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APRESENTAÇÃO

Há 45 anos Salvador possui uma Maquete que representa com fidelidade o seu território
numa escala duas mil vezes menor que a sua dimensão real. Por meio do Modelo
Reduzido tem-se a possibilidade de visualizar aspectos históricos do desenvolvimento da
Cidade desde a sua fundação, as edificações de referência, o sistema viário e toda a
urbanização, assim como as características do relevo, a relação com o mar e outras
peculiaridades da geografia de Salvador, o que proporciona uma visão completa da
Cidade em toda sua diversidade, complexidade e profundas desigualdades econômicas e
sociais.
A Maquete se constitui em um documento de valor inestimável do ponto de vista das
informações que agrega e das interpretações que possibilita. Com ela é possível discutir
vetores de crescimento urbano, o planejamento do sistema viário, planos de habitação,
além do ordenamento do uso e ocupação do solo. Se apresenta como um instrumento
técnico auxiliar aos estudos de projetos, planos e do planejamento urbano de maneira
ampla.
Um dos principais públicos da Maquete é constituído por arquitetos e urbanistas, mas é
de interesse de todos que tenham a Cidade como objeto de pesquisa, assim como de
estudantes e de visitantes de outras cidades, que têm a possibilidade de descobrir e
interpretar o que é a Cidade de Salvador na sua integralidade e diversidade.
A Maquete de Salvador reúne qualidades técnicas e estéticas que a torna única como
expressão artística e da tecnologia aplicada à produção de modelos, possibilitando,
inclusive, dada a sua longevidade, a percepção da evolução das técnicas de
representação e do manejo dos materiais aplicados na sua confecção.
São muitos os atributos que qualificam a Maquete de Salvador para integrar o Patrimônio
Cultural deste Município. Sendo assim, o objetivo do trabalho ora apresentado é reunir
as informações necessárias para instruir o Processo de Tombamento pela Fundação
Gregório de Mattos e obter a proteção necessária para a conservação da Maquete de
Salvador.
Tania Scofield Almeida
FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA
Presidente
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A MAQUETE DE SALVADOR

A Maquete de Salvador, ou o “Modelo Reduzido”, é uma representação tridimensional
da capital baiana na escala de 1/2000 que começou a ser elaborada no início dos anos
1970 e hoje se constitui num patrimônio singular e inestimável da Cidade de Salvador.

Fig. 1 – Maquete de Salvador – Frontispício da Cidade para a Baía de Todos os Santos

No seu formato atual, o modelo é constituído por 100 módulos nas dimensões de
1,00 m x 1,00 m e por mais 7 módulos nas dimensões de 1,00 m x 0,50 m, compondo um
mosaico de 107 módulos nas dimensões totais de 13,00 m x 13,50 m, perfazendo
100,50 m².
Está representada na Maquete toda a porção continental do Município na qual está
localizada a Cidade de Salvador. No espaço real, o modelo abrange um território de
402 km², dos quais 279 Km² correspondem ao conjunto dos bairros de Salvador, que
estão integralmente representados4.
Idealizada pelo arquiteto Francisco de Assis Couto Reis5, a Maquete de Salvador foi
concebida para demonstrar as intervenções em curso em Salvador nos anos 1970 num
4

