tupiniquim – que predominavam desde a baía de Camamu, até o rio Doce,
com uma ocupação densamente estabelecida através de aldeias. Os Tupiniquim mantinham
traços culturais uniformes através de uma possível comunicação contínua, que facilitou a
permanência e a expansão dos contatos e trocas culturais antes mesmo da chegada dos
portugueses no litoral baiano no século XVI.32
As evidências imediatas dessa ocupação, isto é, os sítios encontrados nos assentamentos
de grupos Tupi-guarani em Ilhéus, são representados em dois tipos morfológicos. Esses sítios
podem ter: a) uma gama de pequenas concentrações de vestígios arqueológicos de formatos
alongados ou circulares; ou b) uma única e grande concentração de material. As duas situações
revelam ações humanas de grande intensidade – condizentes às atividades desenvolvidas dentro
ou ao redor das unidades habitacionais, nos “fundos de cabanas”, colaborando com a alteração
e composição do solo original, tornando-o mais escuro com um número muito grande de restos
de materiais, tais como: fragmentos cerâmicos, líticos lascados, pedras e blocos queimados,
etc.33
As grandes aldeias, identificadas como compostas por várias unidades habitacionais
dispostas em formato circular ou compondo uma forma mais alongada, foram implementadas
em áreas de boa visibilidade, em pontos mais elevados da paisagem, com grande incidência nos
altos de falésias junto ao mar e próximas aos rios navegáveis da região, como o Cachoeira, o
Almada e o Fundão.34 Por outro lado, os sítios menores não demonstram nenhum tipo de
padronização, mas também seguem a ocupação em topos de falésias, mantendo a proximidade
aos maiores cursos de água, e que podem ser compreendidos como “sítios assentamentos
satélites, de atividades específicas, ligadas às grandes aldeias”.35
Havia uma mobilidade entre os índios, pelo mar ou pela terra, entre as capitanias de
Ilhéus e de Porto Seguro. Prospecções arqueológicas recentes identificaram vários sítios de
origem Tupi ao longo da faixa costeira ilheense, principalmente nos locais percorridos por Mem
32
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de Sá para combater os índios Tupiniquins sublevados em 1559. Isso reforça a ideia de que
havia um povoamento contínuo na costa, bem como existia uma articulação entre todas essas
populações autóctones, as quais sofreram um grande impacto em sua demografia com as guerras
e as doenças trazidas pelos europeus.36
Recentes trabalhos de prospecção arqueológica também apontam para uma presença
concentrada de aldeias Tupi nas proximidades do local em que viria a ser construído o Engenho
de Santana (atual vila do Rio do Engenho, Ilhéus-BA).37 Naquele local, a mesma cachoeira que
deu força ao engenho real ali instalado ainda na primeira metade do século XVI, funciona como
uma barreira para a entrada de água da maré, formando um estuário de espécies de rio, mar e
mangue aproveitado por populações humanas desde o período pré-cabralino até os dias atuais.
Típico exemplo de nicho ecológico, suas qualidades ambientais sustentaram a atividade do
engenho de Santana até o século XIX, quando se transformou em fazenda de cacau,
aproveitando-se dos mesmos recursos hídricos e florestais, além da qualidade do solo para a
lavoura. 38
Ao analisarmos a ocupação pregressa nas cercanias da vila de Ilhéus, notamos que a
região se constitui em uma zona privilegiada de lagamares e de interligações fluviais com portos
naturais. Essas zonas de ocupação serviam como espaço para as “aldeias de lagamares”, que
respeitavam as virtudes para a sustentabilidade dos próprios sítios.39
É interessante notar que essa presença humana, que orbitava junto às barras de estuários,
visava o acesso aos pescados, bem como às facilitações da circulação marítima, à ocorrência de
argila, o acesso a florestas etc. As aldeias de lagamares vão definir, também, a rede urbana de
outras localidades da Capitania além de Ilhéus, como Morro de São Paulo, Boipeba, Camamu,
Cairu e Rio de Contas.
A vila tinha como núcleo o Outeiro de São Sebastião e era ali que as atividades políticoreligiosas se concentravam. É de se notar que, naturalmente, as ruas começassem a surgir em
uma espécie de traçado, ligando pontos importantes da vila através da linha de cumeada, a linha
natural que, no caso do Outeiro de São Sebastião, relacionava os dois pontos mais elevados do
morro. Esse tipo de padrão urbanístico, pensado no sítio e com o sítio, atende às características
físicas do território, tirando partido e se construindo com ele, adaptando o traçado à topografia
ou à hidrografia, acomodando o terreno para um maior aproveitamento funcional, formal ou
36
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simbólico.40 Em vista disso, não se pode cobrar do primitivo traçado da vila uma regularidade
perfeita e completamente geométrica, uma vez que não havia ainda, como de costume dos
núcleos menores mais antigos e estabelecidos no século XVI, a imposição de uma ordenação
geométrica rigorosa.41
Visto que as cidades portuguesas carregam variações estruturais de diferentes períodos
históricos, as formas urbanísticas das cidades brasileiras portam, também, toda síntese dos
traçados estruturais vindos do outro lado do Atlântico. É necessário dizer de antemão que as
cidades de origem portuguesa possuem dois tipos de componentes, os quais se articulam entre
si no entendimento da formação do território urbano.
A primeira componente é a de caráter vernáculo – orgânico ou não planejado –, que se
refere à estruturação das cidades, baseada na geografia, na topografia do terreno, na natureza
do solo e do clima. Desses fatores físicos, desenvolve-se uma civilização material. A
componente vernácula corresponde usualmente às primeiras fases de implementação urbana,
sem maior rigor de técnicas, associando o traçado urbano com as características físicas do local.
As ruas – implantadas de acordo com as linhas naturais – e os edifícios singulares – localizados
em pontos dominantes – mostram-se como os primeiros elementos de organização do espaço
urbano.42
Para bem compreender esses elementos primários, devemos retroceder no tempo para
uma época anterior à própria formação de Portugal como um Estado. Pelo território português
se estabeleceram fenícios, gregos, cartagineses, bem como povos do norte e do leste da Europa,
tornando possível diferentes colaborações civilizacionais.43
Em um momento posterior, os romanos e os muçulmanos também fizeram suas
contribuições no território, bem como francos, alanos, vândalos, suevos e visigodos. A
diversidade das influências de ocupação marcou o norte e o sul de Portugal: o norte teve maior
influência da Europa central e o sul da cultura mediterrânica. Da parte mediterrânica pode-se
frisar: a localização privilegiada dos núcleos urbanos na costa marítima, a escolha de lugares
de elevação para a implementar o núcleo defensivo, a estrutura paradigmática entre cidade alta
(institucional) e cidade baixa (comercial) e adaptação do traçado à topografia com as devidas
localizações dos principais edifícios.44
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Por outro lado, a ocupação da parte alta com intuito defensivo também estava presente
no norte da península Ibérica – por conta da influência castreja e que, inclusive, sobreviveu à
ocupação romana. Os castros (ou citânias) eram núcleos de povoamento formados em pontos
dominantes do território. Essa tradição pré-romana fixou-se em muitas cidades portugueses,
bem como nas cidades construídas posteriormente no contexto da expansão marítima.
Não havia, por ora, a preocupação de regulamentação do traçado urbano, mas isso
mudaria após a ocupação romana no século II a. C. ao século V d.C., quando os princípios
urbanísticos de regularidade, racionalidade, e geometria, foram exigidos a várias cidades do
território lusitano, nos novos ou antigos núcleos urbanos. Com a queda do Império Romano a
partir do século III d.C., as pequenas cidades foram sofrendo abandono, acompanhado pelo
declínio da vida urbana.45
O avanço muçulmano pelo território, antecedido pela presença visigótica, fez com que
até o século XIII as marcas mediterrânicas fossem se acentuando e a vida urbana em muitas
cidades fossem sendo revivida.
Assim,
No que diz respeito às influências culturais e religiosas, o Islão embebeu a prática
religiosa na vida diária do indivíduo, prescrevendo padrões de comportamento cuja
prática influenciava as estruturas sociais, os hábitos de vida e se traduziam em formas
de organização espacial que moldaram a cidade muçulmana. 46

A forma romana nos traçados de suas ruas – notadamente xadrez e regular, com a
formação de quarteirão retangular, com duas vias centrais cortando a cidade em direção aos
portões de norte a sul, de leste a oeste, e perpassando por uma grande praça no centro da cidade
– foi comum tanto nas colônias, quanto nas cidades metropolitanas. Na cidade romana, a rua se
fazia mais importante, ao contrário da cidade árabe, em que a casa era o ponto elementar.
As vielas e os becos, a nós do Ocidente, parecem-nos lugares sombrios e tristes; mas
os muçulmanos gostavam da penumbra, da quietude, do recolhimento. Viviam
voltados para dentro, em seus terraços, em seus pátios, desconfiados da rua, de que se
protegiam com as suas adufas, gelosias, rótulas e muxarabis. Queriam inspecioná-las,
mas sem ser vistos.47

As influências árabes no território luso são percebidas, também, através das redes viárias
tortuosas, com quarteirões fechados à volta de jardins suspensos. É uma influência que ocorre
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em menor grau do que no sul da Espanha, por exemplo, mas com características marcantes o
suficiente para serem reproduzidas nas colônias portuguesas. Esse modelo seria sobreposto por
outro, após a Reconquista, com as fachadas das residências para as ruas, tornando-se mais
abertas e possibilitando o contato com as vias urbanas.48
O sistema de vida fechado para o interior dos quarteirões, com o desinteresse pela
qualificação das ruas e pelas janelas que possibilitassem um contato com os transeuntes, foram
reconduzidos para uma cultura cristã e portuguesa, com investimentos a melhorias de ruas,
construção de praças, alargamentos e aberturas de janelas para a via pública. A irregularidade
viária moura permaneceu, mas não se tornou inflexível, pelo contrário, o tecido urbano foi
adaptado às novas necessidades, conforme as preexistências e as condições morfológicas do
espaço.49
Agora falemos sobre a segunda vertente de composição do espaço urbano luso, a de
caráter erudito, cultural, que tem como característica os valores sociais, políticos, morais e
religiosos. Essa componente está entrelaçada com momentos posteriores de progresso, uma vez
que o desenvolvimento urbano ou a importância de uma cidade justificariam a participação de
técnicas e teorias para a definição de um traçado mais regular de base geométrica.50 O
ordenamento e a boa organização social urbana afloraram nos séculos XV e XVI, uma vez que
novos entendimentos de valores políticos foram sendo encarados: a cidade, agora, deveria ser
estruturada por ser necessária para o desenvolvimento de uma sociedade perfeita.51
Dessa forma, as cidades lusas deveriam ser enquadradas à perfeição, uma vez que eram
parte vital da sociedade e expressões visíveis de sua organização. A concepção humanista,
aliada a uma técnica cada vez mais arrojada, permitiram os intercâmbios culturais exteriores,
mas promovendo as sínteses que serviam de interesse a Portugal. Esses interesses pela estrutura
ordenada das cidades proporcionaram à geometria certa primazia como ferramenta teórica aos
arquitetos e engenheiros.52
A partir do século XVI, a mentalidade urbana presente em Portugal foi reproduzida em
suas colônias, em menor ou em maior grau. As cidades passariam a manifestar malhas urbanas
muito mais regulares, com uma gênese ortogonal e com estruturação de praças centrais
(quadrada ou retangular), ruas com um traçado retilíneo e ordenado, localização de edifícios ou
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elementos de notabilidade arquitetônica no alinhamento de ruas, ordenamento e repetição de
fachadas etc.53
Salienta-se que a cidade portuguesa não vai de encontro às características do sítio no
qual se localiza, muito pelo contrário, tira benefício e se ordena com ele. Até mesmo no período
posterior de caráter erudito e cultural, os traçados geométricos foram adaptados às bases
naturais. A localização dos edifícios notáveis levava em conta, como já dito, a particularidade
do sítio, em locais de topografia dominante, fato enraizado desde a cultura castreja.
Desse modo, a localização privilegiada dos núcleos urbanos na costa marítima daria o
tom da escolha de lugares elevados para a implantação do núcleo defensivo. Assim, também,
ocorre em relação a estruturação da cidade: em uma parte alta, os edifícios de caráter
institucional, político e religioso e, em uma parte baixa, os aparelhos de caráter portuário e
comercial. Esses elementos influenciaram consideravelmente a composição urbana das cidades
portuguesas.54
Por toda essa lógica, é compreensível entender que as igrejas fossem implementadas em
locais de proeminência. Introduziu-se o rossio (praças grandes) em frente a uma igreja matriz,
bem como criaram-se largos com menor relevância, de modo que salientasse edifícios mais
representativos ou que criasse locais de encontro. A construção da câmara e a localização do
pelourinho no rossio representavam o poder municipal. Outra característica era a abertura da
Rua Direita, que geralmente recebia esse nome por estabelecer a ligação da igreja e da câmara
ao rossio, ou entre duas pontas opostas da cidade.55
Os aspectos anteriores de ocupação de sítio levados pelos portugueses aos seus novos
domínios na África e Ásia foram reproduzidos no Brasil nos períodos remotos da colonização.
Os novos núcleos urbanos situados na parte litorânea, por razões econômicas ou militares, além
do constante e necessário contato com Portugal, demandavam administração da Metrópole. 56
Esse tipo de padrão também seria imitado na sede da capitania dos Ilhéus.
Os primeiros lotes na parte alta da vila tiveram suas medidas, dimensões e proporções
condicionadas às circunstâncias da topografia. As estruturas do quarteirão e do loteamento
correspondiam ao tipo luso medieval apontado por Manuel Teixeira.57 A frente do lote, onde se
construía a casa, dava para uma rua principal, no caso em foco, a atual rua Moniz Sodré,
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enquanto a parte de trás do quarteirão dava acesso a um caminho de serviço, secundário, o que
nos remete ao traçado da atual rua Nossa Senhora de Lourdes.
Seu traçado acompanha a topografia do morro, indicando o provável limite da ocupação
urbana, a desenhar o recorte das linhas de defesa que se completavam com muralhas e paliçadas,
como foi regra nas primeiras cidades coloniais brasileiras. Nesse tipo de modelo, os lotes
estavam dispostos paralelamente, de forma estreita e comprida. Consequentemente, as ruas
transversais foram se formando, dando acesso à rua principal – a exemplo da atual travessa de
Nossa Senhora de Lourdes –, formando o primeiro quarteirão da vila. Ainda hoje é possível
reconhecer que algumas casas mais antigas do Outeiro ainda respeitam essa disposição do lote.
Gândavo dá uma informação proveitosa sobre aspectos gerais da vila no século XVI:
diz que era “muito formosa, e de muitos vizinhos” e que estava “em cima de uma ladeira à vista
do mar, situada ao longo de um rio onde entram os navios”. 58 Atualmente tal ladeira ainda pode
ser identificada como a “ladeira da frente”, rua Nossa Senhora de Lourdes, a qual antigamente
fazia ligação com a rua Fernando Leite Mendes, saindo atrás da extinta capela de São Sebastião,
na parte baixa da cidade.
A topografia e outras características físicas do território vão ser essenciais nas cidades
de origem portuguesa. Esse relacionamento – permeado pela escolha do território – ensejará as
vinculações entre os espaços naturais, exploração econômica e adequação para o
desenvolvimento da vida humana através da fundação dos núcleos de povoamento.59
Os núcleos urbanos eram escolhidos a partir de suas funções: comercial, administrativa,
política, etc. A escolha do sítio estava mais ligada às condições físicas mais adequadas, que
perpassavam pela topografia, exposição solar, ventos, qualidades defensivas, etc. As
características do relevo davam o tom da localização do núcleo urbano, uma vez que a parte
defensiva precisava ser pensada para que acompanhasse a estrutura do terreno, de modo que
indicasse os principais sentidos de crescimento, bem como facilitasse a construção dos edifícios
dominantes. Com os edifícios notáveis postos nos pontos dominantes, o trânsito para suas
localizações se firmava através das linhas de cumeadas e das linhas de vale, dando origem às
principais ruas da cidade, formando uma espécie de “cidade naturalmente hierarquizada porque
as hierarquias do território estavam embebidas na estrutura urbana”.60
Com a estruturação da parte alta, a parte baixa se desenvolvia através de um caminho
ao longo da praia, acompanhando a curvatura da baía e ligando os dois pontos extremos do
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território. Esses pontos geralmente eram demarcados por capelas acompanhadas de um adro,
ou rossio que se estabeleciam com o tempo como praças. Ao longo do percurso, as casas
surgiam, dando o nome a primeira rua, chamada de “rua Direita” e as demais ruas
acompanhavam esse principal trajeto.
Em fases subsequentes, construíam-se uma ou duas outras ruas paralelas a esta
primeira rua longitudinal, e a curta distância dela para o interior, e algumas ruas
transversais que a ligavam. Estruturava-se assim um conjunto de quarteirões de forma
sensivelmente retangular, que se dispunha paralelamente à linha da costa. Nas fases
seguintes de desenvolvimento urbano, eram construídas ainda outras ruas
longitudinais, paralelas à linha da costa e eram prolongadas ou construídas novas
transversais. 61

A regularidade desses traçados urbanos – que já tinha sido implementado nas cidades
romanas da Lusitânia, entre os séculos I a.C. e III d.C., bem como no período medieval, sentiu
seu ápice em Portugal e em suas colônias, no traçado iluminista setecentista. A geometrização
desses traçados atingia as cidades novas e as cidades antigas através da expansão ordenada. Da
mesma forma, os quarteirões e os lotes também sofreram uma padronização estrutural quando
o alinhamento das ruas se fez presente, promovendo a uniformização das fachadas e dos
programas arquitetônicos impostos.62 O Brasil foi atingido pela onda do projeto urbanizador no
século XVIII, resultando na regularidade e ordenamento, porque esses elementos
representavam civilidade e boa organização espacial. Os traçados, assim, tornaram-se
geométricos na estruturação de uma lógica urbana.

1.2. Morfologia da vila no Outeiro de São Sebastião

Nos núcleos coloniais menores, as edificações principais do período também refletiam
a modéstia e a simplicidade das habitações dos primeiros colonos, uma vez que é imaginável
supor as dificuldades encontradas pelos primeiros habitantes. Os acidentes naturais, os limites
e a exiguidade do sítio de Ilhéus, onde a vila foi instalada, também podem ter contribuído para
se pensar melhor na localização das edificações, uma vez que os espaços dos centros urbanos
antigos eram insuficientes e incongruentes.63
Mas não eram somente os limites geográficos do sítio os fatores de determinação da
disposição dos edifícios. De acordo com o modelo urbanístico português, as linhas naturais e
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os pontos fulcrais do território serviam de lugares para a implementação das principais funções
institucionais da cidade, assumindo um caráter de poder simbólico e estruturante.
A hierarquização do espaço urbano – no traçado urbano de origem vernácula ou no
traçado urbano erudito –, sempre reservou os cumes vistosos para os edifícios notáveis como
igrejas, câmaras, conventos, os quais demandavam maior apuro arquitetônico do que o usual,
servindo, também, como elementos de referência basilar para o desenvolvimento da malha
urbana.64
Na vila de Ilhéus, nos séculos XVI e XVII, os edifícios notáveis também foram
essenciais para a consolidação da hierarquia urbana. A primitiva Igreja Matriz, no alto do
morro, já dava o caráter do poderio simbólico que deveria ser empregado. Nas cartas do padre
Anchieta, se vê o empenho dos jesuítas em ensinar os meninos portugueses a ler e escrever e
em pregar na igreja matriz.65
Nesse sentido, a partir do modelo de urbanização, tendo a topografia como aspecto
dominante que irá influenciar o traçado da vila, é provável que a Primitiva Igreja Matriz e o
cemitério ocupassem o patamar mais elevado do Outeiro, ou seja, estariam próximos à junção
das atuais ruas Moniz Sodré e Nossa Senhora de Lourdes. Com a gradual deterioração da igreja
ao longo dos anos, além do contínuo abandono da “vila velha” no decorrer do século XVII, os
oficiais decidiram desmanchá-la para fazer em lugar mais conveniente ou seja, na parte baixa
da vila, uma vez que ela representaria o acompanhamento da evolução urbana.66 No entanto,
uma escritura do notariado da vila de Ilhéus atesta que o edifício da matriz velha ainda estava
de pé na primeira década do século XVIII. 67
A Santa Casa de Misericórdia também aparece como edifício singular do período
colonial da vila de Ilhéus. Em 1546, o donatário da capitania da Bahia, Francisco Pereira
Coutinho, esteve na vila de Ilhéus, tendo sua família sido recolhida no já existente hospital. 68
A Santa Casa de Misericórdia também aparece nos relatos do padre Simão de Vasconcelos
como sendo feita de grande cedro que sozinho possibilitou a construção de um novo edifício.69
Considerando a topografia do Outeiro de São Sebastião e os exemplos das morfologias
de outras vilas coloniais, como a de Porto Seguro, da qual ainda se conserva o sítio colonial, a
hipótese que nos parece mais provável é de que a Santa Casa de Misericórdia tenha sido elevada
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no patamar mais baixo do Outeiro, na junção da rua Teresa Cristina com a atual rua Fernando
Leite Mendes, fazendo frente para o largo e, posteriormente, à capela de São Sebastião.70
Sobre a casa da câmara e cadeia há poucos relatos de seus primórdios. Sabe-se que o
vigário Luiz Soares de Araújo, na relação das povoações, lugares, rios e distâncias da Freguesia
da Invenção de Santa Cruz da Vila dos Ilhéus, em 1757, indicou uma “rua da cadeya”. 71 Luiz
dos Santos Vilhena, por sua vez, disse que, no século XVI, havia na vila “boas Casas de Câmara
e Misericórdia”.72
Com base nos estudos morfológicos de cidades coloniais brasileiras, e seguindo o
sentido das demais edificações – igreja Matriz e igreja da Misericórdia –, sugerimos que a
Cadeia se encontrava onde hoje se localiza a Praça do Cadete. Topograficamente, aquele local
se configura como um intermédio natural para quem sobe a ladeira, vindo da vila baixa.
Também se adequava a função de feira, por onde tudo que subia tinha que passar. Assim, a
Santa Casa de Misericórdia (no patamar menos elevado), a casa de cadeia e câmara (na parte
intermediária) e a primitiva Igreja Matriz (no patamar mais elevado), formariam os primeiros
edifícios a reproduzirem a gênese do urbanismo lusitano na vila de Ilhéus: cadeia, igreja Matriz
e Santa Casa de Misericórdia normalmente despontaram nos primeiros núcleos urbanos do
Brasil (Figura 1).
Salienta-se – ainda sobre o século XVI – a pertinência dos aspectos defensivos ou
militares, visto que era importantíssimo que os portugueses resguardassem seus territórios por
conta dos ataques de nações rivais europeias ou dos povos nativos. 73 O fator defesa foi colocado
à prova na invasão dos huguenotes franceses à vila, em 1595, e no ataque holandês, em 1637. 74
As narrativas desses episódios também revelam a presença de muralhas ou paliçadas
resguardando a vila alta, assim como de uma porta principal que, tudo indica, deveria se
localizar na subida da ladeira da frente.
Nesta primeira explanação acerca da parte alta da vila de São Jorge dos Ilhéus, desde a
sua origem, mostramos como lentamente o modelo de cidade alta foi se formando. Alguns
edifícios foram estabelecidos no alto do morro, marcando a presença da administração pública
e do poder religioso, conforme demandava a hierarquização lusa do espaço. A partir destes
pontos, se irradiaram as primeiras ruas e os quarteirões de modelo medieval. Até hoje podemos
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ver no bairro do Outeiro as marcas históricas da ocupação colonial, através da disposição dos
lotes e do arruamento das principais vias no morro. Esses vestígios de uma cultura urbana
paradigmática, que vai ser estabelecida com o conjunto que envolve as partes alta e baixa da
vila, são de vital importância para compreendermos a organização espacial do núcleo urbano
no alto do morro, além da expansão da vila para a parte baixa.

