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Vista do adro da Igreja para a Praça antes da Intervenção Foto Aerea depois da intervenção - Credito Foto Leonardo Finotti

Em um projeto de requalificação urbana é fundamental estabelecer critérios claros na construção de uma hierarquização visual e espacial. Para potenciali-

zar o caráter simbólico da igreja sobre seu entorno, fez-se necessário uma requalificação da praça de maneira a reforçar o eixo Largo/Catedral, definido 

por uma linha imaginária que perpassa a igreja e a praça longitudinalmente. Foram ampliados os limites da praça do Largo, de modo que esta seja exten-

são das escadarias da Basílica, criando uma continuidade que sugere a importância da edificação sobre as demais, unificando o conjunto arquitetônico. 

Para alcançar este objetivo foram suprimidas algumas ruas lindeiras e estacionamentos da praça atual. 

Especial atenção se voltou a concepção da arquitetura do Abrigo da Agua Benta e das Velas, único acréscimo construído, em concreto, continuo ao 

volume do Casario da Praça da Igreja. Persegue-se ali uma ambiência de atemporalidade e sacralidade, a fim de proporcionar uma sugestiva experiência 

sensorial aos visitantes, através da manipulação da materialidade do edifício (volumetria, envasaduras, acabamentos,) e da incidência da luz controlada 

no interior. Conectando o passado e o novo, numa relação visual entre edifícios, uma marquise se prolonga a partir do Abrigo de Água Benta até o acesso 

lateral da Casa dos Romeiros – o mesmo acesso projetado para futura Capela no interior do Casario. Esta tem a função de indicar e proteger esse acesso, 

porém seu desenho, gestualmente, não toca a preexistência. 

O princípio para especificações de materiais foi manter a unidade do projeto arquitetônico, utilizando materiais neutros e de fácil manutenção – pedra 

portuguesa (preta e branca), granito, madeira, concreto. Constituem importante suporte físico na expressão dos significados simbólicos e espirituais que se 

pode agregar ao patrimônio construído nas funções a ele relacionados. Nesse viés, explorando o referencial de elementos vinculados ao imaginário 

sincrético popular baiano, onipresente no território da Colina Sagrada, no culto cristão ao Senhor do Bonfim e aquele em correspondência ao orixá Oxalá 

pelos adeptos do candomblé, a “fita do Bonfim” e o Opaxorô de Oxalá são estilizados e aplicados ao desenho do piso da Praça. A medida da fita, aproxi-

madamente 45cm – dimensão do braço da imagem do Senhor do Bonfim - por sua vez se converte em modulação de grande parte do projeto, figurando 

nas dimensões do novo mobiliário urbano e nos elementos arquitetônicos.

Com a reformulação da Praça da Igreja foi necessário compensar a perda de vagas de veículos em outro ponto do sitio. Para tanto, a Praça Euzébio de 

Matos, na Baixa do Bonfim, foi redesenhada localizando-a alinhada com os arcos da Ladeira do Bonfim, reativando os vãos dos arcos para funções comer-

ciais e de serviços.Com o deslocamento da praça, alinha-se ao longo da via um grande estacionamento público para atender a demanda das vagas 

excluídas no Largo do Bonfim, além da criação de baias para ônibus e vagas para vans e motocicletas.

Se por um lado, a topografia confere a peculiaridade paisagística do sitio tombado, por outro encontram-se diferenças de cotas da ordem de 27,50 

metros de altura. Essa conformação topográfica sugeria também usos diferentes nas diversas cotas. Enquanto na cota mais alta da colina os usos são 

determinados pelo caráter devocional e cultural do público visitante, a cota mais baixa sugeria um programa mais secular, com usos comerciais, serviços e 

recreacional, voltado sobretudo a comunidade do entorno. 