A área corresponde à somatória dos territórios dos bairros de Salvador, excluídas as ilhas de Bom Jesus
dos Passos, dos Frades e de Maré.
5
Francisco de Assis Couto dos Reis, professor, arquiteto e urbanista, graduado pela Faculdade de
Arquitetura da Bahia, autor de marcantes projetos edificados em Salvador, recebeu em 2008, o “Colar de
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cenário de profundas transformações urbanas. Tinha como objetivo apoiar o trabalho
dos técnicos do planejamento urbano em sua leitura da Cidade, possibilitando-lhes a
visualização das intervenções realizadas e dos seus efeitos sobre o território, assim como
a avaliação de novas propostas, estimulando a criatividade e o interesse pelos processos
do desenvolvimento urbano.
Em razão da finalidade instrumental que lhe foi associada desde a sua origem, a Maquete
de Salvador manteve ao longo do tempo uma das peculiaridades que a diferencia de
outras maquetes de cidades: o fato de não ter uma datação específica e de se renovar e
crescer junto com a Cidade a partir de um esforço permanente de complementação e
atualização. A representação atual resulta de sucessivas atualizações nas feições que
vêm sendo realizadas desde os anos 1980, inclusive com a supressão de elementos que
deixaram de existir no contexto urbano.
Apesar da longevidade do projeto, que vem sendo sustentado ao longo de 45 anos numa
linha de tempo que perpassa quatorze gestores municipais, urgem medidas de
salvaguarda para a conservação da Maquete de Salvador como bem cultural do Município
de modo a assegurar sua integridade e permanência como patrimônio, mediante o
instrumento do tombamento, à cargo da Fundação Gregório de Mattos.
Na proposição do tombamento destaca-se a elevada importância documental do Modelo
Reduzido como representação descritiva da Cidade do Salvador, na qual se evidencia toda
a singularidade topográfica que a caracteriza, manifestada na geografia do sítio, nas
formas do relevo e na ocupação do solo em suas várias fases históricas, que revela
diferenças urbanísticas fundamentais entre a cidade formal e sua imensa periferia.
Igualmente importante é a técnica de representação utilizada na confecção do modelo e
a economia de materiais e meios na sua produção. Em plena vigência dos cada vez mais
sofisticados modelos digitais, que até mesmo podem ser materializados por meio de
impressoras 3D, torna-se invulgar a representação tridimensional da terceira maior
cidade brasileira por meio de uma solução absolutamente artesanal e que observa desde
o início de sua produção os mesmos parâmetros conceituais em termos de
especificações, tecnologia e resultado plástico.
Nesse sentido, a Maquete de Salvador é um documento vivo não só da cidade que se
quer representar, mas, também, das técnicas de representação que persistiram como
únicas ao longo de muito tempo e que agora se confrontam com novas técnicas e leituras
possibilitadas pelas mais recentes tecnologias.

Ouro”- maior comenda outorgada pelo IAB, Instituto dos Arquitetos do Brasil, pelo conjunto da obra.
Idealizou e construiu a Maquete da Cidade do Salvador nos anos 1970. Falecido em 25 de abril de 2011.
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Ainda que seja, em sua essência, uma manifestação simbólica, a Maquete de Salvador
agrega valores que a tornam curioso e inesgotável objeto de pesquisa para estudiosos de
urbanismo, da geografia, da história e de quaisquer outras disciplinas relacionadas ao
desenvolvimento urbano de Salvador, inclusive pela peculiaridade, já destacada, de
acompanhar no tempo e no espaço a evolução da cidade que representa. Dessa maneira
deve continuar a ser utilizada como instrumento para interpretar e pensar a Cidade e
como ferramenta para o seu planejamento.

2

PROPRIEDADE E LOCALIZAÇÃO

A Maquete de Salvador é de propriedade da Prefeitura Municipal de Salvador e desde
janeiro de 2017 está sob a responsabilidade da Fundação Mário Leal Ferreira, à qual
compete a guarda, a conservação e a atualização, que permanece sendo realizada na
oficina de produção e manutenção localizada na Avenida Vale dos Barris.

Fig. 2 - Localização da Maquete de Salvador

O tombo dos módulos da Maquete encontra-se assentado no Livro de Registro
Patrimonial, sendo 63 módulos com numeração de nº 0573 até nº 0636 e mais
38 módulos com numeração de nº 3244 até nº 3281.

8

MAQUETE DE SALVADOR – PROPOSTA DE TOMBAMENTO MUNICIPAL

26/08/2020 20:53

Figs.3 e 4 – Oficina da Maquete – Vale dos Barris

3

HISTÓRICO – A CONSTRUÇÃO DA MAQUETE EM ETAPAS

3.1 Contexto do início do projeto
Nos anos 1970, após décadas de relativa estagnação econômica, Salvador passou a
vivenciar em seu território profundas transformações econômicas e sociais decorrentes
do novo ciclo de desenvolvimento baseado na industrialização da sua região
metropolitana, iniciado a partir dos anos 1950. No período compreendido pelas décadas
de 1970 e 1980 a população do Município mais do que dobrou e a expansão urbana
estendeu-se em direção à orla atlântica, aos subúrbios ferroviários e até os limites com
os Municípios de Simões Filho e Lauro de Freitas, deixando um rastro de grandes vazios
urbanos que dariam suporte extensivamente a ocupações informais, configurando o
processo irreversível de periferização da metrópole.
Urbanisticamente o período foi marcado por grandes intervenções no sistema viário, com
a implantação dos principais corredores de transporte que até hoje estruturam a
mobilidade de Salvador e pela construção de grandes equipamentos públicos e privados,
a exemplo do Centro Administrativo da Bahia e dos primeiros shoppings centers e
complexos empresariais da Cidade. Simultaneamente deflagra-se o processo de
esvaziamento do Centro Tradicional que perde competitividade para novas centralidades
mais bem posicionadas em relação aos eixos de desenvolvimento urbano. Como
consequência, acentua-se o processo de degradação do Centro Histórico de Salvador, no
que pesem os esforços públicos e privados para a sua conservação.
Esse cenário de transformações profundas serviu de argumento para sustentar a ideia de
elaboração de um Modelo Reduzido da Cidade de Salvador, não apenas como registro e
memória da cidade que se transformava, mas, também, como ferramenta para reflexão
e para suporte ao planejamento urbano da capital baiana. A proposta defendida pelo
9
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arquiteto Francisco de Assis Reis foi apresentada no ano de 1973 ao então Prefeito
Clériston Andrade (1970-1975), que aportou recursos ao projeto.