Figura 1 – Vila velha do Outeiro de Santo Antônio, atual Outeiro de São Sebastião (século
XVI)

Fonte: DIAS, M. H.; OLIVEIRA, R. A.; ANDRADE, I. D. Morfologia Urbana da Vila Colonial de São Jorge
dos Ilhéus: (Bahia – Brasil, Séculos XVI a XIX). URBANA: Revista Eletrônica do Centro Interdisciplinar de
Estudos sobre a Cidade, Campinas, SP, v. 11, n. 1, 2018, p. 158.

1.3. A parte baixa da vila

É necessário, também, pontuar o processo de expansão para a planície e mostrar como
esse crescimento afetou a morfologia da vila durante os séculos XVI e XVII. As características
da planície faziam parte do modelo urbanístico português já que nesse território as funções
portuárias e comerciais se fomentariam, bem como a necessidade de defesa que se apresentava
através das trincheiras e dos fortins.
Desde o início do processo de colonização, a vila possuiu dois portos de embarque e
desembarque. Um era marítimo e funcionava no mesmo lugar onde opera o atual porto do
Malhado (o porto novo). O outro, onde se localizava a alfândega, situava-se no abrigo da baía
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do Pontal, próximo ao lugar onde se construiu, no início do século XX, o porto que dinamizou
a economia do cacau até os anos de 1970 (o porto velho), como veremos no próximo capítulo.
Ali foi instalada a primeira alfândega nos anos iniciais da vila.
A segunda metade do século XVI é compreendida como um período importante para a
economia da vila, uma vez que a produção de açúcar atinge seu auge. Por conta dessa
pertinência comercial, a alfândega foi construída nas imediações da atual rua Marquês de
Paranaguá, antiga Rua do Porto. Localizada na desembocadura dos rios que confluem para a
baía do Pontal, a alfândega também recebia pau-brasil que já despontava no século XVII como
o “principal artigo econômico para a população da vila de São Jorge, depois da estagnação da
produção açucareira”.75
No entanto, naquele porto não atracavam naus de grande calado, pois a barra, entre o
Morro de Pernambuco e o Outeiro de São Sebastião, não oferecia profundidade suficiente. De
lá, as mercadorias seguiam por terra, ou seja, por dentro da vila, até o desembarcadouro do
Tambepe, o porto marítimo da vila, localizado no mesmo local onde foi instalado o atual porto
do Malhado para, então, serem exportadas.
O batismo de “Rio dos Ilhéus”, que os portugueses conferiram ao lugar, expressa a
importância que aquelas pequenas ilhas, localizadas a poucas braças da praia, representava para
os navegadores, desde os primeiros anos da presença europeia. Ali, ancoravam as naus que
vinham carregar pau-brasil, açúcar, mantimentos, madeiras etc.
Essas mercadorias, no entanto, deveriam ser devidamente inspecionadas e taxadas pela
autoridade fazendária, o provedor nomeado pelo rei. A alfândega devia ficar nas proximidades
dos trapiches onde desembarcavam canoas e outras embarcações menores que traziam as
mercadorias dos engenhos, fazendas e florestas do interior, através dos afluentes que
desembocam na Baía do Pontal (“Rio dos Ilhéus”). O translado das mercadorias entre o porto
da alfândega e o desembarcadouro Tambepe deu razão a um caminho curvilíneo, a desviar os
carros de transporte dos alagadiços presentes entre o mar e a terra, naquele trecho, conforme
mostra o mapa de Albernaz em 1627.76
Tal caminho delineou o traçado das atuais ruas Dom Valfred Tepe e General Câmara,
as quais, originalmente, compunham um único caminho entre o ponto da praia que dava acesso
ao desembarcadouro Tambepe e o largo de São Sebastião, às portas da ladeira que ascendia à
cidade alta.
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Uma construção também aparece no referido mapa de Albernaz, trata-se da Igreja de
Nossa Senhora da Vitória. No século XVI, uma igreja existia sob o nome de Nossa Senhora das
Neves e se localizava aos pés do atual alto do Teresópolis, no final de uma rua então chamada
de São Bento. Ainda no século XVI, em um segundo momento, na conjuntura das lutas contra
os nativos aimorés, a igreja já havia servido como local de refúgio e proteção, mas agora, no
alto do morro.77 A igreja também serviu de acolhimento, inclusive, no ataque dos huguenotes
franceses no fim do século XVI. Percebe-se que a localização da igreja de Nossa Senhora da
Vitória remete ao caráter de dominação religiosa trazida pelos colonos, bem como se firma
como ponto de delimitação do crescimento da vila de São Jorge, conforme o modelo de
urbanização portuguesa.
A posição da igreja de São Sebastião e da praça Dom Eduardo, por sua vez, indicam um
papel muito interessante para a estrutura da vila. A igreja foi citada no século XVII por Gaspar
Barléu, quando da invasão holandesa na vila de São Jorge, e incluída nos quatro templos que
existiam na vila à época.78 Barléu também diz que, à época da invasão, os holandeses investiram
contra trincheiras e Agostinho de Santa Maria diz que a ermida de São Sebastião se encontrava
“extramuros da povoação”.79
Aqui temos alguns elementos que podem nos ajudar a compreender a importância da
igreja de São Sebastião na morfologia urbana da vila. A localização da igreja está num ponto
muito importante, entre a parte alta e a parte baixa da vila, ou seja, ao lado da atual rua Dom
Eduardo, a qual fazia ligação direta com a atual rua Teresa Cristina, permitindo aos moradores
o contato com a parte baixa da vila. Tendo isso em vista, não é difícil perceber que o espaço em
frente à igreja tenha se fomentado como um ponto fulcral de comunicação e comércio. Uma
espécie de terreiro, largo ou rossio se estruturava, ainda que de forma modesta e sem o teor
geométrico rigoroso, porém, se consolidando como um elemento morfológico importante de
funcionalidade prática e simbólica, sintetizando interesses religiosos e econômicos conforme
as necessidades da vila.
A disposição de uma trincheira, por sua vez, dá maiores indícios sobre a funcionalidade
do espaço da vila. Quando os holandeses invadiram a vila de São Jorge depararam-se com uma
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trincheira próxima ao desembarcadouro do Tambepe, como atestam os escritos de Barléu e de
Diogo de Campos Moreno.80
Um mapa francês, do início do século XIX, também evidencia a existência de trincheiras
na praia, na contiguidade da Pedra Grande, no atual porto do Malhado.81 Foi Diogo de Campos
Moreno, também, que ordenou que se fizesse uma trincheira “de mar a mar”, próximo ao
Outeiro de São Sebastião, com capacidade para recolher igrejas, gados e tudo mais, contra as
investidas dos gentios no início do século XVII. 82 Contudo, essa outra trincheira não foi feita,
mas a intenção da sua construção indicou a necessidade de proteção da parte alta da vila, da
igreja de São Sebastião, bem como do espaço em que se desenvolvia o comércio.
Gândavo83 e Gabriel Soares de Sousa84 demonstram que desde a segunda metade do
século XVI os jesuítas já estavam presentes na vila. Talvez os jesuítas tenham sido os
precursores da instalação de edifícios na parte baixa da vila, o que não seria estranho, uma vez
que representavam um relevante poder político e religioso.
Em Salvador, por exemplo, quando o governador Tomé de Souza indagou sobre a
localização do terreno escolhido pelos jesuítas, fora dos muros da cidade, recebeu a seguinte
resposta do padre Manuel da Nóbrega: “Não se arreceie Vossa Alteza de ficar de fora da cidade;
a cidade virá juntar-se ao redor da casa”.85
É ponderável, portanto, que em um primeiro momento os jesuítas tenham se instalado
no alto do Outeiro de São Sebastião, onde se localizava a Cadeia e, após a pacificação dos
indígenas no início do século XVII, tenham descido para a parte baixa da vila, onde
permanecerem até a expulsão da vila em 1760 no contexto das reformas pombalinas. 86
Monges beneditinos também edificaram um mosteiro na vila de Ilhéus. Gabriel Soares
de Sousa assevera sobre a construção do mosteiro dos beneditinos na vila e, num manuscrito de
Antônio Simões para Dom João de Castro, de 6 de dezembro de 1626, se diz que: “tem Esta
vila Em si os padres da Companhia teve os de são bento que despejarão con a gerra”. 87 O
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manuscrito ainda diz que “cazas de morada na vila Podemse fazer no sitio que foi dos padre de
sam bemto com seu quintal serrado onde ficara Comfonte dentro E aguoa de mare Pera fazer E
conservar ho tamque de pei xe vesinho aos Padres da Companhia”.88 A construção do mosteiro
deu-se em torno das décadas de 80 e 90 do século XVI e se chamava Casa do Espírito Santo da
Capitania de Ilhéus.89
Vê-se que os ataques dos aimorés contribuíram para que os beneditinos se apartassem
da vila – o que teria acontecido no início do século XVII – sem deixar nenhum vestígio material
que confirmasse a localização do mosteiro. Acredita-se, porém, que o mosteiro se localizava na
subida da ladeira da Vitória – possivelmente próximo onde se encontrava a antiga igreja de
Nossa Senhora das Neves o que viabilizaria o quintal.
A vinculação entre parte alta e parte baixa, portanto, não parece proceder de mera
causalidade. A parte baixa possuía uma finalidade comercial representada pelo porto e sua
alfândega e também pelo desembarcadouro do Tambepe, e já mostrava sinais de expansão com
a descida dos jesuítas para sua nova residência (onde fica atualmente o Palácio de Paranaguá
no centro da cidade). A igreja de Nossa Senhora das Neves, também, já demarcava os limites
da vila, antes mesmo da construção da Igreja de Nossa Senhora da Vitória no alto do
Teresópolis, e a presença do mosteiro dos beneditinos só ratificou as possibilidades de
crescimento da vila (Figura 2). Permeando tudo isso – casas, edifícios notáveis e comércio –,
na parte alta e na parte baixa, se tem o traçado das ruas, interligando os elementos de tal modo
que, ainda hoje, se pode notar a influência que exerceu na cidade.
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Figura 2 – Vila baixa de Ilhéus na primeira metade do século XVII

Fonte: mapa obtido por satélite com as linhas de elevação do Laboratório de Análises e Planejamento Ambiental
– LAPA/UESC no programa QGIS e adaptado pelo autor.

1.4. Cercanias do núcleo da vila

Como dito, a ocupação colonial não se limitou ao núcleo da vila, mas vinculou-se aos
arredores. Os engenhos nas cercanias da vila, por exemplo, começaram a ser construídos entre
1546 e 1548: no rio Santana, o primeiro engenho, pertencente a Mem de Sá; no rio Esperança,
um afluente do rio Fundão, foi montado o engenho da Esperança, de Fernão Alvarez; e próximo
à barra do Itaípe, outro engenho, pertencente a Lucas Giraldes.90
Eis a configuração do território: vila no Outeiro de São Sebastião, barra defensável de
grande visibilidade para terra e mar, matas de pau-brasil e rios propícios para navegação nos
arredores, engenhos, além da população tupi propensa a ajudar os portugueses – que, através
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de ferramentas e armamentos, desequilibraria a dinâmica de produção e de guerra entre os
nativos.91

Figura 3 – Mapa de Albernaz indica os muitos lugares nas cercanias da vila que já eram
ocupados. As localidades – como engenhos e aldeias – foram revalorizadas de acordo com os
desígnios dos portugueses.

Fonte: ALBERNAZ, João Teixeira. Livro em que se mostra a descripçao de toda a costa do Estado do Brasil e
seus portos, barras e sondas delas. Lisboa, 1627, fl. 24.

A documentação cartográfica nos informa da presença do “Paço Camaropins”, entre os
rios Fundão e Almada, na barra de Itaípe (Figura 3). 92 Próximo ao local onde está assinalado
este depósito, em outro mapa, este do final do século XVI, de autoria de Luis Teixeira, assinalase uma aldeia, com o nome de Tucanagoura.93
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Como parte da estratégia de aliança e auxílio entre índios Tupi e portugueses, outros
espaços de assentamento indígenas surgiram ou foram ressignificados nos primórdios da
ocupação colonial, conforme podemos ver nos mapas do século XVI e XVII de Teixeira e
Albernaz com o primeiro aldeamento jesuítico da vila de Ilhéus. No final do século XVII o
aldeamento foi transferido para um novo sítio, 15 km ao sul da vila de Ilhéus, local da missão
que se denominou Nossa Senhora da Escada, posteriormente, vila de Olivença (1758), atual
distrito da cidade de Ilhéus.94 O local da antiga aldeia, na costa do Pontal, não foi totalmente
abandonado, como podemos constatar pela observação de duas fontes iconográficas: um mapa
do século XVIII95 e na carta náutica do século XIX. 96
Um assentamento próximo à margem do rio Cachoeira que consta no mapa de Albernaz
foi denominado Posto de Maria Jape por definir uma fronteira, e ali se constituía um posto
avançado com sentinelas e trincheira.97 Esta localidade, muito provavelmente indicava um local
repleto de recursos naturais, com manancial de águas, e de uma topografia que a transformava
numa passagem e entrada para os canaviais do engenho de Santana. As aldeias inclusas no posto
Maria Jape abrigavam índios libertos, ou seja, trabalhavam no engenho em “regime de
administração por certo tempo, ficando ‘forros’ depois disso, ‘aposentados’”.98 Após a
pacificação indígena, no século XVII, ampliaram-se os lugares de vivência entre a vila e o
entorno rural, como, por exemplo, na ocupação de Itaípe e nas terras do litoral Sul.
Como dito no início deste capítulo, outros morros também compõem a paisagem da
cidade de Ilhéus. A presença dos jesuítas na parte baixa da vila – além da efêmera residência
dos beneditinos no pé do morro do Teresópolis e da igreja de Nossa Senhora da Vitória no alto
do mesmo morro –, já indicavam as potencialidades e os vetores de crescimento dessas áreas.
Dadas as características das encostas dos morros para a localização de lavouras nas
proximidades do núcleo da vila, as declividades eram propícias para a implementação de
lavouras de abastecimento. Lembramos que o entorno da vila era composto por matas de paubrasil, rios que possibilitavam a navegação e a implementação de engenhos, e que
As atividades econômicas que sustentaram os primórdios da ocupação colonial na vila
de São Jorge – exploração do pau-brasil, lavoura de subsistência e produção de açúcar
– exigiam a colaboração dos nativos. Eles foram indispensáveis como mão-de-obra e
94

DIAS, op. cit., p. 195-196.
Mapa da Comarca dos Ilhéus. Detalhe para a localização da “Vila Velha dos Índios”. Fonte: MAPA da Comarca
dos Ilheos: pertencentes a Capitania da Bahia de Todos os Santos. [17--]. 1 mapa ms., desenho a tinta ferrogálica,
43,5
x
54,5cm
em
f.
48
x
58.
Disponível
em:
<http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart525814/cart525814.jpg>. Acesso em: 21 mai. 2020.
96
MOUCHEZ, op. cit
97
CARRARA; MORALES; DIAS, op. cit., p. 71.
98
Ibid.
95

38

na defesa da vila e dos colonos em relação a outros índios, como os aimorés. É,
portanto, na condição de aliados que devemos entender a relação dos tupiniquins com
os colonos nos primórdios da vila. Um sistema de barganha, por conseguinte, orientou
uma nova organização territorial, com o estabelecimento de aldeias nas proximidades
dos principais estabelecimentos produtivos, os engenhos.99

Por isso, não é difícil supor que a intenção por trás da descida dos jesuítas do alto do
morro do Outeiro para a parte baixa (ou planície), além da indicação de potencialidade de
crescimento, resultou de um acordo entre os jesuítas e nativos garantindo o aldeamento que
seria precursor do crescimento da parte baixa da vila, iniciado no século XVII. A residência
jesuítica serviu como elemento de irradiação do arruamento na planície, configurando como
principal edifício da vila de Ilhéus, até a contínua deterioração após a expulsão dos inacianos
em 1759.100
Cabe ressaltar que as perspectivas de crescimento para a planície, possibilitaram,
também, a instalação de lavouras pelos colonos nos locais contíguos à presença inaciana, nas
encostas dos morros da Vitória, Conquista e também no Outeiro de São Sebastião, nos séculos
XVIII e XIX como atestam algumas escrituras do notariado em que havia a utilização do solo
dessas áreas para uma agricultura de subsistência.101

Neste capítulo vimos que os primitivos núcleos coloniais construídos em montes e
colinas eram pensados para que se houvesse a boa defesa em uma época onde a corrida por
terras era acirrada.
Na vila de Ilhéus não foi diferente: vê-se a escolha da consolidação do núcleo urbano
em monte proeminente perto de uma baía navegável, o que permitiu que defesa e comércio
fossem viabilizados. Com o apuramento das fontes primárias, ficou claro que as localizações
desses edifícios não estavam simplesmente dispersas pelo sítio, mas que seguiam uma lógica
que, aparentemente, não era compreendida.
Já a ocupação pregressa do território de Ilhéus efetuada pelos indígenas também
coadunaram com a escolha portuguesa pelas localidades, que se firmava através de lugares altos
que facilitassem a defesa dos núcleos coloniais, bem como espaços ao redor que garantissem
mão-de-obra escrava e elementos naturais que favorecessem o comércio. Os portugueses bem
souberam aproveitar essas potencialidades ocupacionais, uma vez que facilitariam o processo
de colonização, além da assimilação dos próprios indígenas, ocupantes de um território que se
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mostrava como inerente à própria identidade nativa. Esse modo de ocupação perdurará ao longo
dos séculos, pois os aspectos físicos do sítio não sofreu intensas modificações, mas foram
adaptados aos moldes de ocupação já existente.
O caráter mantenedor das morfologias urbanas pode ser identificado no conceito de
rugosidades do geógrafo Milton Santos. Para Santos, rugosidade é o que fica do passado como
forma, no espaço construído, na paisagem, no processo de supressão, acumulação,
superposição, isto é, formas isoladas ou arranjos.102 As rugosidades servem na identificação das
conjunturas sociais do passados, legado histórico expresso em formas que sobreviveram à
sucessão dos tempos, participando no meio ambiente construído, em sentido de conexão com o
passado; funcionam como registro de práticas socioespaciais, que implicam nas práticas do
presente; as camadas antigas e suas rugosidades, inscritas no espaço pela formação decorrente
dos tempos, resultam em conflito com antigo e o novo, presença-ausência em operação.103
Ainda hoje é possível encontrar os traçados das vias e disposições dos lotes em áreas
mais antigas da cidade de Ilhéus, além de uma reprodução de ocupação em áreas adjacentes ao
centro urbano no século XIX, como nos bairros da Vitória e da Conquista (reprodução de uma
cultura urbana, com ocupações nas cumeadas dos morros e aproximação com aparelhos
institucionais) casos que atentaremos no próximo capítulo.
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Capítulo 2 – Crescimento das áreas suburbanas da cidade de Ilhéus no início do século
XX