A nova intervenção aqui construída, através de projetos arquitetônicos e urbanístico, é a efetivação dessa proposta, ampliada no enfrentamento a esse 

contexto, e entendida sobretudo como importante instrumento para preservação e valorização do bem material tombado maior do Conjunto Arquitetônico, 

Urbanístico e Paisagístico da Colina Sagrada do Senhor do Bonm, Patrimônio da cidade do Salvador.. A intervenção sobre o Patrimônio Urbano e Edi

cado da Colina Sagrada do Senhor do Bonm compreende ações de restauração, reformas com reestruturação funcional e estrutural, novas construções 

e reurbanização.I

Quanto a salvaguarda, o Conjunto arquitetônico e paisagístico incluído no perímetro do subdistrito da Penha, foi tombado em 1959, mediante o processo 

464-T-52 e inscrito no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico sob n. 22, vol,01, fls 05 a 07.  A Colina Sagrada do Senhor do Bonm é de 

fundamental referência para cidade de Salvador pelo seu valor religioso, histórico, cultural e social. O patrimônio da Basílica está submetido a um excessivo 

e precoce desgaste em virtude da concentração e diversidade de funções com frequência de público em seu interior. O conito de usos se extende ao 

espaço urbano do entorno, desordenado e precário em sua infraestrutura. Esse quadro vinha comprometendo o estado de preservação e valorização do 

patrimônio do sítio tombado, carecendo de um projeto de reforma com foco inclusive na adequação a acessibilidade de pedestres, potencializando a 

mobilidade e visitação na área.

A área total da intervenção é 36.000m2. Abrange as praças Senhor do Bonfim, Teodósio Rodrigues de Faria e Largo da Baixa do Bonfim, as vias que as 

interliga, bem como os imóveis situados na Praça Senhor do Bonfim, Casa dos Romeiros, a construção de um novo volume ao lado do casario (Abrigo água 

benta e das velas) e a Reforma do Mercado Municipal do Bonfim.

A requalificação da colina sagrada objetiva a preservação e valorização do bem tombado, conduzida por projeto urbanístico e arquitetônico com 

linguagem contemporânea coerente, atentando-se aos valores paisagísticos do sítio. Por sua vez, a ação é pretendida além dos aspectos formais – 

também fundamentais para garantia das ambiências características e qualidade estético arquitetônica – no que concerne o viés estratégico do projeto, 

subordinado a provocar transformações no espaço da Colina Sagrada, aumentando o poder de atratividade e influência do lugar, a capacidade de 

usufruto dos espaços públicos pelo cidadão e consequente sustentabilidade do patrimônio.

LOCALIZAÇÃO:  CIDADE BAIXA - PENÍNSULA ITAPAGIPE – BONFIM - SALVADOR / BA

REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO URBANO E PAISAGÍSTICO DA 
COLINA SAGRADA DO SENHOR DO BONFIM.

A boa pratica do exercício profissional e projetual, busca eficácia em seus objetivos, preconiza o cuidadoso conhecimento do objeto sobre o qual se inter-

vém e essa atenção se acentua ao se tratar de Bens protegidos por lei e de especial interesse histórico cultural. Nesse sentido, a interlocução permanente 

com a Devoção do Senhor do Bonfim – mantenedora e proprietária dos principais imóveis que caracterizam o conjunto protegido - e a Arquidiocese, consti-

tuíram canal fundamental para reconhecimento do Bem e sua condição atual. 

Foi a partir do interesse dessas entidades, que a Sotero Arquitetos desenvolveu em 2014 um primeiro estudo conceitual para a Colina, mediante partici-

pação de diversos especialistas - inclusive do campo de restauro, bens integrados e conservação do edifício, com grau de aprofundamento sobre os imóv-

eis da Devoção, incluindo aqueles fora do escopo da presente ação, que se desdobraram em projetos arquitetônicos básicos, contemplando a ampliação 

de usos, novas edificações. 