3.2 Primeira Etapa – Desenvolvimento do conceito e implantação do projeto
Historicamente podem ser bem caracterizadas quatro etapas de execução da Maquete
de Salvador, conforme o Quadro I do Apêndice II. Essas etapas correspondem aos
estágios de execução, mas, também, aos períodos de intercurso entre cada estágio
concluído, nos quais decisões importantes foram tomadas em relação à dimensão e à
continuidade do projeto.
A Primeira Etapa transcorreu entre os anos 1974 e 1975, sendo liderada pelos arquitetos
Francisco de Assis Reis, Júlio Valverde e Aurélio Miranda. Ao todo foi mobilizada uma
equipe de cerca de trinta pessoas (ver Quadro 04 do Apêndice II) constituída por
servidores públicos, profissionais contratados e estagiários que passou a atuar no próprio
escritório dos arquitetos para a execução do que se convencionou chamar de o Modelo
Reduzido ou a Maquete da Cidade.
Além das dificuldades iniciais de mobilização de recursos, alguns bastante especializados,
a Primeira Etapa enfrentou a complexidade de estabelecer o conceito da modelagem,
que envolvia elementos como:
a) definição da escala do modelo, assim como da abrangência territorial da
representação de Salvador;
b) especificação dos materiais a serem utilizados;
c) apropriação e aperfeiçoamento das técnicas de execução adaptadas à cada
material e à forma de representação das feições modeladas;
d) estabelecimento dos parâmetros de qualidade técnica e estética a serem
observados na execução;
e) processamento das informações cartográficas indispensáveis à execução do
projeto.
A cartografia certamente impôs limites à etapa inicial da Maquete. Na primeira metade
dos anos 1970 Salvador não dispunha de uma base cartográfica em escala urbana
atualizada e abrangente a todo o seu território. Apenas a partir de 1976, portanto após
a conclusão da Primeira Etapa, tornou-se disponível a cartografia do SICAR6 na escala de
1:2.000, cobrindo todo o território continental do Município.

6

SICAR – Sistema Cartográfico Estadual. Governo do Estado da Bahia. CONDER.
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As bases cartográficas utilizadas para a confecção da Primeira Etapa da Maquete foram
as cartas do Atlas Parcial da Cidade do Salvador (SALVADOR, 1959)7 e do Mapa
Topográfico da Cidade de Salvador (1968)8 apoiados por levantamentos
aerofotogramétricos elaborados pela empresa Cruzeiro do Sul, em 1956 e 1967, para
restituição das respectivas bases, além do levantamento aerofotogramétrico realizado
para o Gepab9 em 1972. Também foram utilizadas fotografias aéreas e terrestres em
ângulo para atualização das informações da ocupação do solo e modelagem das
edificações de referência, assim como dados de projetos e planos públicos e projetos
implantados e em implantação.
Embora estudos iniciais tenham cogitado a possibilidade de o modelo ser desenvolvido
na escala cartográfica de 1:1.000, abrangendo as áreas mais centrais do Município, de
Itapagipe à Barra e daí até o Rio Vermelho, foi convencionada a escala de 1:2.000, que
apresenta as mesmas possibilidades de representação das feições do território e reduz
pela metade o tamanho do mosaico, parâmetro fundamental para exposição da
Maquete. A mesma escala foi utilizada para a altimetria, o que possibilita a leitura exata
da morfologia do sítio e da ocupação do solo de Salvador.
Nesse padrão foram construídos os primeiros 49 módulos da Maquete, em formato
quadrado, nas dimensões de 1,00 m x 1,00 m, compondo um mosaico de
7,00 m x 7,00 m. A representação da Cidade se estendia no sentido norte até a localidade
de Plataforma e no sentido sul até a ponta da Barra; no sentido Oeste ia da Barra até a
Represa de Pituaçu. Oito módulos dessa etapa continham apenas a representação do
mar da Baía de Todos os Santos ou do Oceano Atlântico, servindo como elementos de
composição.
Os materiais empregados foram escolhidos em razão: da durabilidade, da
economicidade, da disponibilidade no mercado local para aquisição e reposição no longo
prazo, da facilidade de manuseio para a modelagem com ferramentas e técnicas
simplificadas de corte e montagem, e pelo resultado estético.