2.1. Os agentes e as mudanças socioespaciais na cidade de Ilhéus no início do século XX

Ao longo do século XIX, a região cacaueira da Bahia se manteria sob a produção de
madeira, aguardente, açúcar e mandioca, tendo boa parte consumida em Salvador e uma parcela
exportada para a Europa, mas foi durante o século XVIII que os jesuítas, agentes da coroa e
imigrantes europeus introduziram a cultura do cacau, levando inúmeros moradores ao pequeno
plantio do fruto com resultado de exportação já visto antes mesmo de 1800. A partir dessa data,
principalmente após a segunda metade do século, o cacau já se firmava como fruto mais
importante de exportação da Bahia, desbancando a cana-de-açúcar como fonte de riqueza do
estado e projetando o Brasil como o segundo maior produtor do mundo. Esse salto de produção
do cacau veio acompanhado por uma difusão agrícola para o oeste e sul do estado da Bahia e
pela expulsão dos povos indígenas conforme as lavouras se expandiam na região.104
Dada facilidade com que a lavoura de cacau pode ser mantida (sem necessidade de
grande capital ou de grande mão-de-obra), o empreendimento estava aberto tanto ao mais pobre
quanto aos senhores de engenho detentores do aparato de produção de açúcar (engenhos,
escravos e a própria plantação de cana). Mas, em 1880, conforme aponta Mahony, a diferença
entre grandes e pequenos produtores ainda se fazia presente: embora a maior parte das roças de
cacau estivesse nas mãos dos mais pobres, que possuíam em torno de mil pés de cacau, havia o
grupo de agricultores que possuía entre 5 e 10 mil pés, e o grupo dos grandes proprietários que
possuía entre 50 e 200 mil pés, quantidade que exorbitava a plantação do primeiro grupo.105
Os grandes proprietários eram favorecidos pelo sistema comercial, pois controlavam os
contatos com Salvador por meio da negociação com comerciantes exportadores do Brasil, que
eram a principal fonte de crédito agrícola. Esses comerciantes, por sua vez, só negociavam com
proprietários de muitos escravos, já que, durante o período imperial, a pessoa escravizada era
garantia desse crédito, contexto que excluía a maioria dos agricultores ilheenses que não
conseguia negociar com comerciantes em Salvador sem a necessidade de um intermediário. Os
grandes proprietários, já estabelecidos com a produção de cacau, açúcar, madeira e demais
produtos alimentícios, passaram a monopolizar o comércio entre Ilhéus e Salvador, bem como
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a distribuição de crédito agrícola local. Também possuíam uma substancial mão-de-obra para
suas empresas, ao contrário da maioria dos agricultores da região que, embora encontrassem
terras para plantar cacau, dispunham da própria mão-de-obra ou da de parentes para manter as
propriedades. Essa situação sofreria mudanças antes mesmo da virada do século, muito por
conta da abolição da escravidão e das reformas da legislação sobre dívidas agrícolas na década
de 1880.106
A nível local, surgiram leis que quebraram o monopólio dos grandes proprietários com
os comerciantes em Salvador, que passaram a negociar diretamente com os antigos
proprietários de terra quanto comércio de cacau, além da libertação dos escravos no munícipio,
prontos para postularem terras para plantio do fruto. Nesse período, muitos nordestinos
moveram-se para o sul da Bahia a fim de conseguir trabalho nas propriedades de fazendeiros,
ou onde iniciariam eles próprios o plantio de cacau. Mahony diz que “a combinação de
investimento do novo capital e de crescimento da população junto com a elevação dos preços
do cacau permitiram uma extraordinária expansão da lavoura cacaueira e da exportação do
produto”. Daí que os donos de antigas propriedades continuaram mais ricos que antes, e um
grupo de pequenos e médios produtores de cacau aumentou suas fazendas, tornando-se os novos
ricos.107
Para se ter uma noção do crescimento populacional do período, segundo censo de 1872,
Ilhéus possuía 5.682 habitantes (4631 livres e 1051 escravos); 108 em 1890 havia 7.097
habitantes no município de Ilhéus, entre a sede e os demais distritos (São João da Barra do
Pontal, Cachoeira de Ibituruna e Una);109 no recenseamento de 1900, a população do município
de Ilhéus constava 8.061 habitantes.110
Em 1881 a vila de Ilhéus foi elevada à categoria de cidade, e no ano da abolição o
número de pés de cacau nas plantações já havia se transformado em sinal de tamanho do poder
de seus cultivadores, poder sentido por meio de novas tensões e violências em razão do valor
das propriedades.111 No início do século XX a elite sul baiana já estaria dividida em um grupo
composto pela família da velha aristocracia local, e o outro pelas famílias dos novos-ricos, mas
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a visão que cada grupo tinha do outro ainda estava ligada aos velhos ditames da hierarquia
social e racial da sociedade escravocrata brasileira.112
Em 1891 houve uma solicitação ao governo do estado para um empréstimo de
25:000$000 réis ao Banco Emissor da Bahia, cujo custeio iria para obras de construção do cais
da cidade e do prédio da Intendência Municipal, local da antiga morada jesuítica. Em 1893, o
primeiro Conselho Municipal do período republicano priorizou o ensino público, a manutenção
das estradas, a desobstrução do leito do rio Almada e, na cidade, obras no cais, melhorias na
iluminação pública e a limpeza de determinados lugares públicos.113
A liderança política no período estava nas mãos de Domingos Adami de Sá e de seu tio
Ernesto Sá Bittencourt, pertencentes ao grupo das famílias donas das grandes fazendas de cacau
e, embora não partilhassem do mesmo nível de educação e influência de seus antepassados,
administravam as aldeias indígenas da comarca, controlavam a política local e eram os maiores
donos de terras e escravos da freguesia. Os membros desta família também se viam como
pertencentes a uma distinta família luso-brasileira. Mas entre os novos-ricos, um grupo muito
diferente, havia integrantes de camadas sociais menos abastadas, como Antonio Pessoa da
Costa e Silva (de ascendência indígena), Henrique Berbet Júnior (filho de alemães pobres
fugidos das guerras napoleônicas no século XIX) e Ramiro Ildefolso de Araújo Castro
(descendente de antigos colonizadores de Ilhéus, mas sem grandes recursos financeiros). Esses
homens, no entanto, não eram pobres antes de se tornarem ricos, tampouco iletrados, mas, em
comparação ao aparato econômico e do lastro social que as antigas famílias de terras da região
possuíam, eles poderiam ser considerados pobres ou sem muito recursos. 114
Em outras palavras, a consolidação dessa burguesia cacaueira foi uma associação entre
uma elite de fazendeiros muito ricos, que passou a comprar e vender amêndoas de cacau, e
comerciantes exportadores que se transformaram em fazendeiros, donos de terra e produtores
de cacau. Os primeiros visavam aumentar os lucros; os comerciantes ambicionavam a
propriedade de terras, o que viria a garantir a almejada posição dentro da sociedade.115
O aprofundamento das tensões entre os dois grupos contribuiu para que um discurso de
mudança inundasse as campanhas políticas realizadas por Antonio Pessoa, que as vinculava em
seu jornal, A Gazeta de Ilheos, promovendo-se como antídoto para o atraso que os inimigos
(Adami de Sá e Ernesto Sá) representavam, apontando-os como cúmplices do velho sistema
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escravocrata, de manipuladores do governo para benefício próprio, de agressores de
agricultores pobres, enquanto se vendi como remédio contra o atraso. O discurso “pessoísta”
seria usado no intuito de agregar simpatia entre as centenas de proprietários de roças de cacau
e não estava deslocado do ideal nacional de superação das antigas elites econômicas da
Monarquia.116
Em 1912, um ano após Pessoa ter sido eleito para a Assembleia Legislativa da Bahia,
os novos-ricos finalmente conseguiram o controle da prefeitura de Ilhéus, também comandada
por Pessoa, e esta situação permaneceu até ser substituído na intendência por Manuel Misael
da Silva Tavares e outros aliados políticos, mantendo sua posição de presidente na Assembleia
enquanto conservava seu poder a nível local como membro da Câmara Municipal de Ilhéus. As
tensões entre os grupos dos novos-ricos e antiga aristocracia só se aprofundou nesse período,
por meio de “disputas por cobranças forçada de dívidas, dúvidas sobre limites de propriedades,
controle sobre as estações da estrada de ferro, nomeações municipais, eleições e honra de
família” que quase sempre acabavam em fatalidades. O controle da narrativa histórica também
seria incluído nessa disputa.117
Na formação da região cacaueira, a estrutura social foi marcada pela atuação dessa
classe dominante. Entretanto, ainda que a distinção de origens tenha desencadeado embates
políticos, foi a montagem da monocultura que viabilizou a constituição de um grupo unificado
capaz de dominar a produção e o comércio de cacau.118
Conquanto a oferta de serviços fosse insuficiente, a elite de Ilhéus se preocupava em
evidenciar a riqueza da minoria, através da intendência que promovia obras administrativas,
acompanhando o ritmo de crescimento que, na visão do contemporâneo, firmava-se em um
local propício para os interesses econômicos. As obras da ferrovia, bem como a melhoria e
instalações definitivas do porto (essencial para o escoamento da produção de cacau e
abastecimento regional), passaram a ser demanda de toda a região.119
Antonio Pessoa, em 1914, encomendou a Francisco Borges de Barros uma obra para
enfatizar os feitos de modernização urbana da cidade de Ilhéus. O livro chamado de “Memória
sobre o município de Ilhéus”,120 com grande foco na introdução do cacau na região, confundia
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a origem dos novos-ricos com a história da cidade, assim, confirmando e garantindo a
reprodução da ideia de agentes do próprio sucesso e produtores do progresso na região. 121
A economia do cacau desenvolveu-se entre interesses políticos diversos, em um
ambiente de fronteira agrícola, frágil infraestrutura de transporte e comunicação, facilitando
que apenas uma elite capitalizasse os lucros da produção como um todo. Ilhéus surgiria como
uma síntese, um núcleo desse espaço econômico tão diverso. Com o crescimento populacional,
nas ruas, praças, cais e porto, era possível encontrar burgueses e trabalhadores atraídos pela
esperança de ficarem ricos, ou de melhorar as condições de vida (Tabela 1).122
Na década de 1920, inúmeros serviços foram implementados e executados na cidade
como a água encanada, o telefone e o transporte público, calçamento, abertura de ruas, além
das leis que regulamentavam as construções e o sistema de coleta de lixo.123
Tabela 1 – Número da população do município de Ilhéus entre os anos de 1920 e 1940
Ano

População no município

1920

63.012

1924

68.556

1930

80.024

1933

85.005

1935

89.013

1940

113.269

Fonte: IBGE – Censos Demográficos (1920, 1940); BMF/RJ – Anuário Estatístico da Bahia (1924, 1930, 1933,
1935).

Na tabela acima podemos acompanhar o crescimento populacional do município de
Ilhéus em duas décadas. O recenseamento realizado em 1920 constatou que a população do
município era de 63.012 habitantes: 10.779 viviam na sede, enquanto 52.233 pessoas viviam
nos distritos (Aritaguá, Banco do Pedro, Cachoeira de Itabuna, Castelo Novo e Pontal), ou seja,
isso correspondia a 17% e 83% respectivamente da população do município na época. Só no
Banco do Pedro havia 31.969 habitantes, mais da metade de toda a população que vivia nos
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distritos e quase o triplo dos habitantes da sede.124 Já em 1930, havia 80.024 habitantes no
município de Ilhéus, entre os quais 13.689 estavam na sede.125
O censo de 1940 trouxe alguns dados adicionais ao recenseamento.126 Este censo
separou a população entre urbana, suburbana e rural, referentes aos municípios e seus distritos.
Essa separação respeitava o decreto-lei nº 311, de 2 de março de 1938, que sistematizou as
divisões territoriais do país. Os quadros urbano e suburbano abrangiam as cidades (sedes
municipais) e as vilas (sedes distritais); já o quadro rural do recenseamento abrangia toda a área
situada fora dos limites das cidades e vilas. No caso do município de Ilhéus, 79.843 pessoas
estavam situadas no quadro rural, enquanto 26.773 no quadro urbano e 6.653 no quadro
suburbano. O número de habitantes situado no quadro rural correspondia a 70% da população
da época, já os habitantes situados nos quadros urbano e suburbano correspondiam a 24% e 6%,
respectivamente. O número de pessoas que viva na sede do município era de 15.807, dentre os
quais 14.603 pessoas estavam situadas no quadro urbano (92%), 963 pessoas estavam situadas
no quadro suburbano (6%) e 241 pessoas no quadro rural (2%).
Nota-se que durante o período de 1920 a 1940 mais da metade da população do
município se encontrava nos distritos, locais onde as terras férteis, as roças de cacau, também
se tornavam palco de violência e disputa, um contraponto da vida civilizada que queria se sentir
na cidade. Mas a pobreza acompanhava a riqueza em Ilhéus nas ruas e praças, bem como nas
rotas de caminho para a região cacaueira, tendo a cidade e o campo absorvido quase todos os
imigrantes que se deslocaram para o sul da Bahia. 127
É nesse cenário de crescimento econômico e populacional que os jornais de Ilhéus
explanariam a situação na cidade, principalmente nos arrabaldes e de seus habitantes, filhos e
filhas de estivadores, ferroviários, lavadeiras, pescadores: da Conquista, onde muitos desses
trabalhadores urbanos moravam, dirão sobre a presença de estábulos fétidos;128 no Gameleiro,
limiar entre o centro urbano e subúrbio, escreverão sobre os aspectos da moradia, barracos de
madeiras que eram atingidos por alagamentos provocados pelas chuvas, situação característica
da área por conta dos manguezais ainda não aterrados;129 mesma situação dirão sobre a rua do
Café que, no período chuvoso, uma torrente de água e lama descia em direção ao centro da
cidade.130 Silva Campos conta sobre a exposição de um material de “bruxaria” apreendido pela
124
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polícia, proveniente de locais de macumba e candomblé que “pululavam nos subúrbios e nos
arredores afastados da cidade” e que “há muito a imprensa vinha denunciando o alto da
Conquista e o Pontalzinho como redutos de feitiçaria”.131
Os trabalhadores incorporados à vida urbana ocuparam lentamente antigos terrenos de
propriedades como: a fazenda Bela Visão, do coronel Miguel Alves Dias, nas imediações da
atual avenida Itabuna;132 a fazenda Pimenta, da família de Epaminondas Berbet de Castro, na
Conquista; a fazenda Opaba, da família Pacheco, na Cidade Nova; a fazenda Velosa, da família
Lemos, no Malhado.133 Em 1914, o coronel Miguel José Alves Dias, convidou os foreiros dos
terrenos pertencentes ao mesmo e situados na Conquista, “afim de legalizarem os seus contratos
e pagarem as importâncias devidas pelos mesmos aforamentos.”134 A desapropriação e o
loteamento dessas áreas nem sempre eram pacíficas, como a luta judicial entre a prefeitura e os
proprietários dos terrenos, defendidos por Epaminondas Berbert de Castro, cuja família era
dona da área em litígio.135
A cidade rica e próspera não comportava a realidade de pobreza e o modo de vida dos
moradores dos arrabaldes: o aspecto das ruas e moradias, bem diferentes das do centro da
cidade, bem como a situação irregular nos morros, darão a tônica higienista na criação de
mecanismos institucionais que promovessem a organização do espaço e a sistematização de
práticas condizentes com a vida urbana. Isto demarcará as intervenções do poder público na
vida dos pobres na cidade, já imersos na fragilidade econômica. O uso do solo dentro do
perímetro urbano não acomodava as roças para cultivo de alimentos de subsistência, ou criação
de animal, e aos pobres restava o trabalho remunerado em um emprego formal ou informal para
a garantia de alimentação.136 A sistematização das práticas urbanas em Ilhéus viria através do
levantamento da Planta Cadastral e do Código de Posturas, com as divisões da zona urbana
entre perímetros central e adjacente (os bairros da Conquista, Unhão e Vitória pertencentes ao
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perímetro adjacente), disposições sobre construções, reconstruções, polícia sanitária,
plantações e criações de animais, habitação, entre outras. 137
Ilhéus e a região cacaueira foram fontes de riqueza e uma zona reservada pelo grupo dos
grandes comerciantes. A rapidez da acumulação por parte das casas comerciais em Salvador, a
facilidade de contato e associação com empresas de outras praças, e a falta de diversificação da
economia regional, ajudaram os comerciantes atacadistas que negociavam em Ilhéus a se
situarem entre aqueles que, no meio da elite regional, agenciavam o empobrecimento
econômico e social da cidade.138
A conjuntura econômica da cidade produziu mudanças socioespaciais e essas mudanças
também estavam vinculadas às oportunidades de emprego que, por sua vez, promoveram
mudanças da localização de oportunidade de moradia, e isto quer dizer que as questões das
diferenças de trabalho e moradia são enfoques concernentes às relações espaciais. 139 Assim, os
aspectos da pobreza vinculados à urbanização estão entrelaçados com as modernizações, já que
estas não se instalam nos pontos do espaço onde a rentabilidade não pode ser oferecida.140

2.2. Morfologia urbana das áreas suburbanas de Ilhéus no início do século XX

Das partes imediatas ao centro da cidade de Ilhéus há o morro da Vitória, onde a capela
de Nossa Senhora das Vitórias foi erguida ainda no século XVI, como vimos no capítulo
anterior. A capela serviu como indicativo de crescimento da cidade de Ilhéus, principalmente
após a virada do século XX, por conta da expansão urbana e econômica da cidade – a ladeira
da Vitória já constava nas escrituras do notariado desde 1825.141 No século XIX, a fim de
transferir os enterros que aconteciam dentro do perímetro urbano, foi construído um cemitério
no fundo da capela, nos terrenos desmembrados da fazenda Boa Vista, propriedade do capitão
Severiano José da Costa.142
Na ladeira da Vitória (Figura 4), foi construído em 1920 o Hospital São José, após
funcionar em casa de aluguel até 1914, e com isenção das décimas por lei municipal.143 Em
1915, nas mediações da construção do hospital para baixo, a ladeira da Vitória já se achava
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calçada, mas, a parte superior, do hospital até o cemitério, passou por um reparo que possibilitou
a melhor circulação em direção ao bairro da Conquista.144
O trajeto do início da ladeira da Vitória, no centro da cidade, passando pelo hospital São
José, igreja de Nossa Senhora das Vitórias, cemitério e rumo até o morro da Conquista, tratase de um caminho pela linha de cumeada do morro da Vitória. A continuação do caminho, pelo
viaduto Catalão, também segue pela cumeada do morro da Conquista, sendo um dos principais
arruamentos desses dois morros (Figura 5).

Figura 4 – Ladeira da Vitória

Fonte: Imagem registrada pelo autor.
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Figura 5 – Linha de cumeada entre os morros da Vitória e da Conquista

Fonte: base com as linhas de elevação obtido do Laboratório de Análise e Planejamento Ambiental –
LAPA/UESC no programa QGIS e adaptado pelo autor.

Se atentarmos ao traçado principal na Vitória, perceberemos as expansões de caminhos
adjacentes por outras partes do morro, como as ruas Gilberto Levita, Napoleão Laureano e
Madre Thaís, pelo traçado de cumeada da rua Teresópolis (Figura 6) em continuidade à Ladeira
da Vitória (Figura 7). Em 21 de julho de 1914, há um requerimento feito por Manoel Joaquim
de Paula na intendência, “pedindo licença para edificar, sobre esteios, uma casa à rua da
‘Jaqueira’”, pagando a quantia devida imposta em lei e apresentando tal serviço ao engenheiro
do município para executar o alinhamento apropriado.145 A rua da Jaqueira é a atual rua
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Napoleão Laureano, e é a partir dessa rua que os engenheiros do plano diretor vão propor um
ligamento com morro do Pacheco (Alto da Boa Vista) por meio de um viaduto de cimento
armado, como veremos no próximo capítulo.146

Figura 6 – Rua Teresópolis

Fonte: Imagem registrada pelo autor.
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Figura 7 – Principais ruas do morro da Vitória nas primeiras décadas do século XX

Fonte: base obtida do Laboratório de Análise e Planejamento Ambiental – LAPA/UESC no programa QGIS e
adaptado pelo autor.

No dia 3 de outubro de 1914, houve chamada de um pregão de venda e arrematação para
o dia 13 do mesmo mês, dos seguintes bens penhorados em ação executiva por Abdias Lucio
de Carvalho a Carlos Carillo e sua esposa Beatriz Carillo: “uma casa coberta de telhas, em
pintura com cinco janelas e uma porta de frente, casa formada por duas anexas como era na
época da penhora, situada à rua da Boca da Mata, no Alto da Conquista” avaliada em 1:500$00
réis, e “outra casa coberta de telhas, própria para negócio com três portas de frente, situada à
rua do Casco da Cuia” avaliada em 500$00 réis;147 a rua Casco da Cuia era o antigo nome da
rua Gilberto Levita (Figura 8).
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Figura 8 – Rua Casco da Cuia, atual Gilberto Levita

Fonte: Imagem registrada pelo autor.

Em 1916 a Ordem Ursulina chegou em Ilhéus e em 1917 foi fundado o Instituto Nossa
Senhora da Piedade no alto do morro da Vitória, sob a tutela das irmãs ursulinas. O
empreendimento educacional foi iniciado na parte do terreno doado pelo casal Adelaide e José
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das Neves César Brasil – na atual rua Madre Thaís (Figura 9) – e que também o cederam para
a construção do Palácio Episcopal. 148

Figura 9 – Início da Rua Madre Thaís

Fonte: Imagem registrada pelo autor.

A construção do Palácio iniciou-se sob o comando de D. Manoel Antônio de Paiva, que
permaneceu em Ilhéus até 1929, ano de sua transferência para Pernambuco. O seu sucessor, D.
Eduardo, após tomar posse da diocese em 1931, recusou a residência no Palácio, doando o
edifício para a Congregação da União Romana de Santa Úrsula, onde seria construída a escola
Santa Ângela, inicialmente um orfanato para crianças carentes.149
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Figura 10 – Rua D. Manoel de Paiva (rua do Café) em 1935

Fonte: Estórias das História de Ilhéus, Arthur Brandão e Milton Rosário, 1970.

O acesso direto para o Instituto Nossa Senhora da Piedade e o Palácio Episcopal era
feito pela rua D. Manoel de Paiva, também conhecida como rua do Café, que no início do século
XX era habitada por moradores pobres e seu acesso era dificultoso por conta da sua inclinação
e das enxurradas provocadas pela chuva (Figuras 10 e 11).
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Segundo o livro de impostos prediais (décimas), em 1917 havia na ladeira da Vitória 18
imóveis residenciais. Já na rua do Café, não há registro para os anos entre 1916 a 1918. 150 Por
outro lado, em 1923, há 42 imóveis registrados na rua do Café e 45 imóveis em 1924. 151 Na
Conquista, conforme podemos notar na tabela abaixo, esse número era bem maior, chegando a
156 imóveis em 1917 (Tabela 2, conferir anexos).

Figura 11 – Atual rua D. Manoel de Paiva (rua do Café)

Fonte: Imagem registrada pelo autor.

Um dos motivos da queda no número de imóveis registrados entre 1923 e 1924 no alto
da Conquista em comparação ao ano de 1917, pode ser em razão de uma maior especificação
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de lugares nas décimas, antes compreendidos como parte do bairro, como o alto Ceará (nas
proximidades do Instituo N. Sra. da Piedade) e a própria rua do Café.

Tabela 2 – Número de imóveis residenciais presentes nas décimas no bairro da Conquista
(1916-1918 e 1923-1924)
Ano

Número de imóveis

1916

131

1917

156

1918

152

1923

119

1924

122

Fonte: API – Lançamento do imposto sobre imóveis do município de Ilhéus (décimas), livros nº 4 e nº 7.

Na tabela abaixo, podemos ver que, dos 131 imóveis registrados na Conquista em 1916,
8 se encontravam em construção e 5 em ruínas; em 1917, dos 156 imóveis registrados, 13
estavam em construção; e em 1918, dos 152 imóveis registrados, 16 estavam em construção e
15 em ruínas (Tabela 3).
Tabela 3 – Situação dos imóveis presentes nas décimas no alto da Conquista em 1916-1918
Ano

Construídos

Em construção

Em ruína

Total

1916

118

8

5

131

1917

143

13

-

156

1918

121

16

15

152

Fonte: API – Lançamento do imposto sobre imóveis do município de Ilhéus (décimas), livro nº 4.