Compreendeu para efeito de levantamentos – através de visitas in loco e entrevistas a usuários e membros da Devoção -  e diagnóstico: pesquisa histórica 

e iconográfica, levantamentos físicos, topográficos, aspectos paisagísticos, analises tipológicas e da malha urbana, estado de conservação, usos, potencia-

lidades, fluxos e aspectos de mobilidade, alterações de ordem volumétrica do conjunto característico, aspectos legais e amplo relatório fotográfico. Desta-

cam-se as bases bibliográficas e a iconografia no auxílio a leitura do conjunto tombado, bem como na identificação das modificações formais que pode-

riam ao longo do tempo tê-la comprometido. 

Dada a complexidade do sitio, surge a interlocução com as várias disciplinas de estrutura urbana e órgãos responsáveis (EMBASA, COELBA, SEMOP, TRAN-

SALVADOR, IPHAN) que orienta a viabilidade de execução do projeto e as devidas adequações, inclusive com referência as questões relacionadas a ocu-

pação do espaço urbano. Como exemplo desse último, num dialogo mediado pela Devoção e pela SEMOP (Secretaria Municipal de Ordem Pública) com 

os ambulantes que ocupam o entorno da igreja, os quais não apresentam estruturas de apoio ordenadas, se chegou a uma solução satisfatória e positiva. 

Trata-se de um aspecto que denigre a percepção do patrimônio, diluído na sistematização do espaço e concepção de detalhe de mobiliário coerente 

presente na arquitetura proposta. Identificadas os modos de intervir, na especificidade, foram mobilizados especialistas. Considerando que as intervenções 

implicaram em revolvimento e escavação do solo e por tratar de área tombada e de entorno imediato a Basilica do Senhor do Bonfim, se fez necessária 

a contratação um arqueólogo pelo escritório de arquitetura, que acompanhou todo o processo, definindo os procedimentos pertinentes. Vale destacar a 

participação do Professor Emérito Mario Mendonça (UFBA / NTPR), no trabalho de restauro da histórica balaustrada da muralha da Colina e do Ponto de 

Bondes na Baixa do Bonfim, mediante prospecção de materiais.
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LEGENDA

1_Largo di Bonfim

2_Chafariz

3_Espaço de Permanência em Frente à Casa dos Romeiros

4_Agua Benta

5_Abrigo de Velas

6_Praça Teodósio Rodrigues de Faria

7_Nova Rampa de Acessibilidade

8_Novos Caminhos e Recantos

9_Palco

10_Platôs: Bares e Lojas

11_Mesas de Jogos

12_Parque Infantil

13_Antiga Estação do Bonde: Quiosques

CONCRETO

MADEIRA

GRANITO

 PEDRA PORTUGUESA

PARALELEPÍPEDO

MATERIAIS UTILIZADOS

CORTE LONGITUDINAL

CORTE TRANSVERSAL

Foto Aerea praça Baixa do Bonfim - Credito Foto Leonardo Finotti

Foto Aerea praça Largo do Bonfim - Credito Foto Leonardo Finotti
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ASPECTOS SIMBÓLICOS UTILIZADOS

MODULO DIMENSIONAL DE PROJETO SINCRETISMO

ABRIGO DAS VELAS E DA ÁGUA BENTA

ORDENAMENTO DO 
COMÉRCIO AMBULANTE

BALIZADOR

BANCO COM LUMINARIA
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Nova Rampa de Acessibilidade

Platôs: Bares e Lojas

Palco e Mesas de Jogo Parque Infantil Antiga Estação do Bonde: Quiosques
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Do ponto de vista da percepção do novo traçado do espaço urbano e do quanto esse aspecto hoje influi positivamente na valorização do Patrimônio, foi resgata-

do o domínio da Basílica no sitio, com a expansão do largo, agregada a Casa do Romeiros, garantindo a unidade espacial e hierárquica visual do conjunto histórico. 

A inclusão do edifício contemporâneo do Abrigo das velas e da água benta valorizou e preservou a composição formal e volumétrica do casario da Praça ao qual 

se alinha em perspectiva. 