Na década de 30, a rua do Café já configuraria um dos principais acessos ao bairro da
Vitória, e com os demais arruamentos, completaria os aspectos viários do morro (Figura 13).
Como citado anteriormente, a rua em que Manoel Joaquim de Paula pediu licença para
edificar uma casa – na rua da Jaqueira, atual rua Napoleão Laureano (Figura 12), e a rua da casa
penhorada de Carlos Carillo e Beatriz Carillo (rua Casco da Cuia, atual rua Gilberto Levita),
estão no morro da Vitória, mas as menções constam como localizadas no Alto da Conquista.

57

Figura 12 – Rua da Jaqueira, atual Napoleão Laureano

Fonte: Imagem registrada pelo autor.
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Figura 13 – Edifícios notáveis, lotes e arruamentos no morro da Vitória em 1930

Fonte: mapa obtido por satélite do Laboratório de Análise e Planejamento Ambiental – LAPA/UESC no
programa QGIS e adaptado pelo autor.

Isto pode indicar que a distinção entre os bairros da Conquista e da Vitória, após a rua
Teresópolis, não parece estar bem definida. Por outro lado, os engenheiros do Plano Diretor de
Ilhéus de 1933 fazem essa separação, principalmente quando apontam os viadutos projetados
entre os morros da Vitória, Boa Vista, Conquista e na subida que se fazia por este morro para
chegar ao centro da cidade.152
Esse percurso, continuidade da estrada que ia em direção a Itabuna, era compreendido
pela atual rua vereador João Batista de Souza, passando pela rua Pontalzinho, travessa Severino
Oliveira Silva, rua Arthur Lavigne de Lemos, rua do Filtro, para, finalmente, chegar nas
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imediações da rua Ana Neri. Esse trajeto poderia ser muito mais utilizado, já que a subida pela
atual rua Gilberto Levita, passando pelo morro e ladeira da Vitória, levaria à parte mais central
da cidade; enquanto aquele, pela Conquista, mais próximo da estação de trem, porto e feira do
Unhão. Para os engenheiros do plano diretor, esse antigo traçado seria evitado após a abertura
entre os morros da Conquista e Vitória. Nota-se que nesse trajeto é possível identificar ao menos
um largo e, na linha de cumeada do morro pela rua Arthur Lavigne, há ainda a presença da
praça Santa Rita (Figuras 14 a 20).

Figura 14 – Rua vereador João Batista de Souza

Fonte: Imagem registrada pelo autor.
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Figura 15 – Rua Pontalzinho

Fonte: Imagem registrada pelo autor.
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Figura 16 – Rua Arthur Lavigne

Fonte: Imagem registrada pelo autor.
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Figura 17 – Travessa Severino Oliveira Silva

Fonte: Google Street View
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Figura 18 – Rua do Filtro

Fonte: Google Street View

64

Figura 19 – Praças Santa Rita e Santo Antônio

Fonte: Imagens registradas pelo autor.
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Figura 20 – Principais ruas e praças no morro da Conquista nas primeiras décadas do século
XX

Fonte: mapa obtido por satélite do Laboratório de Análise e Planejamento Ambiental – LAPA/UESC no
programa QGIS e adaptado pelo autor.
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Figura 21 – Localização dos lotes e traçados ligando as praças Santa Rita e Santo Antônio no
morro da Conquista nas primeiras décadas do século XX

Fonte: mapa obtido por satélite do Laboratório de Análise e Planejamento Ambiental – LAPA/UESC no
programa QGIS e adaptado pelo autor.
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As décimas urbanas do período não contemplavam todas as residências da Conquista –
que em 1934 possuía 2000 habitantes, em 236 casas –, já que havia as moradias em situação
irregular, nas encostas dos morros, cobertas de palha, zinco, terças ou meias águas. 153
Nesse período, a Conquista já constava com três praças ou largos, duas delas já
identificáveis: a praça Santo Antônio (também chamado de largo Santo Antônio) e a praça Santa
Rita. 154 Esses lugares não devem ser confundidos, porque a praça já nasce com a estrutura bem
definida, enquanto o largo surge de espaços acidentais, vazios ou alargamentos, mas que, como
a praça, também faz parte dos elementos morfológicos identificados na forma da cidade.155
Além da exiguidade dos lotes, ainda hoje é possível identificar algumas fachadas que se
repetem ao longo da linha de cumeada do morro da Conquista, e acredita-se que esse traçado
seja um dos primeiros arruamentos do bairro (Figura 21).
Já o Outeiro de São Sebastião passaria por um lento processo de desocupação entre os
séculos XVII-XIX, motivado pela expansão da urbe na planície e pelo processo de consolidação
de pazes com os indígenas tapuias. Durante esse período, o morro será denominado como
“Morro da Matriz Velha”, constando poucas casas de moradia e o seu território tomado por
lavouras de subsistência.156 A reocupação do Outeiro de São Sebastião ocorrerá nas primeiras
décadas do século XX, acompanhando o processo de crescimento de moradias irregulares nos
morros da cidade. Não há menção ao morro nas décimas para os anos de 1915 e 1916, mas em
1917 aparecem 9 imóveis presentes na rua São Sebastião, dos quais 7 já estavam construídos e
2 em construção.157
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Figura 22 – Outeiro de São Sebastião entre anos de 1920-1930

Fonte: Acervo José Nazal

Não parece viável supor que esses sete imóveis estivessem no alto do morro, já que
dentre eles havia um sobrado e casas numeradas cujos proprietários pagavam taxa de lixo e
esgoto, condições muito semelhantes aos imóveis localizados nas áreas mais centrais da cidade
e que será um dos principais diferenciais da localização das moradias. 158
Na tabela dos impostos, quase a totalidade dos proprietários de imóveis pertencentes ao
perímetro central de Ilhéus pagava tal taxa, mas esse valor inexiste para o perímetro adjacente,
isto é, para as áreas de subúrbios como os morros da Vitória e da Conquista.159 Isso reforça as
características dos locais de moradias dos morros, pois não é difícil considerar a situação em
que os moradores dessas áreas viviam: crianças e adultos próximos aos esgotos à céu aberto e
da sujeira e odor provenientes dos lixos.
Um termo de contrato entre a prefeitura e o serviço de limpeza da cidade em 1925
estabeleceu: a capinação e varreduras dos logradouros públicos; coleta e remoção do lixo de
imóveis privados, comerciais e industriais; limpeza e conservação dos bueiros, caixas de águas
pluviais, galerias, etc.; a limpeza das ruas deveria acontecer durante a madrugada, e o serviço
de coleta de lixo entre às seis e dez horas da manhã.160 A não inclusão da taxa de esgoto e lixo
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nos impostos de imóveis na Conquista, é um indicativo de que a limpeza e a conservação dos
bueiros seriam referentes às áreas centrais da cidade.
Como veremos no próximo capítulo, os engenheiros do Plano Diretor de Ilhéus de 1933
apontaram para a necessidade de melhoramento ou criação do sistema de esgotamento da
cidade, principalmente para os morros e encostas, isto é, nas zonas suburbanas, locais onde se
construiriam bombas, coletores e canalizações, muitas das quais viabilizadas pelas aberturas de
ruas e avenidas previstas no projeto de urbanização da cidade. Na análise dos engenheiros, o
serviço de esgotamento sanitário e pluvial seria uma tarefa importantíssima e bastante onerosa
para ser executada pela prefeitura, dadas as características totalizantes da rede projetada no
centro e nos subúrbios.161
Quando comparamos o valor dos imóveis nas áreas centrais e mais afastadas da cidade
de Ilhéus, percebemos como o processo de ocupação social e a consequente morfologia, são
reforçados por conta da localização, equipamentos e serviços urbanos. As casas na sede do
distrito de Olivença possuíam um valor locativo em torno de 60.000 réis; no bairro da
Conquista, área muito mais próxima do centro, o valor variava entre 100.000 e 300.000 réis.
Essas quantias não se comparam, por exemplo, ao valor específico de um imóvel, sobrado na
rua Dom Pedro II, no centro da cidade, no montante de 1:560.000 réis. Não há no livro de
impostos consultados registro de sobrados nos morros de São Sebastião, Conquista ou Vitória,
característica muito comum nas áreas centrais e mais antigas da cidade. 162
Cabe lembrar que o Outeiro de São Sebastião, no início do século XX, era chamado de
morro do Unhão (por conta do seu formato ungueal), local onde também aparecem imóveis na
rua de mesmo nome. Mas da mesma forma que na rua São Sebastião, havia proprietários que
também pagavam taxas de lixo e esgoto na rua do Unhão, o que também reforça a localização
dessa outra rua na parte plana da cidade.163
Em 1914, houve uma notificação da intendência solicitando aos proprietários de um
trapiche no Unhão a sua demolição por conta do aspecto em ruína.164 Já em 1932, ocorreu uma
festa das flores no largo do Unhão (próximo ao Bataclan) e em 1934 um incêndio avançou por
um depósito de fogos no mesmo local.165 Por essas características, o Unhão se localizava ao
longo da atual avenida Dois de Julho, contíguo ao morro. A rua São Sebastião é a atual rua
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Dom Eduardo, ao lado da catedral de São Sebastião, um antigo arruamento que ligava a parte
alta e a parte baixa da vila de Ilhéus no período colonial.
As informações, por outro lado, não impossibilitaram que moradias de baixa renda,
cobertas de palha ou de zinco, como na Conquista, tenham surgido no Outeiro de São Sebastião,
conforme podemos notar nas casas na parte superior desta fotografia tirada aproximadamente
entre os anos 1920 e 1930 (Figura 22).
De acordo com a foto, podemos ver que as casas no morro estão dispostas em duas ruas
que atualmente fazem parte da morfologia urbana do bairro: a rua superior (atual rua Teresa
Cristina) e a rua inferior (antigamente chamada rua Leite Mendes e atual rua Maria Catarina
Lavigne de Lemos). A rua Teresa Cristina tem seu crescimento na cumeada do morro, trajeto
que se estende ao segundo platô do morro por meio da rua Dr. Muniz Sodré; já a rua Leite
Mendes tem ligação com a rua Nossa Senhora de Lourdes (atualmente uma continuidade da rua
Maria Catarina Lavigne de Lemos), também pela encosta do morro. Ao longo das décadas, o
traçado da rua Nossa Senhora de Lourdes se uniu ao traçado da rua de cima, Dr. Muniz Sodré,
permitindo ligações secundárias com a rua Epitácio Pessoa (Figuras 23 a 28).
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Figura 23 – Rua Teresa Cristina

Fonte: Imagem registradas pelo autor.
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Figura 24 – Rua Dr. Muniz Sodré

Fonte: Google Street View

Figura 25 – Rua Leite Mendes, atual rua Maria Catarina Lavigne de Lemos

Fonte: Google Street View
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Figura 26 – Início da rua N. Sra. de Lourdes, atual rua Maria Catarina Lavigne de Lemos

Fonte: Google Street View

Figura 27 – Praça do Cadete

Fonte: Google Street View
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Figura 28 – Principais ruas do Outeiro de São Sebastião na primeira metade do século XX

Fonte: mapa obtido por satélite sobre linhas de elevação do Laboratório de Análise e Planejamento Ambiental –
LAPA/UESC no programa QGIS e adaptado pelo autor.
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Neste capítulo vimos que durante o fim do século XIX e início do século XX, Ilhéus
passou por uma intensa transformação social, econômica e política. O cacau proporcionou a
pujança para uma elite que, embora divergisse politicamente, agia pela manutenção do status
de produtora do fruto.
Atraídos pelo crescimento alardeado da cidade, por meio das reformas na cidade,
perspectiva de trabalho nas obras da ferrovia e de melhoramento do porto, moradores fixaram
suas residências em áreas afastadas do centro urbano, identificadas como lugares malcheirosos
e de pobreza. Essas residências, localizadas, também, nos morros e suas encostas, reproduziam
um pensamento de ocupação muito antigo, com um vetor de crescimento incentivado por
edificações religiosas, pelas proximidades de antigas fazendas, principalmente nas cumeadas
desses morros, ou seja, uma reprodução da cultura urbana herdada desde o período colonial.
Por conta desse crescimento, a prefeitura se viu cada vez mais impelida a realizar obras
de abertura de vias e saneamento, tendo a elaboração do Plano Diretor em 1933, como veremos
no próximo capítulo, uma oportunidade de disciplinar o espaço da cidade para incluir Ilhéus de
maneira ainda mais categórica na ideia de capital do cacau.
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Capítulo 3 – O Plano Diretor de Ilhéus de 1933

3.1. Reformas e pensamentos urbanísticos no início do século XX

A primeira metade do século XX foi um período compatível com a visão de progresso
encabeçada pela elite econômica de Ilhéus. Diante de uma expansão do setor advinda do cacau,
a cidade precisava incorporar em seu discurso o sentido de “capital” do fruto que seria
responsável por uma sucessão de disputas políticas.
As disputas também eram evidenciadas no espaço citadino por meio de novas
incorporações de signos urbanos, como iluminação e redes de esgotos, além da popularização
de novos meios de comunicação modernos (jornais e telégrafos) alterando a vida urbana. A
aparente desordem do espaço, sujeira, ruas estreitas, vestígios de um passado anterior às
intervenções urbanas modernas, tudo isso não facilitava o uso dos novos meios de transporte, a
incidência de luz e a circulação de ar. Esses últimos aspectos seriam vitais para os argumentos
de intervenção urbana dos dirigentes.
A cidade passaria nesse período por uma transição de comportamento de seus dirigentes,
no intuito de esconder qualquer lembrança de atuação anterior, já que algumas intervenções
aconteceram ainda no Império, como mostra uma certa regularidade na planta de 1852 166, a
construção do cemitério no mesmo ano, e a construção do Palácio de Paranaguá (sede da
intendência e local da antiga casa jesuítica) em 1890.
Essas mudanças na cidade Ilhéus não são isoladas, já que aconteceram em um contexto
que acompanhou as mudanças internacionais de intervenção. Na Inglaterra, por exemplo, desde
1832 já eram aprovadas leis para que se executasse a instalação sanitária das cidades do país e,
a partir de 1850 a França testemunhou as mudanças realizadas por Haussmann em Paris, criando
o famoso “modelo parisiense” de urbanização.167 As ideias de intervenção, embora muitas,
baseavam-se em três diretrizes: fazer circular, sanear e embelezar. 168
Em Ilhéus, a riqueza proveniente do cacau alterou a área urbana por meio do
alargamento das principais ruas, construção do porto, da ferrovia, das edificações nas áreas
centrais, ao passo em que se criava áreas periféricas nos subúrbios, habitados por trabalhadores
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urbanos e estivadores nos arrabaldes da cidade, como os morros da Conquista, São Sebastião e
Vitória.
A presença do passado colonial será retratada de forma negativa, visivelmente atestada
na demolição da igreja setecentista de São Sebastião em 1927 para a construção da Catedral em
estilo eclético.169 A proposta de uma nova igreja se servindo de uma antiga base e de uma antiga
referência espacial será o exemplo mais imediato da reformulação das práticas do passado. Em
1924, o novo intendente da cidade Mário Pessoa criou o Código de Posturas e encarregou
engenheiros do levantamento da planta cadastral da cidade que, como intenção, suplementaria
todos os vestígios coloniais da sede da antiga capitania dos Ilhéus. 170
Deve-se ressaltar que o desenvolvimento da urbanização da cidade de Ilhéus não pôde
corresponder inteiramente ao processo ocorrido nas capitais brasileiras ou na Europa, já que se
trata de uma cidade com dinâmicas políticas e culturais específicas, ainda que almejasse, no
início do século XX, a projeção de uma cidade modelo. Da mesma forma, as dinâmicas
econômicas surgidas pelo cacau também contribuirão para concepções específicas no impacto
comercial e na relação entre trabalho e espaço.
Conforme vimos no capítulo anterior, Mahony destaca como a expansão do cacau no
sul da Bahia, iniciada na metade do século XIX, calcificou na memória coletiva a noção de um
mito fundador.171 Ao se deparar com as lutas políticas da época, Mahony retraçou os campos
das

experiências

históricas

e

das

representações

políticas,

demonstrando

as

complementaridades e interdependências entre ambos. 172
Os novos-ricos ilheenses, preocupados com a noção de progresso que se queria
construir, identificaram nas antigas formas urbanas da cidade um referencial do atraso, do
colonialismo e da escravidão. Essas formas, compreendidas como artefatos, estavam inscritas
na malha urbana – quer seja na exiguidade das ruas ou nas igrejas erguidas no século XVI –, e
seriam assimiladas como uma espécie de remanescentes do passado que outrora se fazia
presente para aqueles homens preocupados com a imagem do progresso. Fez-se necessária uma
reformulação dos vestígios remanescentes, uma vez que o interesse prático das elites
condicionava um presente-futuro na construção de uma narrativa. Podemos perceber que a
cidade evidencia o paradigma presença-ausência por meio dos vestígios de uma materialidade
do passado, presença de um passado que não se dissipa.
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Assim, a cidade pode ser vista como um lugar de memória, que ao mesmo tempo
constrói a própria história, pois memória e história dão identidade e sentido ao espaço. 173 O
passado, evidenciado nos vestígios da cidade, é apreendido no presente como um registro, seja
ele escrito, falado, imagético ou material.174
Embora muitas cidades da Europa já passavam por um processo mais acentuado de
reformas, principalmente no século XIX, o desejo pela modificação – ou remodelação – do
espaço urbano, segundo um modelo de urbanização moderno, só acontecerá com mais vigor a
partir da primeira metade do século XX, nas capitais do Brasil.
As primeiras reformas realizadas nas capitais europeias partiam da modificação do
tecido urbano com novas ruas, refazendo a herança medieval, construindo anéis viários ao longo
das antigas muralhas que serviam de abrigo contra-ataques estrangeiros naquele tempo, criando
novos espaços para o crescimento urbano, além da demolição de antigos baluartes. 175
Contudo, o processo de intervenção na cidade não é uma novidade exclusiva na Europa
dos séculos XIX ou XX, basta que lembremos dos inúmeros intentos de regularização e
ordenamento dos espaços empregados, por exemplo, no Brasil durante o período colonial. 176
As reformas do século XIX tentariam resolver os problemas específicos do inchaço
urbano proveniente da industrialização, das epidemias e das constantes ebulições dos operários
nas cidades. Nas cidades inglesas, a miséria que pululava entre as ruas deveria dar lugar a
avenidas e bulevares, no processo de apartação dos pobres para lugares seguros e de pretensa
sanitarização.177
Londres passaria de oitocentos mil habitantes para mais de dois milhões no século XIX
sem planejamento que direcionaria o desenvolvimento da cidade. A dinâmica da metrópole
inglesa dependia do desenvolvimento das propriedades fundiárias, além da iniciativa dos
investidores imobiliários; à esfera pública seria apenas determinada a regulação dos edifícios,
deixando de fora os desenhos das novas estradas que fariam parte da iniciativa individual.178 O
modelo parisiense demandaria das autoridades inglesas a criação de um organismo centralizado
que respondesse às necessidades de coordenação dos serviços em rede, “substituindo a confusa
ação das circunscrições individuais”.179
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Paris e Londres exemplificarão as novas intervenções urbanas. No início do século XIX,
Paris passaria pelas modificações em suas ruas, com alargamentos que possibilitassem a
comunicação entre os quarteirões e que facilitassem a segurança pública, o comércio e o
embelezamento urbano. Neste período, as intervenções urbanas visavam atender a uma nova
camada econômica e social por meio dos inúmeros equipamentos aristocrático-burgueses como
igrejas, teatros, fontes públicas nas áreas centrais, e o surgimento de novos bairros nos arredores
do centro da cidade.180
Mas a partir da segunda metade do século XIX, Paris encararia a mais emblemática
mudança de sua história, posta em prática pelo barão Georges-Eugène Haussmann, prefeito de
Sena de 1853 a 1870, sob o comando do então imperador Napoleão III. A ideia era transformar
a cidade a partir de uma perspectiva industrializante e perceptível nas inúmeras obras públicas
como a rede de água e esgoto, a implementação de lampiões a gás nas iluminações públicas,
aquedutos, serviços de transporte, parques e edifícios públicos.181 A cidade deveria sofrer as
primeiras alterações por uma malha que interligasse todos os lugares importantes, dos pontos
consagrados pela tradição – como o Louvre, a Sorbonne – e os novos marcos funcionais da
capital – Ópera Nacional de Paris e o Mercado les Halles.182
Esses pontos seriam articulados por trechos que englobassem e servissem de união para
uma maior quantidade de fluxo. Para isso, o sistema viário tornou-se uma prioridade, porque a
partir dele poderiam ocorrer as demolições de antigas construções, reformas para se adequar
aos novos parâmetros de fachada e até mesmo a concretização das redes hídricas. 183 As ruas
surgidas no período modificam o formato medieval, “a caixa da rua aumenta, as fachadas são
reconstruídas, os trechos irregulares são substituídos por outros com desenho regular,
geométrico e reto”.184
As mudanças realizadas por Haussmann transformaram Paris numa cidade espelho do
pensamento burguês do século XIX e, com a ajuda do aparato burocrático, do legislativo e do
sistema financeiro, pôde-se revelar uma cidade com uma nova lógica espacial e institucional,
que reforçava as estruturas do capitalismo.185
As reformas urbanas baseadas nesse modelo poderiam apresentar muitos aspectos em
comum, como as transformações de quarteirões insalubres, ou as ligações dos pontos mais
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importantes da estrutura urbana com os centros históricos.186 Em Londres, a falta de um
esquema elaborado conforme o modelo parisiense, daria forma a processos descontínuos e
policêntricos, mas que trabalhariam e comporiam a estrutura de uma metrópole como pedaços
de uma engrenagem capaz de produzir inovações técnicas e oferecer oportunidades sociais e
econômicas.187
A Paris haussmanniana logo se transformou em modelo e, como tal, poderia ser
exportada para outros países da Europa, chegando ao Brasil, também, nas reformas idealizadas
no Rio de Janeiro. No início da República, a cidade passaria por um período de crescimento
populacional, expondo para as autoridades os problemas de habitação, abastecimento de água,
saneamento e higiene que há muito tempo faziam parte da cidade, além das constantes
epidemias de varíola, febre amarela, malária e tuberculose.188
Os problemas das médias e grandes cidades do século XIX foram quase sempre
semelhantes, embora em escalas distintas mediante às especificidades dos locais, mas que
demandariam das autoridades resoluções também parecidas. A resolução dos problemas
urbanos poderia vir de duas formas: pela expansão ou por meio de reformas das estruturas já
existentes.189
Na expansão, a área externa aos centros da cidade passaria por uma ampliação, com a
criação de zonas residenciais próximas às fábricas ou equipamentos que garantissem a
produção. A área interna e central conterá o comércio, serviços terciários e as instituições
administrativas, quase todas inscritas em um tecido viário anterior (medieval ou colonial) que
demandaria constantes intervenções para a adaptação do espaço frente às novas exigências
econômicas.190
Vê-se que o modelo haussmanniano transparece uma noção impositiva do projeto
urbano numa determinada realidade. Mas não somente isso, o modelo também lida com as
possibilidades de intervenção nas estruturas existentes, seja na dissimulação ou no diálogo com
as formas, sem negá-las.191
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Já em Ilhéus, a argumentação em torno do plano diretor se baseará em meios para
combater problemas oriundos do crescimento de uma cidade sem programação ou orientação:
a falta das comodidades ou das estéticas, dos congestionamentos e dos problemas sanitários.192
O zoneamento, dividido em quatro partes (zona industrial, zona comercial, zona
residencial central e zona residencial periférica), formariam bairros especializados para fins
particulares com apoio da regulamentação da municipalidade.193
As zonas do habitar (residencial central e residencial periférica) seriam os espaços das
residências de baixa densidade, mas na zona central haveria maior concentração de residência
das antigas famílias proprietárias de terra, e à zona periférica, a regulamentação de espaços de
baixa renda. Novas linhas de interligação entre a parte central e a zona periférica seriam
traçadas, principalmente em relação aos cortes nos vales do Lavadouro, Gameleiro e da Opaba
(Cidade Nova), para facilitar a circulação e estabelecer ligação entre a estrada de rodagem para
Itabuna e o centro da cidade, evitando a subida do morro da Conquista que era exigido no antigo
traçado, conforme dito no capítulo anterior.194
Esses novos cortes e traçados seriam justificáveis na medida em que outro elemento
quase invisível precisaria ser tratado: sistema de fluxos hídricos. A abertura de eixos viários
possibilitaria os projetos para uma nova rede de gás ou de água, de novos sistemas para
direcionar os recursos hídricos e fazer escoar os resíduos orgânicos para o esgoto.195
O plano de 1933 já demandaria as observações feitas em 1908 pelos engenheiros para o
abastecimento da cidade, por meio da abdução de água no vale do Lavadouro para a cidade. 196
O plano possui uma seção detalhada para a construção de um sistema sanitário por meio da
divisão da cidade em três zonas de serviço, seguindo a topografia do terreno da cidade: 1ª zona:
morro do Unhão, parte central antiga da cidade, e os vales do Gameleiro, da rua do Café e da
Opaba; 2ª zona: formada pelo vale do Lavadouro; e a 3ª zona: bairro do Pontal. 197
A rede de esgoto seria uma das principais demandas de uma cidade em expansão. Desde
o fim do século XIX, quando as descobertas científicas estabelecem uma relação entre epidemia
e condições ambientais – principalmente o vínculo entre isolamento do vibrião do cólera e a
causa de difusão na eliminação das fezes –, os engenheiros sanitários passariam a conduzir os
projetos da área.198
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A higiene mental dos habitantes deveria acompanhar a higienização física da cidade. Os
lugares de lazer como parques públicos e campos de futebol estariam no exterior de muitas
cidades, em áreas intersticiais que possibilitassem a implementação de áreas verdes. 199 Da
mesma forma, o plano diretor de 1933 também visaria a implementação de espaços livres como
jardins, campos de esporte e de jogos e reservas arborizadas, que proporcionaria as visitas nos
feriados e fins de semana.
Os parques seriam projetados em áreas planas como no Gameleiro, Lavadouro (em torno
do açude) e também nos morros como na Sapetinga (morro ao norte do Pontal), no morro de
Pernambuco e na Boa Vista (na encosta do morro); os campos de esporte também seriam
estabelecidos na Boa Vista, Conquista e Pontal, obedecendo o urbanismo.200
O cemitério e o matadouro também deveriam estar presentes nas novas diretrizes
sanitárias, em distância apropriada do núcleo habitado, de acordo com uma profilaxia coletiva
e com os princípios de isolamento.201 Os engenheiros do plano de 1933 dizem que, com o
crescimento urbano, o cemitério do morro da Vitória “ficará completamente encravado, terá de
desaparecer, parecendo-nos adaptável à construção do novo terreno sito perto da estrada de
ferro”, ou seja, distante do núcleo habitado.202 Já o matadouro da Opaba, com a urbanização da
área, teria que ir para um local mais afastado da cidade, e o morro adjacente poderia ser
transformado em uma espécie de mirante com um pequeno bosque.203
Contudo, os engenheiros apenas dão ideias gerais do que se poderia fazer com o
cemitério e o matadouro, bem como o lixo da cidade que também deverá passar por uma
adaptação diante dos novos métodos higiênicos e econômicos, sendo o processo de incineração
a preferência dos engenheiros; o forno de incineração seria estabelecido à margem da estrada
de ferro.204 Esses aspectos no plano seriam criticados, como veremos mais adiante neste
capítulo.
Conforme aponta Leme, essas ideias de planos e intervenções para as cidades podem
ser sintetizadas em três períodos no pensamento urbanístico do Brasil: o primeiro,
compreendido entre 1895 a 1930, foi empreendido por engenheiros provenientes das Escolas
Politécnicas de Engenharia do país em São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro, atuando em campos
como a construção de ferrovias, aperfeiçoamento do sistema viário e obras de saneamento, este
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último tema seria vital para os projetos de implementação das redes de água e esgoto que eram
feitos principalmente, mas não de forma exclusiva, em áreas centrais das cidades; o segundo
período, compreende os anos de 1930 a 1950, e o foco era a totalidade da área urbana, a
articulação viária entre os bairros pensada para a utilização dos transportes, além das propostas
de divisão da cidade com o zoneamento; o terceiro período compreende os anos entre 1950 a
1964 e dão conta da nova realidade da época promovida pela migração campo-cidade, aumento
da área urbana e conurbação.205 Podemos identificar a elaboração do Plano Diretor de Ilhéus
no segundo período do urbanismo no Brasil, com suas motivações técnicas e políticas discutidas
mais adiante neste capítulo.
Os exemplos mostrados e os métodos de intervenção no século XIX servirão de
comparação para a realidade da cidade de Ilhéus no século XX. Lembramos que se trata de um
caso que alcançou a emancipação de vila para cidade em 1881 e muitas abordagens enfrentadas
pelos gestores para remodelação urbana ocorreriam face aos problemas urbanos oriundos do
século anterior. Ademais, reforça-se a separação entre a intenção e a efetivação do plano
idealizado pelos engenheiros, e também das particularidades da cidade de Ilhéus diante dos
modelos de reforma urbana aqui apresentados, dado que, sua demografia, extensão espacial e
inscrição no cenário político, demandarão uma interpretação específica para este caso.

3.2. Detalhes do Plano Diretor de Ilhéus de 1933

O relatório do plano de intervenção urbanística elaborado pelos engenheiros Manoel Da
Rin e Arquimedes de Siqueira Gonçalves, solicitado pelo então prefeito da cidade Eusínio
Lavigne para remodelação e expansão da cidade de Ilhéus, foi concluído em 13 de maio de
1933 e aprovado pelo decreto n. 8.432 de 23 de maio de 1933 pelo interventor federal na Bahia
Juracy Magalhães (1931-1937).206 O decreto confirmou a incumbência dos engenheiros no
planejamento, além de ter reforçado a anuência dada pela Diretoria de Obras e Urbanismo da
Secretaria da Agricultura, e o valor técnico, dispendioso e necessário para o “desenvolvimento
racional da cidade”.207
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Cabe salientar as influências que o arquiteto Donat Alfred Agache deixou por meio de
seu plano para o Rio de Janeiro nos demais projetos de remodelação e expansão urbana do
país.208
Agache foi professor do Instituto de Urbanismo de Paris e foi contratado pelo prefeito
do Rio Antonio Prado Jr. para dar palestras e desenvolver um plano para a cidade.209 Agache é
citado ao longo do texto do Plano Diretor de Ilhéus, e sua contribuição para ideias no urbanismo
desenvolvidas no Instituto estavam inseridas no contexto da Lei Cornudet, que exigia das
cidades de mais de 20.000 habitantes planos de desenvolvimento, embelezamento e extensões
das cidades. Além desses planos feitos para cidades francesas, houve estudos para cidades na
América Latina e África, com orientação de professores franceses.210 Nota-se a influência que
o plano do Rio teve na elaboração do plano ilheense, já que suas divisões são parecidas com o
plano projetado por Agache (zoneamento, circulação, esgotamento sanitário para toda a cidade),
além da utilização dos estudos já levantados (como a utilização da planta semicadastral da
cidade) para a complementação do estudo do plano, características também presentes no Plano
Diretor de Porto Alegre em 1938, com o levantamento de plantas cadastrais e dados
demográficos.211
Conforme vimos no capítulo anterior, as áreas adjacentes ao centro urbano de Ilhéus,
terrenos de antigas fazendas, foram lentamente ocupadas por uma população cada vez mais
atraída por uma vida urbana. Dada a extensão do Plano de 1933, perceberemos a intenção dos
engenheiros em interligarem os redutos ocupacionais (suburbanos ou rurais) com a zona urbana
já estabelecida, isto é, a articulação seria uma espécie de ordenação do espaço total da cidade,
das antigas às novas áreas a serem ocupadas (Figura 29).212

Donat Alfred Agache (1875-1959) “foi um arquiteto francês diplomado pela École des Beaux-Arts de Paris em
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Figura 29 – Redutos ou manchas ocupacionais na cidade de Ilhéus (década de 1930)

Fonte: base obtida do Laboratório de Análise e Planejamento Ambiental – LAPA/UESC no programa
QGIS e adaptada pelo autor.

Desse modo, o Plano Diretor de Ilhéus de 1933 foi dividido em sete partes, iniciando
com uma sucinta história pregressa da cidade no período da colônia e do império, passando
pelas aplicações projetadas para a cidade, até os orçamentos previstos, principalmente para a

Diretor de Ilhéus de 1933. Cf. API. Lançamento do imposto sobre imóveis do município de Ilhéus (décimas).
Livro nº 4, 1916-1929, 100 fls.
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rede sanitária. Assim consta a divisão do plano: 1) introdução; 2) o plano diretor; 3)
zoneamento; 4) circulação; 5) várias disposições (loteamentos, lei de recuo, cemitério, etc.); 6)
esgotos sanitários; 7) esgotos pluviais; e anexo com orçamento do serviço de esgotamento
pluvial e sanitário.
Agora veremos os pontos mais importantes no plano.

3.2.1. Introdução do plano

Na introdução do plano há uma breve retrospectiva histórica da cidade de Ilhéus, desde
o período da concessão de terras para a fundação da Capitania de Ilhéus em 1534 e da criação
da vila, até elevação à cidade em 1881. Nesta parte, os autores levantaram alguns relatos sobre
a vila em seus primórdios por meio dos escritos do padre Simão de Vasconcelos, nas Crônicas
da Companhia de Jesus ([1663], 1865)213 e também em Memória Topográfica e Econômica da
Comarca de Ilhéus de Baltasar da Silva Lisboa (1825).214
Segundo os engenheiros, a “evocação histórica, examinando alguns aspectos sucessivos
do povoado, desde o seu estabelecimento” geraria vantagens para “conhecer os fatores
topográficos, econômicos e sociais que influíram sobre o passado de uma cidade para poder
fazer qualquer previsão relativamente aos que sobre ela poderão agir no futuro”. 215 Há outras
fontes como os relatos do príncipe Maximilian Von Neuwied, Von Spix e Von Martius, além
dos escritos de Borges de Barros (1915).
Engenheiros dizem que:
Segundo refere o Dr. Francisco Borges de Barros, na sua « Memoria sobre o
Municipio de Ilhéos », 1915, o primeiro povoado da Capitania de Ilhéos foi edificado
no cume do Morro do Unhão, como attestam as ruinas de uma igreja, alicerces de
casas e restos de calçadas de um subterrâneo.216

O Morro do Unhão, como vimos no capítulo anterior, é o atual Outeiro de São Sebastião,
também chamado de Outeiro de Santo Antônio, ou Morro da Matriz Velha. Sabe-se que ao
longo do século XX, quando se intensificava a reocupação do Outeiro, ainda se viam as ruínas
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de uma igreja, em cujas adjacências foram achadas ossadas, bem como lápides, indicando ser
ali também local de um antigo cemitério.217
A menção a Von Spix e Von Martius corroboraria com a ideia de pobreza da vila de
Ilhéus, com suas ruas “cobertas de capim e de cabanas baixas, já estando o Colégio dos Jesuítas,
que fora construído de pedra e tijolos, desabitado e ameaçando ruir”.218 Essa visão, bem serviu
para as novas elites do século XX ensejarem um tom de denúncia de um passado “colonial e
atrasado”, face às novas perspectivas da região com o advento econômico proporcionado pelo
cacau, como apontado no capítulo anterior.219
O exame realizado pelos autores do plano destacaria a necessidade de manutenção da
igreja matriz de São Jorge, erguida no século XVIII, uma vez que “seu aspecto primitivo”
constituía um monumento histórico de grande valor. O “aspecto primitivo” referido pelos
engenheiros poderia significar um possível estado de decadência estrutural da igreja ou uma
referência à arquitetura barroca que poderia ser atrelada ao passado. Em todo o caso, a
justificativa expressa no plano apontou para a não elaboração de uma avenida que resultaria na
demolição da referida igreja – embora os autores tenham relembrado no plano sobre a
demolição da igreja barroca de São Sebastião para a construção de uma nova catedral e a
remodelação da igreja de Nossa Senhora da Vitória, que se encontrava em precariedade. 220
A construção da nova catedral de São Sebastião na época foi motivo de debates na
cidade. Cogita-se a influência dos engenheiros do plano diretor na consulta que Eusínio Lavigne
fez ao diretor da Escola de Belas Artes do Rio Arquimedes Memória, integrante da comissão
de Agache para o Plano do Rio de Janeiro que, por sua vez, respondeu que necessitaria de
estudo prévio sobre o urbanismo da cidade de Ilhéus para comentar com mais rigor sobre a
localização da futura catedral.221

3.2.2. O plano diretor

O plano para Ilhéus (Figura 30) foi elaborado com base na planta semicadastral da
cidade e dos seus arredores, de autoria dos engenheiros Mario Carlos da Silva e Antonio Fares
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Kalil, em 1932.222 A planta foi dividida em duas partes: a primeira parte abarcou o levantamento
geral da rede de triangulação da área urbana da cidade, caminhamento, levantamento de
detalhes, nivelamentos longitudinais e das seções transversais; já a segunda parte, tratou do
traçado da planta, dos cálculos das coordenadas da rede de triangulação e dos caminhamentos,
do preparo de cadernetas e arquivo.223
Na apresentação do trabalho da planta semicadastral da cidade, os engenheiros Silva e
Kalil dizem que “na efetuação das práticas questões, quando já convenientemente examinadas
as necessidades sociais, em que deve prevalecer, como princípio, o amor, é a ordem, a base
fundamental e só capaz do fim principal destas mesmas questões – o progresso”.224 Sob uma
“ordem subordinada ao amor e impulsionando o progresso”, os engenheiros da planta tentaram
“aplicar ao trabalho (...) a apreciação, o conjunto dos nossos sentimentos afetivos, faculdades
intelectuais e critério adoptado”.225 Tal perspectiva se enquadra perfeitamente nos preceitos do
positivismo político – o ideal de progresso iluminista atrelado ao conceito de ordem – ainda em
voga nos últimos anos da Primeira República.
Ao retornarmos o olhar para o texto da elaboração do plano, veremos que a cidade, como
passível de uma intervenção incisiva, teria no plano diretor a possibilidade da execução racional
e ordeira do espaço urbano. Os engenheiros indicaram as prerrogativas de execução nos
princípios admitidos pelo arquiteto e urbanista Alfred Agache: nas marcações, criações ou
modificações da rede viária; nas extensões e disposições das praças, jardins, campos de jogos,
parques, espaços públicos; nos destaques da arquitetura dos edifícios públicos, para afirmação
do valor e embelezamento da paisagem urbana.
Essas prerrogativas iriam de encontro, segundo os engenheiros, à falta de uma visão que
orientasse a expansão urbana, resultando em problemas para a cidade, como congestionamento
das vias e a falta de saneamento básico, entraves onerosos para administração, e que poderiam
viabilizar a deterioração do núcleo urbano. Os engenheiros, por outro lado, lembrariam que o
plano diretor não forçaria a municipalidade a colocá-lo em prática de forma imediata, nem que
deveria seguir a rigidez absoluta, mas que, na realidade, reforçaria os princípios de ordem da
cidade, além de fixar uma orientação geral que deveria ser encarada de acordo com as variantes
e necessidades, desde que não alterassem a essência do projeto.226
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Os engenheiros escreveram que a situação do porto e da estação da estrada de ferro “já
se acham determinadas”, isto é, em boas condições e em plena funcionalidade, ao contrário do
traçado da via férrea que atravessava, ao mesmo nível das ruas, toda a cidade, motivo que
julgavam pela modificação de acordo com a variante proposta, segundo a qual a cidade seria
ligada pelo lado do Rio Fundão. 227
Dadas as características gerais que este plano pretendia seguir – e que veremos com
mais detalhes adiante –, cabe ressaltar que o processo de planejamento da cidade passa por um
foco socioeconômico, na intenção de melhorar a funcionalidade e a espacialização a fim de
torná-las eficientes. Define-se os objetos que se quer espacializar, levando em consideração a
própria morfologia urbana e as viabilidades físicas do território. O desenho que se projeta, não
poderá incorrer em contradição espacial, socioeconômica ou administrativa, porque é no
próprio desenho que todas essas questões deverão ser assimiladas e sanadas dentro da
elaboração do plano. Após isso, executa-se o projeto, tendo em vista os objetivos programados
e os meios tecnológicos disponíveis.228 Segundo Lamas, esse tipo de abordagem do plano
articula-se em estratégias políticas, sociais e morfológicas diferentes, e não se pode pular ou
antecipar etapas de execução, em razão do prejuízo de afastar o envolvimento entre a forma do
território e da cidade.229
Embora essas ideias possam estar melhor atreladas aos projetos de urbanização mais
recentes e com etapas bem definidas, não podemos deixar de analisar que, o plano de Ilhéus já
almejava uma articulação entre os bairros, centro e áreas limítrofes das cidades, por conta do
excessivo uso viário. Os planos do período já apontariam por uma totalidade, isto é, pelo
conjunto de toda a área urbana das cidades e não apenas uma parte destas.230 A visão total e
orgânica das cidades seria uma das principais heranças que Agache deixaria como legado para
o urbanismo da época: “uma ciência para a compreensão do funcionamento das cidades, que
teriam funções análogas às do corpo humano e o plano (do Rio) enfocaria as três funções:
respirar, circular e digerir.”231
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Figura 30 – Planta do Plano Diretor de Ilhéus de 1933

Fonte: base obtida do Laboratório de Análise e Planejamento Ambiental – LAPA/UESC no programa QGIS e
adaptada pelo autor de acordo com o Plano Diretor de Ilhéus de 1933.