Nesse sentido, em efeito, do projeto a construção, as soluções adotadas apresentam caráter de complementaridade do funcional ao simbólico. Se por um lado a unifi-

cação do piso do largo com a exclusão de vias e o tratamento em grafismos da pavimentação exaltam os aspectos da paisagem e do patrimônio construído, estes 

conferem clara leitura direcional, respondendo também a caminhabilidade pretendida do pedestre. Esse recorte constitui subjetivamente um exemplo de ganho de 

percepção orientativa fundamental para fruição do patrimônio, para quem nele circula. Estamos falando do indicativo da qualificação do espaço público, funda-

mental no pensamento contemporâneo de cidade.

Essa apreensão do espaço pela comunidade - fator também preponderante para o sucesso dos novos usos a implantar numa futura fase – há confirmação no depoi-

mento positivo de moradores e comerciantes que relatam a percepção de elementos antes presentes e não percebidos, como o chafariz central a praça – em zona 

atualmente planificada e sem os gradis que o cercava -  e as duas luminárias coloniais, estas últimas hoje restauradas e dispostas em frente a escadaria da Igreja. 

É o princípio do “conhecer para conservar”, como caminho para educação patrimonial, tão precioso ao Bem cultural.

Por sua vez, a Festa do Bonfim, realizada logo após a inauguração dessa etapa, momento de maior afluência de público a Colina, ao tempo que confirmou o desem-

penho de funcionalidade da intervenção, sem prejuízos físicos ao patrimônio pós-festividades, demonstrou a potencialização de usos com as missas campais e a per-

manência do público. Outro resultado positivo refere-se à Mobilidade na Colina, conferida a criação de uma nova hierarquia de modais na qual se prioriza os 

ônibus de linha, ônibus de turismo e o cicloviário, já um modelo para cidade.

Como resultado tangencial e não menos importante, contemporâneo a produção desse documento, temos a santificação de Irmã Dulce pelo Vaticano. Esse fato 

corrobora para divulgação e valorização do Patrimônio em questão. Diante da eminente execução do projeto “Caminho da Fé” encabeçado pela Prefeitura Munici-

pal, no qual a Colina do Bonfim passa a se inserir num contexto de planejamento macro de cidade, de transformação da Península de Itapagipe - parte do território 

que está inserida – mais especificamente o corredor urbano que liga o Memorial e Santuário de Irmã Dulce a Colina (Av. Dendezeiros), numa rota nacional internacio-

nal de visitação turística religiosa, reafirma-se a vocação do lugar já reconhecida pelos fieis na prática e se potencializa os resultados obtidos e projetados nessa 

ação.

RESULTADOS ALCANÇADOS

- Diluição dos conflitos de usos no ambiente urbano que afetam paisagisticamente o sítio, a visibilidade do patrimônio construído, sua conservação e manutenção; 

ordenamento do comércio informal, práticas litúrgicas religiosas e trafego de veículos;

- Valorização da escala pedonal com a promoção de acessibilidade universal / caminhabilidade, em detrimento da presença de veículos;

 - Criação de novos espaços infra estruturados (iluminação, mobiliário, sinalização, etc.), incentivando a permanência e a fruição do espaço público, na relação com 

o patrimônio edificado;

 - Qualificação de percursos com novos caminhos traçados sugerindo acessos aos pontos de interesse do conjunto;

 - Ordenação do tráfego, criação de novas vagas de veículos, inclusive de ônibus de turismo e biclicletários;

 - Consolidação dos espaços públicos como lastro de entorno para implementação de novos usos compatíveis com a vocação da Colina, voltados a sustentabilida-

de não predatória do patrimônio edificado

 - Relocação das funções desenvolvidas no interior e lateral da Basilica do Senhor do Bonfim, descomprimindo-a de usos que contribuem negativamente para conser-

vação do monumento e seu acervo;

 - Valorização dos elementos construídos históricos do sitio (o chafariz, os postes em estilo colonial, a vegetação nativa, etc.) e construção de novos que abriguem 

as práticas e festas religiosas e expressem o referencial cultural simbólico coletivo.