3.2.3. Zoneamento
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Nesta parte são tratados os aspectos de zoneamento, isto é, as divisões da cidade em
bairros especializados para determinados fins. Segundo os engenheiros, o zoneamento
impediria que alguns bairros possuíssem mais de uma especificidade, ao afastar casos em que
indústrias e moradias fossem vizinhas uma das outras. Seria uma espécie de restrição que
demandaria iluminação, arejamento e circulação próprios para cada zona. Os engenheiros
escreveram que “a cidade evolui, se expande, o que torna necessário, periodicamente, a revisão
do zoneamento”.232
Os engenheiros propuseram o seguinte zoneamento na cidade de Ilhéus: a) Zona
industrial: na parte baixa da Pimenta e na parte baixa do morro do Unhão (Outeiro de São
Sebastião), localizada junto ao porto e à estrada de ferro e próxima a zona comercial (os
engenheiros lembram que com o desenvolvimento da cidade, a zona teria de ser ampliada); b)
Zona comercial: na parte antiga da cidade, entre o porto e a prefeitura, área central; c) Zona
residencial central: na parte mais antiga da cidade, entre a prefeitura e o oceano, destinada a
casas de apartamentos, hotéis, pensões, clubes, edifícios de instituições filantrópicas ou de fins
educativos e residências isoladas; e d) Zona residencial periférica: toda a parte restante da
cidade, como os bairros da Vitória e da Conquista, e reservada aos prédios para residência de
uma ou duas famílias, igrejas, escolas, bibliotecas, hospitais e hotéis, quando rodeados de
parques.
Se tomarmos como exemplo o plano de Agache para a cidade do Rio de Janeiro,
veremos que o zoneamento da cidade tinha como objetivo a repartição racional da vida urbana,
separando zonas de habitação da do trabalho e do lazer, permitindo a regulamentação do
mercado fundiário e demais delimitações em cada bairro, contribuindo para a definição da
própria forma.233 Para os autores do PDI, apesar do aspecto de restrição envolvendo o
zoneamento, isso também reforçaria as reivindicações de direitos dos proprietários urbanos. 234

3.2.4. Vias de circulação

Os engenheiros apontaram que, após o estabelecimento das zonas, seria necessária uma
ligação entre as mesmas de forma rápida e ampla, que penetraria os obstáculos topográficos de
maneira racional. A transformação da parte central antiga em zona comercial e zona residencial
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central demandaria inúmeros gastos. Assim, os engenheiros propuseram rodeá-las por um
conjunto de avenidas, formando um anel ou avenida de contorno ligando o cais do Porto e as
praças da Estação, Coronel Pessoa, Castro Alves, João Pessoa e Unhão, e as ruas Tiradentes,
Coronel Bento Berillo e Coronel Paiva que seriam alargadas em vinte metros. 235
A proposta pelo contorno das zonas centrais da cidade, embora impossibilitada em sua
totalidade por conta da topografia, visaria simular um sistema viário radial-perimetral em que
a comunicação entre a parte central e as zonas periféricas da cidade conservariam a estrutura
existente, ao passo em que possibilitaria uma conexão que irradiasse em direção às zonas
suburbanas da cidade. Esse modelo já era usado na Europa (por conta da estrutura dos anéis
ferroviários existentes) e foi projetado em Recife e São Paulo na década de 30.236
A topografia da parte norte da cidade apresenta três vales: do Gameleiro, o da Opaba e
o do Lavadouro. Os dois primeiros ligam-se naturalmente, mas o último não, já que se encontra
isolado no extremo norte. Os engenheiros apontaram a necessidade de cortes nas gargantas dos
vales, restabelecendo a junção por meio de viadutos entre o morro da Vitória, da Conquista e
da Boa Vista.237
Para os engenheiros, o primeiro desses cortes estabeleceria melhor a ligação entre a
estrada de rodagem para Itabuna e o centro da cidade, evitando, assim, a subida ao morro da
Conquista, percurso exigido pelo antigo traçado. Para aproveitamento dos cortes ou passagens
inferiores citadas, os engenheiros estabeleceram as seguintes vias dominantes:
a que liga a avenida de contorno ao bairro do valle do Lavadouro, passando pelo corte
Victoria–Conquista, com declividade máxima de 5%; as que communicam o referido
bairro com a estrada de rodagem (declividade maxima 4,9%), o bairro do alto da
Conquista (declividade maxima 6%) e o alto da Bôa Vista (declividade máxima
6,15%); e a avenida com canal central, sita no valle da Opaba e que se estende entre
o « park-way » de que trataremos adeante e o bairro do valle do Lavadouro, passando
pelo corte Victoria-Bôa Vista, com declividade maxima de 6%.238

Somente em 1955 houve a conclusão da via que fazia a ligação entre os morros da
Vitória e da Conquista, por meio do viaduto Catalão, isto é, vinte e dois anos após sua
elaboração no plano de 1933.
As comunicações com os parques deveriam ser feitas por meio de avenidas arborizadas,
com canteiros, seguindo o traçado da estrada de ferro ligando as imediações da Praça Castro
Alves, em direção ao Parque da Boa Vista e ao extremo norte da cidade, devendo ser prolongada
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por uma rodovia em direção ao norte.239 Uma ampla rua com 20 metros de largura partiria da
praça da Estação
margeando a faixa reservada a estrada de ferro á estrada de ferro, desenvolve-se em
seguida na íngreme encosta do morro, com 15 metros de largura e 4% de declividade,
para attingir a ponte suspensa (prevista sobre o Rio Cachoeira para servir o bairro do
Pontal) e prossegue em demanda do bairro da Conquista; deste modo, a referida ponte
facilita as comunicações entre o centro da cidade e o Pontal e entre este e a
Conquista.240

A referida ligação remete à atual rua Amélia Nunes, partindo da praça Cairu e em
direção à ponte Lomanto Júnior. Mas a ponte do Pontal (como ficou conhecida) só foi concluída
em 1966, e seria por muitas décadas a única ligação viária entre o Centro e o bairro do Pontal.
Em continuidade à ponte suspensa do Pontal, os engenheiros planejariam uma pequena praça
circular, de onde partiria uma avenida por toda extensão até a área da praia, onde teria uma
bifurcação: a parte esquerda, chamada de rua da Frente, seria um arco de 1,5 km de dois centros,
seguido de uma tangente e que atingiria um amplo jardim triangular localizado ao leste e em
frente ao morro de Pernambuco; a outra parte seria dotada de um canal central para águas da
chuva e que seguiria uma demanda da praça maior da Sapetinga.241
Os engenheiros apontaram que na parte central do bairro do Pontal há declividades no
terreno, onde a água da chuva ficava empoçada formando lagoas, que depois desapareciam
através de infiltração na camada de areia. Essas lagoas, dizem os engenheiros, deveriam ser
suprimidas, possibilitando a urbanização da planície do bairro.
O fato de ser uma zona livre de qualquer edificação facilitaria a erradicação desse
fenômeno natural, de modo que planejaram uma ampla avenida na parte central do bairro, que,
além da comodidade do aspecto viário, também resolveria, por meio de um canal central, os
problemas de drenagem de águas pluviais. A avenida teria um aspecto poligonal e 22 metros de
largura, começando na praça maior da Sapetinga em direção a uma praça triangular; daí para a
esquerda, prosseguiria a via, afastando-se da praia, em perpendicularidade à direção da costa,
até encontrar a avenida Oceânica. Do largo triangular e em prolongamento do segundo lado da
poligonal da avenida Oceânica, seguiria uma rua de 18 metros de largura até o encontro da
estrada de mesma largura, percurso que vai da Rua da Frente para Macuco.242
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Segundo os engenheiros, essa separação entre vias públicas centrais dividiria, à direita,
a zona com traçado radial já edificada, e ao centro e à esquerda, um novo traçado urbanístico
com “divisão mais racional, tendo sido reservados no centro, próximo à bifurcação, dois
quarteirões de trapezoidal, o maior dos quais para esporte e o outro para edifícios públicos ou
de utilidade pública”.243
Para a Sapetinga, os engenheiros planejariam uma avenida vinda da ponte e à beira do
rio Cachoeira, bem como uma ampla faixa para um cais e tráfego de pequenas embarcações; os
engenheiros apontariam que “para completar o saneamento será necessário eliminar o mangue
que poderá ser feito pouco a pouco”.244
Os engenheiros apontam para uma necessidade de aumentar as larguras das ruas para
melhor circulação de veículos, principalmente a largura de ruas dominantes: a rua que liga o
bairro da Vitória aos da Conquista e Boa Vista por meio dos viadutos projetados; a rua plana
que contorna o bairro do Unhão; a avenida João Pessoa ao longo do oceano; e a avenida
Oceânica que se ligaria a rua da Frente do Pontal e seguiria pela praia até a parte sul da cidade. 245
Nesta parte, os autores do plano escreveram que os morros do Unhão (Outeiro de São
Sebastião), Vitória, Conquista e Boa Vista, possuem topografia característica (platôs,
declividades, encostas) o que dificultaria a abertura de ruas e de edifícios públicos (Figuras 31
e 32).
Os engenheiros registraram que as declividades das encostas dos morros variam em
alguns pontos entre 27º e 45º de inclinação. No primeiro caso é possível o aproveitamento de
terrenos marginais dos lados com pequena distância das construções de frente a fundo e que se
estenderiam paralelamente à rua. Apontou-se a necessidade do terreno ter 20 metros de frente,
mas o custo de terraplenagem, muros de arrumo e escadas externas poderia atingir para cada
lote entre 4 a 10 contos de réis que só não será alto para aqueles que vivem dos 50 a 60 contos. 246
Os engenheiros escreveram que
se deduz que esses terrenos marginaes só se prestam com vantagem para conctucções
de certa importancia e que produzirão um agradável aspecto de cidade jardim se nas
subidas dos morros que rodeiam o centro da cidade somente fôr permitida a
construcção de belas villas ou «bungalows» rodeados de jardins, aformoseando ainda
mais as paysagens (...).247
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Figura 31 – O Outeiro de São Sebastião no Plano Diretor de Ilhéus de 1933

Fonte: base obtida do Laboratório de Análise e Planejamento Ambiental – LAPA/UESC no programa QGIS e
adaptada pelo autor de acordo com o Plano Diretor de Ilhéus de 1933.

Situação propícia que, segundo os engenheiros, evitaria as moradias “antiestéticas” –
distribuídas de forma desordenada e construídas indevidamente nas encostas dos morros, sem
nenhuma preocupação com o aspecto ou da dificuldade de acesso, de maneira que a prefeitura
precisaria conceder licença para essas construções, levando em consideração o melhoramento
do aspecto paisagístico.
Após a aplicação do plano diretor, a Ladeira da Vitória, principal acesso desde o período
colonial ao morro homônimo, passaria a ser um trajeto secundário e, mesmo assim, deveria
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passar por um processo de redução da declividade, tomando como parâmetro o Hospital da
Santa Casa (atual Hospital São José).248
Os engenheiros também apontaram quais são as construções projetadas para ligar o
morro da Vitória com os da Conquista e Boa Vista, e a ponte que faria a ligação da parte central
da cidade com a zona sul (Figura 33).249

Figura 32 – Morros da Vitória e da Conquista no Plano Diretor de Ilhéus de 1933

Fonte: base obtida do Laboratório de Análise e Planejamento Ambiental – LAPA/UESC no programa QGIS e
adaptada pelo autor de acordo com o Plano Diretor de Ilhéus de 1933.
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Figura 33– Projeto da ponte suspensa Centro-Pontal que ligaria a parte central a zona sul da
cidade

Fonte: Plano Diretor de Ilhéus, 1933.

O plano aponta que a declividade máxima seria de 12% e que os trechos de 10% e 12%
de declividade não poderiam passar de 100 metros de comprimento. Contudo, por conta da
paisagem notadamente acidentada, algumas ruas de trânsito limitado poderiam exceder o limite
de declividade em até 20%.250 Os engenheiros apontam que as larguras de ruas propostas podem
variar, não sendo necessário o estabelecimento literal destas, desde que “seja imposta aos
terrenos adjacentes, servidão non aedificandi sobre o restante da largura”.251
O plano estabeleceria uma adoção de largura mínima das vias, bem como dos passeios
(1,50 m); deveria ser evitada a construção de edifícios que impossibilitem a visibilidade em
intersecções.252
A partir do processo de loteamento do Unhão, verificou-se a excessiva desproporção
entre a utilização particular dos terrenos e o custo das vias públicas. A variante do projeto indica
a redução do número mínimo de vias propícias para veículos (uma ao lado do Oceano e outra
menos cômoda ao lado do Porto), e outras vias transversais. Esse novo sistema permitiria a
subida de carro, percorrer uma só vez todas as ruas do cume e descer do outro lado do morro,
“fechando o circuito em boas condições”.253 Atentou-se ao loteamento proposto – pois é uma
região de muitas encostas – e aos quarteirões na linha de cumeeira que seriam reduzidos de
cinco a três.254
Para a Opaba, os engenheiros fizeram uma excursão com o prefeito Eusínio Lavigne em
agosto de 1932 na zona por urbanizar, na ocasião da assinatura do contrato, examinando no
local a possibilidade de transferência do campo de futebol da área. Segundo os engenheiros, a
localização do campo rodeado de morros formaria um anfiteatro natural, acarretando em
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espectadores gratuitos, o que diminuiria a importância do local. Com a transferência do campo
para o alto da Boa Vista, a região poderia passar pelo processo de urbanização, dado que o vale
do Opaba era “embrejado e foco de mosquitos” e que a prefeitura já havia feito uma
terraplenagem na área, e o passo seguinte seria um trabalho de drenagem. 255
Segundo os engenheiros, o alto da Boa Vista seria ideal para a localização do novo
campo após a terraplenagem, o que tornaria o terreno mais amplo e amenizado por estar rodeado
de um futuro bosque, o que seria de serventia para excursões dos ilheenses. Mas os engenheiros
lembram que, a nova localização, além de obrigar a municipalidade a novas despesas por conta
da terraplenagem e instalação, também ficaria distante do centro da cidade e suscetível à força
dos ventos.
Em relação à variante do Porto, os engenheiros dizem que ela foi estudada para atrelar
os interesses da prefeitura com os da Companhia Industrial de Ilhéus, concessionária dos
serviços portuários. Pelo projeto proposto, a largura da avenida que ligava o porto à Praça da
Estação seria de 20 metros.256

3.2.5. Várias disposições

Os engenheiros destacam a necessidade do uso das árvores, canteiros cobertos de relva
e campos para recreação ou esporte, em virtude da saúde dos cidadãos.
A partir das conceituações do arquiteto e urbanista Alfred Agache, os engenheiros
indicam as duas categorias de espaço livre: jardim, parques e campos de esporte e jogos para o
uso diário da população. Também houve planejamento para áreas arborizadas, destinadas às
visitas nos fins de semana ou aos “campings” nas tardes quentes. O projeto preveria a
construção dos seguintes parques: na encosta do morro da Boa Vista; na cabeceira do vale do
Gameleiro; na Sapetinga, no morro ao norte do bairro do Pontal; e no morro de Pernambuco.
Para esporte, seriam construídos campos nos morros da Boa Vista, Conquista e no Pontal. 257
As áreas verdes serviriam para compor o desenho urbano, organizando, definindo e contendo
espaços, controlando o clima e qualificando a cidade.258
Os engenheiros apontaram no plano determinadas áreas para a construção de edifícios
públicos (de administração pública, correios, teatros, cinemas, etc.), embora os autores
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ressaltassem a necessidade de remanejá-los de acordo com as necessidades políticas que
poderiam ocorrer.
No largo do Unhão, era prevista a construção de um mercado de peixe, um pavilhão de
forma circular ou poligonal. Quanto ao loteamento, os engenheiros determinaram as dimensões
mínimas dos lotes (12 metros de largura e 360 m² para a área) e os prédios deveriam ficar
recuados pelo menos 3 metros do alinhamento. Nos núcleos destinados ao comércio
permitiriam construções contíguas em lotes de largura mínima de 8 metros e com pelo menos
240 m² de área.259
Já quanto à lei de recuo dos prédios a prefeitura poderia promulgá-la tão logo o plano
diretor estivesse aprovado. Nela, a prefeitura poderia negar licença para a reforma ou
reconstrução de qualquer prédio fora do alinhamento, caso o proprietário não se sujeitasse ao
recuo estabelecido. Os prédios deveriam ter a altura estabelecida de acordo com as
especificidades de cada zona, e essa altura, de modo geral, não poderia ultrapassar a distância
entre as fachadas, exigindo para as ruas mais estreitas os recuos necessários.260
Os engenheiros, também, lembraram nesta seção que não coube ao plano os
detalhamentos de problemas relacionados aos cemitérios, matadouros e lixo, e que se limitariam
a ideias gerais. Para o cemitério no morro da Vitória, os engenheiros apontaram que ele teria de
desaparecer, pois estaria encravado na cidade; um novo terreno perto da estrada de ferro poderia
ser utilizado para o novo cemitério.
Na urbanização da Opaba, o matadouro deveria ser realocado para longe da cidade; e o
lixo deveria passar por um processo de incineração, pois, segundo os autores, seria mais
higiênico e econômico, já que poderia ser feito um aproveitamento industrial do calor.261

3.2.6. Esgotos sanitários e pluviais

Os engenheiros apontam no plano a diferenciação dos esgotos sanitários e os esgotos
pluviais, uma vez que este se refere às águas pluviais das vias públicas, dos telhados e dos
quintais. O plano divide a cidade em três zonas de serviço de esgoto sanitário levando em
consideração a topografia do terreno.
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Nesta parte e na subsequente, por meio da propriedade técnica das seções, os
engenheiros demonstram as características e os custos para a construção da rede sanitária,
admitindo a hipótese de 200 litros de consumo diário de água por habitante.262
Por conta da topografia do terreno, a cidade seria dividida em três zonas para o serviço
de esgoto sanitário: a 1ª zona abrangendo o morro do Unhão (Outeiro de São Sebastião), a parte
central antiga da cidade e os vales do Gameleiro, da Rua do Café e da Opaba; a 2ª zona formada
pelo vale do Lavadouro; e a 3ª zona constituída pelo bairro do Pontal (Figura 34). Para o cálculo
de contribuição dos coletores para as zonas e suas subzonas admitiram um número de habitantes
por hectare, variando com a densidade provável das edificações. 263

Figura 34 – Zonas de Esgotamento Sanitário no Plano Diretor de Ilhéus de 1933

Fonte: base obtida do Laboratório de Análise e Planejamento Ambiental – LAPA/UESC no programa
QGIS e adaptada pelo autor de acordo com o Plano Diretor de Ilhéus de 1933.
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A 1ª zona abrangeria o morro do Unhão, a parte central antiga da cidade e os vales do
Gameleiro, Rua do Café e da Opaba, e em subzonas. Nesta zona estariam programadas duas
estações elevatórias elétricas automáticas: a primeira estação situada no largo do Unhão e a
segunda estação no bairro do Opaba. Algumas intervenções de esgoto sanitário nessa zona
poderiam ser muito onerosas, como a canalização entre os poços para substituição dos coletores
existentes, uma vez que a vala, bem como algumas derivações de casas da rua Dr. Manoel
Vitorino, deveriam ser abertas em rocha.264
Os engenheiros lembram que,
Em vista do regimen de economia que orienta a Prefeitura, traçamos a rêde de esgotos
em condições de ser executada mesmo independentemente de desapropriações
custosas, como, por exemplo, no caso da travessa projectada para completar o annel
entre a Praça Castro Alves e a avenida que vae substituir a estrada de ferro; o traçado
em linhas interrompidas poderá ser executado mais tarde, depois da reforma completa,
e eliminará o inconveniente da passagem do collector por baixo do Predio Escolar. 265

Na 2ª zona – coletor principal partindo do poço na parte noroeste do bairro da Conquista,
estendendo-se, no vale do Lavadouro; e a 3ª zona – constituída pelo bairro do Pontal.
Os engenheiros demonstraram interesse específico para os esgotos pluviais, pois,
segundo eles, há áreas em que o poder municipal tem muita dificuldade para facilitar o
escoamento de águas, como nas ruas do Café e da Opaba. Nesta última, por conta da praia, está
sujeita ao movimento das areias e a possibilidade de obstrução das canalizações. Os autores do
plano estudaram o projeto de uma forma que o lançamento das águas pluviais “se fizesse em
rocha nos recifes do lograr denominado Trincheiras.”266 O projeto segue a ordem da divisão do
esgotamento sanitário de zonas e subzonas.
Os engenheiros dizem que ao mesmo tempo em que fossem construídos cada trecho da
rede de águas pluviais, seria necessário que todas as valetas fossem revestidas para evitar
enxurradas, ou águas que levariam lama. Por fim, os engenheiros chamaram a atenção para o
fato de que o projeto prevê, para todos os canais, “a hipótese de transformá-los mais tarde, em
galerias, cobrindo-os com lajes de cimento armado, formando assim o complemento de um
grande passeio central”.267
Nesta última seção os engenheiros encerram a explanação do plano. Veremos agora
como esse plano foi assimilado entre outros engenheiros e a prefeitura de Ilhéus.
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3.3. Críticas ao Plano Diretor de 1933

Em 1933 o prefeito Eusínio Lavigne dirigiu-se para a capital federal com a intenção de
angariar recursos para a construção de um ginásio e de um edifício dos Correios e Telégrafos,
além de um empréstimo para execução do plano diretor e saneamento da cidade. Recebeu, em
contrapartida, promessas.268 Em alguns anos, o plano diretor de 1933 seria retificado.
O plano diretor foi apresentado pelo engenheiro Arquimedes Gonçalves em uma
palestra na Associação dos Engenheiros Civis, em Salvador. Na ocasião, o engenheiro Otávio
de Britto Figueiredo se encontrava entre a plateia e escreveu um elogioso artigo sobre os
aspectos do plano, publicado em setembro de 1935 na Revista da Diretoria de Engenharia do
Rio de Janeiro.269 Segundo Figueiredo, o relatório apresentado por Gonçalves expunha
resultados dos estudos, projetos (ilustrados brilhantemente com fotografias) e desenhos
executados com primor. O plano seria uma espécie de molde, arquitetado para adaptar a cidade
de Ilhéus ao futuro, incluindo avenidas largas, vias ajardinadas, ruas, parques, campos de
esporte, tudo acomodado nas condições de salubridade, atrelando “os encantos que a natureza
(da cidade) prodigamente lhe concedeu com os encantos artificiais que a engenharia lhe
proporcionará”.270
No artigo, Figueiredo reproduz algumas constatações de Gonçalves sobre a topografia
acidentada de Ilhéus, das casas localizadas nas baixadas dos morros e que avançavam pelas
suas declividades. Nessas baixadas, diz Figueiredo, deveria ser feito um rigoroso trabalho de
drenagem, principalmente no vale do Gameleiro, conforme indicava o plano. As declividades
dos morros da Vitória, Conquista e Boa Vista dificultariam a utilização de terrenos para
edificação, além de proporcionarem traçados viários íngremes ou sinuosos, atrapalhando o
acesso pedestre e tráfego de veículos.
Esses problemas, segundo Figueiredo, foram “brilhantemente resolvidos por dois cortes
magistralmente projetados” nas gargantas que separam os morros da Vitória com o da
Conquista e o da Boa Vista. Após isso, a passagem facilitaria os percursos pelos morros – por
meio de viadutos – e também pelas aberturas propostas, com uma profundidade de 15 metros,
realizando um “milagre” para a circulação de carros e pedestres, transportados de um vale para
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outro, em vias arborizadas, encurtando distâncias. Para Figueiredo, esses cortes seriam vitais
para a movimentação social e comercial de Ilhéus e foram projetados com “verdadeira visão de
mestre”.271
Sobre o zoneamento, Figueiredo diz que foi estabelecido cautelosamente, com divisões
bem definidas e com a vantagem de separar áreas industriais e urbanas, proporcionando silêncio
e conforto nas regiões onde as fábricas não estariam presentes. Prossegue no artigo dizendo que
a escalada dos morros foi resolvida pelos autores do plano com elaboração de ruas nas encostas,
acompanhando as curvas de nível, “por meio de concordância de curvas tangentes, de modo a
evitar declividades muito fortes e número exagerado de curvas.”272
Para Figueiredo, o projeto da ponte que ligaria o centro de Ilhéus ao bairro do Pontal
seria de grandiosa proporção e de alto custo, cabendo aos governos estadual e federal o interesse
pela obra. O bairro seria o local ideal para as intervenções urbanísticas, dada a vastidão da área,
muito apropriada para o vislumbre da cidade futura. As seções de esgoto e águas pluviais
também foram muito elogiadas por Figueiredo, bem como as zonas sanitárias e todos os
desenhos apresentados por Gonçalves sobre canalizações, galerias e canais. 273
Figueiredo encerra o artigo dizendo que a apresentação de Arquimedes Gonçalves
deixou “no espírito de todos os seus colegas presentes uma justa impressão de entusiasmo”: do
desenho muito bem feito do plano, seus detalhes, com a introdução histórica sobre Ilhéus, até a
conclusão na parte sanitária, tudo isso categorizado como “trabalho de alto valor, primoroso
mesmo, que honra a engenharia baiana, destacando as suas possibilidades”. Figueiredo
completa que Ilhéus estava na vanguarda em relação à produção de plano de conjunto, que as
demais cidades baianas deveriam se espelhar na sua irmã do sul para evitar os problemas
provocados pela expansão urbana, parabenizando o prefeito e os técnicos pela organização do
projeto.274
O tom efusivo presente nas palavras de Figueiredo em seu artigo sobre o plano de
Gonçalves aponta para três situações: a primeira refere-se ao fato do autor do plano ter sido
diretor da Escola Politécnica da Bahia entre os anos de 1920 e 1934, integrado os primeiros
quadros de engenheiros graduados na instituição (1904), e o primeiro ex-aluno a ter ocupado o
cargo de diretor;275 a segunda situação é que Figueiredo também foi aluno da Escola
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Politécnica, concluindo sua graduação em 1918, tornando-se professor da instituição na cadeira
“Estradas de Ferro e de Rodagem” em 1936, posição anteriormente ocupada por Gonçalves; 276
a terceira – e a mais importante –, é que o artigo escrito por Figueiredo foi uma resposta, em
tom de desagravo, às críticas objetivas e negativas do engenheiro civil Paulo Peltier de Queiroz
ao plano criado por Gonçalves.
Em julho de 1935 foi publicado um artigo de Peltier de Queiroz na Revista da Diretoria
de Engenharia, dando início a um processo de revisão do Plano Diretor de Ilhéus. Como seus
outros colegas, o engenheiro também passou pela Escola Politécnica da Bahia e foi diretor na
década de 1930 do Departamento Central das Municipalidades (DCM), órgão vinculado à
Secretaria do Interior da Bahia, cuja finalidade era prestar auxílio técnico e financeiro às
municipalidades em questões urbanísticas. 277
No artigo escrito por Peltier de Queiroz, intitulado “Notas em torno do Plano Director
estabelecido para a remodelação e expansão da Cidade de Ilhéus”, o engenheiro diz que os
autores do plano esquecerem elementos importantes na elaboração do projeto, como: uma
análise introdutória sobre a região, a localização da cidade no contexto econômico, explicações
sobre conexões viárias, ferroviárias e marítimas, informações sobre os elementos geográficos,
entre outros fatores essenciais para a análise do meio.278
Segundo Peltier de Queiroz, caberia entender como a cidade se constituiu, para então
“procurar estudar e decifrar as leis que guiam sua evolução, para tentar deduzir os elementos
úteis ao preparo de seu futuro.” Sem esses elementos, diz o engenheiro, não seria possível
compreender como o plano regulador estabeleceria sentido com o meio em que se propõe ser
realizado. Para Peltier de Queiroz, não há nenhuma pesquisa no plano que auxilie a análise dos
elementos geológicos da cidade, da constituição do solo e do subsolo, do regime das águas,
nem de levantamentos climatológicos (força dos ventos, índices pluviométricos), elementos
que, segundo o engenheiro, seriam facilmente encontrados nos órgãos federais e estaduais que
agrupavam esse tipo de informação.279
Para Peltier de Queiroz, a introdução elaborada pelos autores do plano seria uma história
política com um “frio apanhado, extraído de alguns compêndios de História do Brasil”, sem
referência econômica da região, aspectos do traçado da cidade, ou organização administrativa.
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Também não há referência sobre a parte histórica de Ilhéus, que indicaria quais seriam os
elementos principais da cidade ao longo do tempo.
Quanto à demografia, também não aparece no plano, não há referências aos
recenseamentos e deslocamentos da população no território da cidade, estudos sobre natalidade
e mortalidade, tampouco estudos sobre higiene geral, que indicariam as posições dos edifícios
destinados à higiene e saúde pública, e dados sobre a densidade da população por quarteirão
com intuito de se evitar incômodos com doenças. Para o engenheiro, enfim, além de não existir
um plano histórico, também não há no projeto um plano sanitário.
O engenheiro prossegue dizendo que no plano diretor não há levantamentos sobre os
aspectos sociais da cidade, a exemplo de referências políticas e sociais, como um histórico de
administrações, organizações culturais e escolares, fazendo crer que os autores do plano
“descobriram alguma forma misteriosa de colher estes elementos primários, indispensáveis ao
estabelecimento consciente de um plano regulador para uma cidade.”280
Não há um plano econômico com levantamentos sobre agricultura, indústria, comércio,
valores de terrenos, ou citação sobre a parte arquitetônica da cidade, da importância histórica e
estética, da incidência do sol, ou qualquer projeto sobre a manutenção dos quarteirões
planejados: todos esses elementos estão à margem da análise dos engenheiros.
Para Peltier de Queiroz, o plano diretor de 1933 não estuda a evolução da cidade, o
processo de formação e seu traçado primitivo, além de não haver compreensão quanto ao modo
de como os autores do plano conseguiram delimitar a zona de expansão da cidade sem incluir
esses itens.281 O engenheiro diz que a ponte suspensa sobre o rio Cachoeira prejudicaria o único
lugar apropriado para um aeroporto, que por sua vez ficou totalmente esquecido no plano, em
razão do foco dado às vias terrestres. Os problemas de loteamento são baseados com os do Rio
de Janeiro e os autores do plano não solucionam a gerência do lixo.282
O engenheiro continua no artigo dizendo não ser possível a produção de um plano sem
uma análise urbana prévia e sem a compreensão da evolução da cidade, as causas de
aglomeração e movimentos de migração urbana. Por isso, conclui que um plano diretor só
poderia ser aprovado após um exame criterioso feito por profissionais e técnicos gabaritados
no assunto, a fim de se evitar danos “que poderão ser remediados no futuro à custa de pesados
sacrifícios de vida e dinheiro das populações.” 283
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Diante do tom crítico usado por Peltier de Queiroz em sua análise do plano, as respostas
não foram positivas, conforme o próprio engenheiro escreveu em um outro artigo na mesma
revista, publicado em maio de 1936. Nesse novo artigo, agora em resposta direta a Figueiredo
e demais colegas da engenharia, Peltier de Queiroz reforçou as opiniões sobre o plano. 284 Diz
que, após as críticas, o prefeito de Ilhéus, Eusínio Lavigne, entrou em contato para uma revisão
da seção de esgoto sanitário e pluvial, que logo se transformou em uma revisão do projeto como
todo.285 O plano de Ilhéus, escreve Peltier de Queiroz, “não podia servir de base para o seu
regular desenvolvimento, desde quando o mesmo fora feito sem elementos seguros de previsão,
não obedecendo na sua organização aos princípios fundamentais da ciência urbanística.”286
Segundo Peltier de Queiroz, Arquimedes Gonçalves tomou as palavras no artigo como
um ataque pessoal, deixando transparecer ao prefeito da cidade de Ilhéus e a outras pessoas que
haveria interesse em uma crítica sistemática ao plano, no que Peltier de Queiroz responde que
estaria apenas se baseando em uma atitude zelosa com os conceitos técnicos. Conceitos esses
que implicariam em uma revisão de cálculo e, por consequência, de todas as previsões no
projeto.287
Peltier de Queiroz aponta para a atuação do Departamento Técnico de Administração
Municipal do Estado da Bahia, mediante ofício encaminhado pelo prefeito de Ilhéus. Este
documento propunha a revisão do plano, que fora aprovado por decreto em 1933, e cuja
autorização para a revisão só poderia acontecer se atendesse às exigências do Conselho Superior
dos Negócios Municipais.
O Departamento examinou o projeto e o parecer expedido, nas palavras de Peltier de
Queiroz foi “claro e energético, opinando intransigentemente pela revisão integral do plano,
justificando a cada passo o seu parecer com dados técnicos, mostrando as falhas que incorreram
os primitivos projetistas”, e o Conselho Municipal, por sua vez, autorizou a prefeitura de Ilhéus
a realizar a mudança completa do plano.288
Peltier de Queiroz diz que o parecer emitido pelo Departamento Municipal fora redigido
pelo próprio diretor, professor da cadeira de Urbanismo e Saneamento da Escola Politécnica da
Bahia, e considerado competente para assinar a revisão do plano. Peltier de Queiroz escreve
que o plano não possuía elementos científicos bem fundamentados e encerra o assunto dizendo
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que o plano diretor de Ilhéus de 1933, dos engenheiros Arquimedes Gonçalves e Manoel da
Rin, foi julgado insuficiente de maneira oficial.289
Cabe lembrar que o Departamento Central das Municipalidades (DCM), órgão criado
por Peltier de Queiroz, foi apresentado em 1934 como um anteprojeto a Juracy Magalhães,
interventor federal na Bahia entre 1931-1937. À época com vinte e quatros anos de idade,
Peltier de Queiroz propôs uma repartição que promovesse a interiorização do urbanismo na
Bahia, além de institucionalizar a prática de planos de conjunto nas cidades baianas, e recebeu
grande apoio do interventor federal.290 No contexto da ascensão de Getúlio Vargas Juracy
Magalhães também apoiou Eusínio Lavigne para o cargo de prefeito, retornando o grupo dos
“adamistas” para o poder municipal pela primeira vez desde 1912. Para contrabalancear a
imagem aristocrática vinculada àquele grupo, Lavigne preconizou a defesa dos pequenos
produtores de cacau da região contra o capital estrangeiro, além de mostrar ao Rio de Janeiro
que os trabalhos na cidade eram merecedores de auxílio federal.291
Foi nesse contexto que o prefeito de Ilhéus buscou ajuda de Peltier de Queiroz para a
formulação do novo plano diretor da cidade que, por sua vez, deparou-se com a situação
propícia para vincular o novo projeto ao órgão do estado.

Neste capítulo demonstramos como a presença, compreendida como uma manifestação
visível do passado na forma urbana, pode ser usada de acordo com os interesses dos dirigentes
e baseada nas demandas do período histórico. Pelo desejo de uma visão que reafirma ou anula
os vestígios da materialidade da cidade, discursos são proferidos, planos são feitos, obras são
executadas e a herança do passado muitas vezes não se defronta com uma contraposição bem
fundamentada que justifique as alterações propostas. Apontamos neste capítulo para a
intencionalidade dos engenheiros, embora sempre recorramos em dizer que quase a maioria das
obras ou intervenções não foram efetuadas.
O distanciamento entre intenção e efetivação esteve e ainda se faz presente na
morfologia da cidade: constituída por morros, Ilhéus não oferece facilidade para modificar e
encontrar solução na malha urbana. Os engenheiros mostraram que os gastos e cuidados por
conta das inúmeras declividades e dos perigos das encostas, seria uma tarefa onerosa para a
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municipalidade. Soma-se a isso, o desinteresse das elites na efetuação desse plano, que nunca
foi executado, e que mudaria para sempre a organização viária e sanitária da cidade.
Os arrabaldes da cidade de Ilhéus – aqui vistos da maneira mais imediata do Outeiro de
São Sebastião e sua ocupação colonial, e também dos morros da Vitória e da Conquista –,
embora lembrados no plano, com metas ambiciosas de ligações por viadutos e construção de
parques e intensa arborização, ainda amargam pela falta de intervenção do município na coleta
de lixo, saneamento básico e moradia precariamente situadas nas encostas do morro, mesmo
após 88 anos da data de publicação do plano.
As críticas de Peltier de Queiroz ao Plano Diretor de 1933, embora direcionadas ao
aspectos técnicos do projeto, também apontam para sua localização no contexto político da
época, já que a constituição do Departamento Central das Municipalidades, um “típico órgão
varguista, de caráter policialesco, por meio de circulares e outras medidas administrativas,
atuou como o braço estendido de Salvador (e da capital federal) sobre o vasto e desarticulado
interior do estado.”292
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Conclusão

Os primitivos núcleos coloniais construídos nos morros e colinas ao longo da costa
brasileira seguiam o sentido de defesa em um período que a demanda econômica por terra era
muito importante. Esse modelo de ocupação vindo de Portugal, foi reforçado por uma herança
indígena de utilização das cumeeiras de colinas – nos trajetos e traçados que tiravam proveito
da geografia dos morros, ligando edifícios dominantes da paisagem urbana do período, como
igrejas, câmaras, e fazendo interligações com as partes baixas de vilas ou cidades.
Traçados que ligavam a parte alta à parte baixa, com intuito de facilitar as relações
econômicas, políticas e sociais, conectando instituições religiosas, administrativas e residências
próximas onde o comércio poderia se desenvolver.
No caso de Ilhéus – como discutido no primeiro capítulo – percebemos a importância
das formas, já que no século XVI o Outeiro de São Sebastião comportaria por um período os
edifícios de representação institucional, distribuídos ao longo da linha de cumeada com
arruamentos que desciam para a parte baixa da vila, ligando alfândega e porto ao
desembarcadouro do Tambepe.
Vimos a importância da pacificação indígena, da localização da residência jesuítica e
das demais construções das igrejas no período, possibilitando um crescimento para além da
parte alta da vila, nos séculos XVII, XVIII e XIX. A ocupação pregressa das imediações da vila
efetuada pelos indígenas nativos, também foi importante nas reafirmações dos espaços
ocupados pelos portugueses, principalmente nas localizações de engenhos no interior da vila de
Ilhéus.
No segundo capítulo abordamos o final do século XIX e as primeiras décadas do século
XX na cidade Ilhéus, período de intensa atuação política, de transformações socioeconômicas
e espaciais – capitaneadas pelo cacau e pela abolição –, e agenciadas por um grupo que, embora
disputasse entre si, manteve a hegemonia do domínio do plantio e da comercialização do cacau.
Essas mudanças serviriam de atrativo para operários, muito por conta das obras de
reformas da cidade (na ferrovia e no porto), apartando os novos trabalhadores de fixarem suas
residências em áreas centrais e facilitando as ocupações de áreas suburbanas. Várias dessas
moradias estavam localizadas tanto nas cumeadas dos morros quanto nas encostas, mas sempre
acompanhando o vetor de crescimento indicado por aparelhos institucionais, pela localização
das fazendas e pelo acesso ao centro da cidade.
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A municipalidade buscou sanar os problemas oriundos de um crescimento urbano já
desordenado, os entraves sanitários da cidade e do aspecto alarmante das moradias localizadas
nos morros e nas áreas contíguas ao centro. A ideia de intervenção do plano diretor de 1933
acompanhou uma mudança do urbanismo de época, em que a cidade seria incluída de maneira
integral por meio de uma ampla reforma, na preocupação de reafirmá-la com um planejamento
grandioso e que concluiria os vislumbres de uma elite.
Contudo, vimos no terceiro capítulo que esse plano pretendia resolver parcialmente os
problemas da cidade, além de almejar soluções que não saíram da intencionalidade, como a
localização de campos de lazer nos morros, farta arborização nos traçados viários, saneamento
sanitário e pluvial para toda a cidade, etc. As críticas ao projeto levantadas pelo engenheiro
Peltier de Queiroz acompanharam uma diretriz de planos de conjunto imposta pela capital do
estado e, por isso mesmo, imbuída de conotação política.
Sobre isso, Lefebvre aponta que os planos de intervenção urbana possuem determinadas
distâncias entre a elaboração e a execução, pois as ideologias próprias de um grupo ou classe
envolvidos na concepção desses projetos estão em plena manifestação, afastando o ideal de uma
execução possível de ser contestada.293 Já o conceito de rugosidades de Milton Santos nos
ajudou a compreender, por fim, as permanências do passado nas formas urbanas, nas paisagens,
em processo de acumulação, supressão ou superposição ao longo do tempo, e que podem ser
postos em práticas ou idealizados por diversos agentes. 294
Isto nos faz pensar que, nas formas coloniais ou modernas, nos agentes e pacientes do
período colonial ou da recém proclamada República, nas idealizações de ocupação de espaços,
a materialidade e mentalidade andaram juntas na forma de pensar e fazer o urbano em Ilhéus.
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Anexo
IMPOSTO SOBRE IMÓVEIS DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, 1916-1918
Abreviaturas: #: número do imóvel; VL: valor locativo; TEL: Taxa de esgoto e lixo; VI:
valor do imposto; obs.: observações; ER: em ruínas; EC: em construção.

1. Bairro: Alto da Conquista, 1916
Fonte: Arquivo Público de Ilhéus. Lançamento do imposto sobre imóveis do município
de Ilhéus (décimas). Livro nº 4, 1916-1929, 100 fls.
#
1
2
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
10
11
11
12
13
14
15
16
16
16
16
17
18
18

Proprietário
Antônia Pereira dos Santos
Augusto Gomes de Jesus
Augusto Gomes de Jesus
Anna Ferreira Galo
André Avelino Miguel
Antonio Olympio dos
Santos
Ananias José de Carvalho
Adelina Maria de Carvalho
Adelina Maria de Carvalho
Antonio Agravo
Avelino José de Almeida
Agostinho de Tal
Agostinho de Tal
Antonio Ignacio Martins
Antonio Ignacio Martins
Antonio Cassiano da Silva
Antonio Pessôa da Franca
Angelo Bispo dos Santos
Balbina Anna de Souza
Bartholomeu Chrispim dos
Santos
Bartholomeu Chrispim dos
Santos
Bartholomeu Chrispim dos
Santos
Bartholomeu Chrispim dos
Santos
Bennevento Barretto
Carlos Carillo
Carlos Carillo

tipo
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa

VL

TEL

VI

360.000
360.000

36.000
36.000

180.000
300.000

18.000
30.000

360.000

36.000

Fol
Obs.
13 ER
13 EC
13
13 ER
13
13

180.000
120.000
120.000
180.000
120.000
240.000
100.000
120.000
180.000
180.000

18.000
12.000
12.000
18.000
12.000
24.000
10.000
12.000
18.000
18.000

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

casa 240.000

24.000

13

casa 180.000

18.000

13

casa 120.000

12.000

13

casa 100.000
casa 360.000
casa 360.000

10.000
36.000
36.000

13
13
13

ER
EC
EC
EC

118
19 Cosme Damião Mendes da
Silva
20 Camillo Bispo de Souza
21 Caetano
22 Domingos Araujo
23 Delfina Maria de Oliveira
23 Delfina Maria de Oliveira
24 Costa e Ribeiro
25 Eustaquio Ferreira
d’Assumpção
26 Esequiel Dantas da Silva
26 Esequiel Dantas da Silva
26 Esequiel Dantas da Silva
27 Edviges de Tal
28 Eujehancio Leal de Oliveira
29 Euclides da Silva
30 Francisco Rosa de Jesus
31 Geminiano Regis
31 Geminiano Regis
32 Henrique Nery
33 Hermonegenes Vieira de
Carvalho
34 Isaias de Andrade
35 Isadora Dantas de Oliveira
36 Isidoro Baptista dos Santos
36 Isidoro Baptista dos Santos
36 Isidoro Baptista dos Santos
37 Julia Cardoso
38 Julia Gomes
39 Julio Visolli
40 Joaquim de Mello
41 Joaquim Olympio de Souza
42 João Isidoro
43 João Valentim dos Reis
44 João Baptista dos Santos
45 Joanna Rosa de Jesus
46 Joanna Maria de Souza
46 Joanna Maria de Souza
46 Joanna Maria de Souza
47 Jovencia Maria da
Conceição
48 José Patricio de Oliveira
49 Josefino da Cunha
Bittencourt
49 Josefino da Cunha
Bittencourt
50 José dos Reis Oliveira
51 José Martins da Silva
51 José Martins da Silva

casa 240.000

24.000

13

casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa

120.000

12.000

80.000
240.000
240.000
240.000
240.000

8.000
24.000
24.000
24.000
24.000

13
13
14
14
14
14
14

casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa

180.000
120.000
100.000
120.000
120.000
180.000
180.000
300.000
180.000
80.000
180.000

18.000
12.000
10.000
12.000
12.000
18.000
18.000
30.000
18.000
8.000
18.000

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa

180.000
100.000
120.000
100.000

18.000
10.000
12.000
10.000

80.000
120.000
240.000
180.000
180.000
120.000
180.000
180.000
120.000
180.000
240.000

8.000
12.000
24.000
18.000
18.000
12.000
18.000
18.000
12.000
18.000
24.000

120.000

12.000

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

casa 120.000
casa 120.000

12.000
12.000

14
14

casa
casa 120.000
casa 300.000
casa 240.000

14
12.000
30.000
24.000

14
14
14

ER

EC

EC

EC

119
51
51
52
53
54
55
56
57
57
58
58
59
60
61
61
62
63
64
64
64
65
66
67
68
68
69
70
71
72
73
73
73
73
73
74
75
76
77

José Martins da Silva
José Martins da Silva
José Francisco de Souza
José Carillo
João José dos Santos
João Hypolito
José Estevans dos Santos
João do Carmo
João do Carmo
Joaquim Machado dos
Santos
Joaquim Machado dos
Santos
Luiz Ribeiro
Lydio Montinho
Lúcio Innocencio Ferreira
Lúcio Innocencio Ferreira
Leonel de Paiva Regis
Maria das Dores
Maria Francisca da
Conceição
Maria Francisca
d’Assumpção
Maria Francisca
d’Assumpção
Maria Libania da Silva
Maria Antonia de Jesus
Marcelia Silva
Marianna de Freitas Mattos
Marianna de Freitas Mattos
Maria Emerenciana do
Carmo
Marcinho A. dos Santos
Manoel Antonio Cezimbra
Marcello Bruno de Souza
Manoel Domingos dos
Santos
Manoel Domingos dos
Santos
Manoel Domingos dos
Santos
Manoel Domingos dos
Santos
Manoel Domingos dos
Santos
Manoel Jorge de Azevedo
Miguel José Alves Dias
Manoel Propheta de Souza
Manoel Victorio

casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa

300.000
240.000
120.000
160.000
150.000
180.000
100.000
180.000
120.000
240.000

30.000
24.000
12.000
16.000
15.000
18.000
10.000
18.000
12.000
24.000

14
14
14
14
14
14
15
15
15
15

casa 120.000

18.000

15

casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa

180.000
300.000
180.000
180.000
180.000
120.000
120.000

18.000
30.000
18.000
18.000
18.000
12.000
12.000

15
15
15
15
15
15
15

casa 180.000

18.000

15

casa

15

casa
casa
casa
casa
casa
casa

180.000
120.000
240.000
240.000
240.000
100.000

18.000
12.000
24.000
24.000
24.000
10.000

15
15
15
15
15
15

casa
casa
casa
casa

120.000
120.000
120.000
240.000

12.000
12.000
12.000
24.000

15
15
15
15

casa 120.000

12.000

15

casa 240.000

24.000

15

casa 120.000

12.000

15

casa 180.000

18.000

15

casa
casa
casa
casa

30.000
18.000
12.000
18.000

15
15
15
15

300.000
180.000
120.000
180.000

ER

120
78 Manoel Carillo
79 Melchiades Severiano da
Silva
80 Melitão Bueno de Souza
81 Marcinha Rodrigues Dunda
82 Mario Virolli
83 Militão José dos Santos
84 Manoel Genecio
85 Norberto
85 Norberto
86 Roberto Romualdo da Costa
87 Plinio Victorino dos Santos
87 Plinio Victorino dos Santos
88 Pedro Carillo
89 Pedro Eleuterio de Oliveira
90 Paschoal Manoel da Silva
91 Porcina
92 Saleciano Gonçalves
93 Severiano Souza Ribeiro
94 Victor Manoel Ramos
95 Victoriano dos Santos
96 Venancio Dias Correia
97 Vigilio dos Reis Oliveira
98 Zacharias Alves dos Santos
98 Zacharias Alves dos Santos

casa 180.000
casa 120.000

18.000
12.000

15
15

casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa

18.000
10.000
30.000
18.000
10.000
8.000
7.000
30.000
14.000
12.000
12.000
18.000
12.000
12.000
24.000
18.000
18.000
18.000
12.000
10.000
24.000
24.000

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

180.000
100.000
300.000
180.000
100.000
80.000
70.000
300.000
140.000
120.000
120.000
180.000
120.000
120.000
240.000
180.000
180.000
180.000
120.000
100.000
240.000
240.000

EC

2. Rua São Sebastião, 1917
Fonte: Arquivo Público de Ilhéus. Lançamento do imposto sobre imóveis do município
de Ilhéus (décimas). Livro nº 4, 1916-1929, 100 fls.
#
1
2
3
4
4
5
6
7

Proprietário
Anna Lafene
Antonio Ferreira da Silva
Benigno Alves de Souza
Isaias Manoel Gomes
Isaias Manoel Gomes
Manoel Luiz Moreno
Miguel José Alves Dias
Theodoro Felix do
Nascimento
8 Temoteo Luiz de Lemos

tipo
casa
sobrado
casa
casa
casa
casa
casa
casa

VL
TEL
VI
150.000 6
21.000
200.000
160.000
100.000
180.000
300.000
720.000

6
6
6
30
30
30

Fol
Obs.
34
34 EC
26.000 34
22.000 34
16.000 34
78.000 34
60.000 34
102.000 34
21.000

34

EC

121

3. Bairro: Alto da Conquista, 1917
Fonte: Arquivo Público de Ilhéus. Lançamento do imposto sobre imóveis do município
de Ilhéus (décimas). Livro nº 4, 1916-1929, 100 fls.
#
1
2
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
10
11
12
12
13
14
15
15
15
16
17
18
19
20
21
21
22
22
23
24
25
26

Proprietário
Afonso de tal
Agostinho Victorino dos
Santos
Agostinho Victorino dos
Santos
Affonso Cardoso
André Domingos de Araújo
Antonio Pêssoa da Franca
Aprigio Gomes de Jesus
Amélia Caldas
Antonia Pereira dos Santos
Anna Maria da Boamorte
Alfredo Felippe Mendes
Antonio de tal
Antonio de tal
Augusto de Tal
Antonio Ignacio Martins
Antonio Ignacio Martins
Antonio de tal
Aprigio Marinho Miranda
Avelino José de Almeida
Avelino José de Almeida
Avelino José de Almeida
Andre Avelino Miguel
Antonio Olympio dos
Santos
Bartholomeu Chrispim dos
Santos
Balbina Maria de Jesus
Boaventura Amado Farias
Baldoino Bronze
Baldoino Bronze
Camilo Bispo de Souza
Camilo Bispo de Souza
Camillo Leles da
Sant’Anna
Carlos Carillo
Costa e Ribeiro
Constança Maria Valle

tipo
VL
TEL
VI
casa 180.000
9.000
casa 140.000
7.000

Fol
43
43

casa 140.000

7.000

43

casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa

180.000
100.000
120.000
180.000
180.000
480.000
120.000
120.000
140.000
140.000

9.000
10.000
6.000
9.000
9.000
24.000
6.000
6.000
7.000
7.000

240.000
140.000
150.000
150.000
360.000
180.000
210.000
180.000
240.000

12.000
7.000
7,500
7,500
18.000
9.000
10,500
9.000
12.000

43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43

casa 180.000

9.000

43

casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa

210.000
180.000
120.000

6.000 43
6.000 43
18.000 43
43
10,500 43
9.000 43
6.000 43

casa 210.000
casa 280.000
casa 100.000

10,500 43
14.000 43
10.000 43

120.000
120.000
360.000

Obs.

EC

122
27
28
29
30
31
32
32
33
34
35
36
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
46
47
48
49
50
51
51
51
52
53
54
55
56
57
58
59
59
60
61
62
63

Candido Lôbo
Delphina Evaristo de
Oliveira
Epiphania Soares Oliveira
Eduardo Freitas Mattos
Evaristo
Esequiel Dantas da Silva
Esequiel Dantas da Silva
Gomes da Silva
Eugenio Pessoa
Eustaquio Ferreira
d’Assumpção
Emilio dos Reis Ribeiro
Emilio dos Reis Ribeiro
Etelma B. da Silva
Esther de Mello
Francisco Rosa de Jesus
Francisca Maria da
Conceição
João de tal
Genesio Cerqueira Marciel
Geraldo Francisco
Colombo
Herdeiros de Maria do
Amor Divino
Henrique Nery
Isidoro Baptista dos Santos
Isidoro Baptista dos Santos
Ilidio C. Montinho
Julia Barbosa de Souza
Josepha Pereira dos Santos
João Pessoa de Jesus
João do Carmo
João do Carmo
João do Carmo
Joanna Delphina Dias
Joaquim (Magarefe)
Machado dos Santos
João Ribeiro de Souza
João Isidio
José da Lima
José dos Reis Oliveira
José de Araújo Castro
José Leão Dantas
José Leão Dantas
Joaquim d’Assumpção
José Cordeiro
Jonna Rosa de Jesus
João Pessoa Martins

casa 150.000
casa 100.000

7,500 43
10.000 43

casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa

180.000
100.000
240.000

43
9.000 44
10.000 44
10.000 44
44
9.000 44
10.000 44
12.000 44

120.000
360.000
120.000
120.000
180.000

6.000
18.000
6.000
6.000
9.000

casa
casa
casa
casa
casa
casa

180.000
100.000
100.000

44
44
44
44
44
44

casa 120.000
casa 150.000
casa 150.000

6.000
7.500
7.500

44
44
44

casa 80.000

8.000

44

casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa

150.000
240.000
140.000
180.000
250.000
150.000
300.000

7.500
12.000
7.000
9.000
12.500
7.500
15.000

180.000
120.000
100.000
150.000

44
44
44
44
44
44
44
44
9.000 44
6.000 44
10.000 44
7.500 44

casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa

120.000
120.000

6.000
6.000

150.000
150.000
240.000
240.000
240.000
240.000
120.000
180.000

7.500
7.500
12.000
12.000
12.000
12.000
6.000
9.000

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

EC

ER

ER

EC

EC

123
64
65
66
66
67
67
68
69
70
71
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
86
87
87
87
87
87
88
88
88
89
90
91
92
92
93
94
94
94

Justíssimo Ribeiro
João Pedro de Souza
Amado
Julio Visolli
Julio Visolli
José Martins da Silva
José Martins da Silva
Joanna Maria de Souza
José Carillo
José Gonçalves dos Santos
Joanna Maria de Souza
Joanna Maria de Souza
Julio Cardoso
João José dos Santos
José Estevans
João Costa
José Teburcio
José Francisco de Souza
Jorema Maria da
Conceição
Leonel de Paiva Regis
Luiza Maria da Conceição
Leocadio Joaquim da Silva
Lucio Innocencio Ferreira
Joaquina Sá Del-Rey
Manoel Domingos dos
Santos
Maria Sophia dos Santos
Manoel Domingos dos
Santos
Manoel Domingos dos
Santos
Miguel José Alves Dias
Miguel José Alves Dias
Miguel José Alves Dias
Miguel José Alves Dias
Miguel José Alves Dias
Martinho A. dos Santos
Martinho A. dos Santos
Martinho A. dos Santos
Maria Magdalena Jesus
Manoel Antonio Cezimbra
Mathilde de Tal
Marianna Faria de Mattos
Marianna Faria de Mattos
Marcellino Bueno de Souza
Mario Visolli
Mario Visolli
Mario Visolli

casa 100.000
casa 240.000

10.000 44
12.000 44

casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa

360.000
120.000
240.000
240.000
150.000
300.000
120.000
100.000
150.000

18.000
6.000
12.000
12.000
7.500
15.000
6.000

casa
casa
casa
casa
casa
casa

150.000
420.000

120.000
80.000
420.000
240.000
120.000
210.000

44
44
44
44
45
45
45
45
7.500 45
45
6.000 45
45
21.000 45
22.000 45
6.000 45
10.500 45

120.000
150.000
300.000

7.500 45
21.000 45
45
6.000 45
7.500 45
15.000 45

casa 180.000
casa 360.000

9.000 45
18.000 45

casa 240.000

12.000 45

casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa

12.000
24.000
24.000
24.000
12.000
6.000

240.000
480.000
480.000
480.000
240.000
120.000
300.000
360.000
240.000
120.000
240.000
180.000
150.000
360.000
360.000
240.000

15.000
18.000
12.000
6.000
12.000
9.000
7.500
18.000
18.000
12.000

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

EC

EC

EC

124
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
104
105
106
107
107
108
109
110
111
112
113
114
115
115
115
116
117
118
119
120
121
122
122
123
124

Marinha Rodrigues Dunda
Manoel Jorge de Azevedo
Manoel Correa Mattos
Manoel Moreira de Souza
Manoel Dias de Almeida
Norberto de Tal
Nathalino Alves dos Anjos
Norberto de Tal
Pedro Rapôso
Pedro Romualdo da Costa
Pedro Romualdo da Costa
Pedro Barbosa
Pedro Joaquim Teixeira
Plínio Victorio
Plínio Victorio
Pedro Malta de Oliveira
Joselino Gomes de
Azevedo
Paschoal Manoel da Silva
Rosa da Boamorte
Severiano de Souza Ribeiro
União dos Estivadores
Vicente Ferreira de
Oliveira
Victorio dos Santos Lima
Victorio dos Santos Lima
Victorio dos Santos Lima
Venancio Dias Correa
Vigilio Cesar
Veronica Maria da
Conceição
Victor Manoel Ramos
Vicente Moreira
Victorino Miguel dos
Santos
Zacharias Alves dos Santos
Zacharias Alves dos Santos
Zeferino de Tal
Maria de Macêdo Soares

casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa

120.000
180.000
150.000
360.000

240.000
180.000
210.000
100.000
180.000
150.000

45
45
45
45
45
45
8.000 45
9.000 45
46
24.000 46
46
12.000 46
9.000 46
10.500 46
46
9.000 46
7.500 46

casa
casa
casa
casa
casa

80.000
100.000
180.000
120.000
120.000

9.000
6.000
6.000

46
46
46
46
46

casa
casa
casa
casa
casa
casa

170.000
120.000
120.000
150.000

8.500
6.000
6.000
7.500

120.000

6.000

casa 150.000
casa
casa 300.000

7.500

casa
casa
casa
casa

12.000
15.000
7.500
9.000

80.000
180.000
480.000

240.000
300.000
150.000
180.000

6.000
9.000
7.500
18.000

46
46
46
46
46
46

46
46
15.000 46

EC

EC
EC

ER

EC

46
46
46
46

4. Rua São Sebastião, 1918
Fonte: Arquivo Público de Ilhéus. Lançamento do imposto sobre imóveis do município
de Ilhéus (décimas). Livro nº 4, 1916-1929, 100 fls.
#
Proprietário
1 Antonio Fereira da Silva

tipo
VL
TEL
VI
Fol
sobrado 2.826.000 30
282.600 67

Obs.

125
2 Anna Lafene
3 Benigno Alves de Souza
4 Herdeiros de Christiano
Melgaço
5 Isaias Manoel Gomes
6 Miguel José Alves Dias
7 Manoel Luiz Moreira
8 Isidoro Felix do
Nascimento

casa
casa
casa

150.000
360.000
600.000

6
6
30

21.000
42.000
90.000

casa
casa
casa
casa

200.000

6

26.000

1.626.000 30
720.000
30

68
68
68

68
68
196.600 68
102.000 68

ER

5. Bairro: Alto da Conquista, 1918
Fonte: Arquivo Público de Ilhéus. Lançamento do imposto sobre imóveis do município
de Ilhéus (décimas). Livro nº 4, 1916-1929, 100 fls.

#
1
2
3
4
5
6
7
8
8
8
8
9
10
11
12
12
12
13

Proprietário
Augusto Paulo de
Oliveira
Avelino José de Almeida
Antônio Gonsalves
Ananias José de Carvalho
Adellina Maria da
Conceição
Antonio Olympio
Antonio Ignacio Martins
Antonio Ignacio Martins
Antonio Pessôa da Franca
Antonio Pessôa da Franca
Antonio Pessôa da Franca
Anna Marinho de
Miranda
Antonio Moreno de
Souza
Andre Avelino dos Santos
Augusto Francisco
Sampaio
Augusto Francisco
Sampaio
Augusto Francisco
Sampaio
Bartholomeu Chrispim
dos Santos

tipo
VL
TEL
VI
casa 100.000
10.000

Fol
77

casa 180.000
casa
casa 480.000
casa 150.000

77
77
77
77

EC
EC

77
77
77
77
77
77
78

ER

78

ER

78
78

ER

casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa

240.000
140.000
100.000
120.000
150.000

18.000
48.000
15.000

24.000
14.000
10.000
12.000
15.000

casa
casa 180.000
casa

18.000

casa 180.000

18.000

78

casa 180.000

18.000

78

casa 120.000

12.000

78

Obs.

ER

126
13
14
14
14
15
15
16
17
17
18
19
20
20
21
22
23
24
25
25
26
27
28
29
30
31
32
33
33
33
34
35
36
37
38
39

Bartholomeu Chrispim
dos Santos
Baldoino Tavares Bronze
Baldoino Tavares Bronze
Baldoino Tavares Bronze
Boaventura de Faria
Amado
Boaventura de Faria
Amado
Balbina Anna de Souza
Camilo Bispo dos Santos
Camilo Bispo dos Santos
Candido Barros Lôbo
Domingos Ribeiro de
Araujo
Delphina Maria de
Oliveira
Delphina Maria de
Oliveira
Esther Bonfim de Mello
Etelvina Hypolito dos
Santos
Eustaquio Ferreira de
Assumpção
Emuenciana Donato da
Silva
Ezequiel Dantas da Silva
Ezequiel Dantas da Silva
Estacio
Francisca Rosa de Jesus
Francisco Manuel de
Andrade
Fortunata Bernardina
Teixeira
Geraldo Francisco
Colombo
Georgina d’El-Rei
Genesio Masiel
Isidoro Baptista
Isidoro Baptista
Isidoro Baptista
Ilidio Chrispiniano
Moutinho
Isabel Ferreira de Oliveira
José Camillo
Julio Pinto da Silva
Joaquin Machado dos
Santos
João Fumo de Jesus

casa 120.000

12.000

78

casa
casa
casa
casa

360.000
180.000
240.000
120.000

36.000
18.000
24.000
12.000

78
78
78
78

casa 100.000

10.000

78

casa
casa
casa
casa
casa

10.000
30.000
12.000
15.000

78
78
78
78
78

100.000
300.000
120.000
150.000

casa 240.000

24.000

78

casa 180.000

18.000

78

casa 120.000
casa 150.000

12.000
15.000

78
78

casa 180.000

18.000

78

EC

casa

78

EC

casa
casa
casa 120.000
casa
casa 120.000

78
78
78
78
78

ER
EC

78

ER

12.000
12.000

casa
casa 150.000

15.000

78

casa
casa
casa
casa
casa
casa

12.000
12.000
18.000
15.000
20.000
18.000

78
78
78
78
78
78

120.000
120.000
180.000
150.000
200.000
180.000

casa
casa 300.000
casa
casa 100.000
casa 240.000

10.000

78
78
78
78

24.000

78

30.000

EC

EC
EC

127
39
40
41
42
43
44
44
45
46
47
47
47
47
47
48
49
50
51
52
52
52
53
54
55
55
55
56
57
57
58
59
60
55
55
55
61
62
63
64
65

João Fumo de Jesus
João Francisco de Souza
José Estevam
João Isidio
José João dos Santos
Joanna Maria de Souza
Joanna Maria de Souza
José Gonsalves dos
Santos
José Manoel da Silva
João Pedro de Faria
Amado
João Pedro de Faria
Amado
João Pedro de Faria
Amado
João Pedro de Faria
Amado
João Pedro de Faria
Amado
João Ribeiro de Souza
José Correia
Joaquim Correia da Hora
João da Silva Cardoso
Joaquin Antonio da Silva
Joaquin Antonio da Silva
Joaquin Antonio da Silva
Jose Alves
Justiciano Ribeiro de
Souza
João do Carmo
João do Carmo
João do Carmo
Josepha Pereira dos
Santos
José Leão Dantas
José Leão Dantas
João dos Reis Oliveira
João Antonio Gomes
Joaquina Maria de Jesus
João do Carmo
João do Carmo
João do Carmo
João José de Souza
Julio Cardoso
Joaquim Hora d’El-Rei
Leocadio Joaquim da
Silva
Leonel Marques

casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa

120.000

12.000

150.000
120.000
150.000
120.000
240.000
120.000

15.000
12.000
15.000
12.000
24.000
12.000

78
78
78
78
79
79
79
79

casa 180.000
casa 360.000

18.000
36.000

79
79

casa 360.000

36.000

79

casa 300.000

30.000

79

casa 240.000

24.000

79

casa 180.000

18.000

79

casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa

150.000
180.000

15.000
18.000

240.000
180.000
180.000
180.000
120.000

24.000
18.000
18.000
18.000
12.000

79
79
79
79
79
79
79
79
79

casa
casa
casa
casa

180.000
180.000
120.000
150.000

18.000
18.000
12.000
15.000

79
79
79
79

casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa

180.000
180.000
150.000
360.000

18.000
18.000
15.000
36.000

79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79

100.000
100.000
100.000

240.000

casa 200.000

10.000
10.000
10.000

24.000

20.000

79

ER

EC
ER

ER

EC
EC
ER

128
66
67
68
68
68
68
69
70
70
71
72
73
74
74
74
75
76
76
77
77
77
77
78
79
77
80
81
81
82
83
84
85
85
85
86
86

Maria Fontoura
Maria Antonia da Paixão
Manoel Domingos dos
Santos
Manoel Domingos dos
Santos
Manoel Domingos dos
Santos
Manoel Maria
Maria Lima
Manoel Correia de Mattos
Manoel Correia de Mattos
Maria do Amor Divino
Coutinho
Manoel Jorge de Azevedo
Martinho Rodrigues
Dunda
Mario Visolli
Mario Visolli
Mario Visolli
Maria Delphina de Jesus
Martinho Olympio dos
Santos
Martinho Olympio dos
Santos
Miguel José Alves Dias
Miguel José Alves Dias
Miguel José Alves Dias
Miguel José Alves Dias
Maria Macêdo Soares
Manoel Zeferindo dos
Santos
Miguel José Alves Dias
Maria Rosa da Boamorte
Norberto Manoel de
Sant’Anna
Norberto Manoel de
Sant’Anna
Pedro Romualdo da Costa
Philomena Ferreira Dias
Paschoal Manoel da Silva
Presilino Gomes de
Azevedo
Presilino Gomes de
Azevedo
Presilino Gomes de
Azevedo
Plinio Victorio dos Santos
Plinio Victorio dos Santos

casa 100.000
casa 100.000
casa 240.000

10.000
10.000
24.000

79
79
79

casa 120.000

12.000

79

casa 240.000

24.000

79

casa 180.000
casa 120.000
casa 120.000
casa
casa

18.000
12.000
12.000

79
79
79
79
79

casa 180.000
casa 120.000

18.000
12.000

80
80

casa
casa
casa
casa
casa

360.000
360.000
180.000
360.000
120.000

36.000
36.000
18.000
36.000
12.000

80
80
80
80
80

casa 240.000

24.000

80

casa
casa
casa
casa
casa
casa

30.000
24.000
36.000
42.000
15.000

80
80
80
80
80
80

300.000
240.000
360.000
420.000
150.000

casa 360.000
casa
casa 180.000

36.000
18.000

casa

ER

80

EC

48.000
18.000
15.000

80
80
80
80

casa 240.000

24.000

80

casa 280.000
casa 120.000

80
28.000
12.000

EC

80
80
80

casa 480.000
casa 180.000
casa
casa 150.000

casa

ER
ER

80
80

EC

EC

129
87
88
89
90
87
91
92
93
94
94
95
96
97
97
98
99
100
101
102
103
104
104

Pedro Romualdo da Costa
Pedro Joaquim Teixeira
Paulino R. Vidal
Pedro Carillo
Pedro Romualdo da Costa
Pedro Gomes de Oliveira
Rosival dos Reis Oliveira
Romana Nunes Melgaço
Severiano Ribeiro de
Souza
Severiano Ribeiro de
Souza
Silvino Bastos
Venancio Dias Correia
Victoriano
Victoriano
Victoriano Magalhães da
Costa
Vicente Pereira de
Oliveira
Vicente Moreira de Santa
Izabel
Vicente Ferreira Dias
Venancia Maria da
Conceição
Victor Manoel Ramos
Zacharias Alves dos
Santos
Zacharias Alves dos
Santos

casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa

240.000
150.000
120.000
240.000
150.000
360.000
150.000

24.000
15.000
12.000
24.000
15.000
36.000
15.000

80
80
80
80
80
80
80
80
80

casa 150.000

15.000

80

casa
casa
casa
casa
casa

240.000
120.000
120.000
120.000
420.000

24.000
12.000
12.000
12.000
42.000

80
80
80
80
80

casa 120.000

12.000

80

casa

80

casa 200.000
casa 120.000

20.000
12.000

80
80

casa 120.000
casa 240.000

12.000
24.000

80
81

casa 80.000

8.000

81

ER
ER

EC