7

SALVADOR. Prefeitura Municipal. Atlas parcial da cidade do Salvador. Salvador: [s.n.], 1959. 41 p. il + anexo
da Relação de Logradouros.
8
SALVADOR. Prefeitura Municipal. Mapa topográfico da Cidade de Salvador: levantamento
aerofotogramétrico CAENE - Companhia de Águas e Esgotos do Nordeste. Gilberto Souza D'OCA; Newton
Guimarães LIMA. Salvador: [s.n.], 1968. 124 f. sépia e cronaflex, tam.1,16 x 1,07cm. Esc.1:1.000 + 1 mapa
chave.
9
GEPAB - Grupo de Estudos para os Alagados da Bahia — constituído mediante convênio firmado entre o
Banco Nacional da Habitação — BNH, o Governo do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal do Salvador,
com base no Decreto Federal nº 71.364, de 13/11/72.
ALAGADOS MELHORAMENTOS S.A. Plano urbanístico de Alagados: relatório final consolidado. Salvador:
[s.n.], 1975. p. 36. Disponível em: http://biblioteca.fmlf.salvador.ba.gov.br/phl82/pdf/livros/HAB-49.pdf
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A base consiste numa placa de MDF fixada a uma estrutura de alumínio; o oceano é
representado por uma placa de acrílico texturizada pintada na cor azul em sua face
inferior; a topografia é construída por lâminas de cortiça com espessura de 1 mm
recortadas conforme as curvas de nível correspondentes a cada 2,00 m da altimetria;
o sistema viário e pátios de estacionamento são executados com lixa d´agua preta; as
edificações são esculpidas em madeira balsa; lâminas d´agua são realizadas em acetato;
e para as pontes e estações de energia são utilizados arames e alfinetes. As grandes
massas de vegetação foram originalmente representadas com a utilização de material
esponjoso na cor verde, material que se mostrou perecível anos mais tarde, exigindo a
retirada e resultando na eliminação da representação no modelo.
A Maquete de Salvador foi apresentada ao público pela primeira vez no dia 12 de março
de 197510 em exposição realizada num dos pavimentos do Elevador Lacerda com acesso
pela Praça Municipal. Há poucos registros dessa exposição, que teria durado dois
meses11, mas a sua realização em espaço improvisado e inadequado se deu após o fim
do mandato do Prefeito Clériston Andrade em fevereiro daquele ano, sendo o Modelo
Reduzido entregue como um legado para a nova administração da Cidade.

Fig. 5 – 1ª Exposição da Maquete de Salvador – Elevador Lacerda. 1975 (Acervo Assis Reis)

10

INAUGURADA a exposição da Maquete de Salvador. Tribuna da Bahia, 13 mar. 1975 (ver em Anexos,
Documentos do Acervo Assis Reis)
11
SALVADOR. Centro do Planejamento Municipal. Maquete da cidade do Salvador. Salvador: [s.n.], 1994.
15 p. (Cidade. Documento de Trabalho). p.5. Disponível em:
http://biblioteca.fmlf.salvador.ba.gov.br/phl82/pdf/livros/URB-412.pdf
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Após a exposição, vários relatos concordam que a Maquete foi esquecida em um
depósito da Polícia Administrativa da Prefeitura no qual eram armazenadas mercadorias
apreendidas dos ambulantes, sofrendo diversas avarias e degradações12.
A reativação se deu apenas em 1978, quando os módulos da Maquete de Salvador foram
transferidos para o Edifício Maçônico, localizado no início da Avenida Carlos Gomes, onde
foram executados serviços de manutenção envolvendo a limpeza da poeira acumulada e
a restauração e reposição de elementos perdidos ou danificados, especialmente os
modelos dos grandes equipamentos urbanos. Esse resgate deveu-se em grande parte à
mobilização de arquitetos e urbanistas para a recuperação do modelo, sendo
determinante o seu requerimento como instrumento de apoio aos estudos do Plano de
Desenvolvimento Urbano (PLANDURB) que estava sendo elaborado no local.
Em 1979 a oficina foi transferida para instalações mais adequadas na sobreloja do antigo
Cine Tupy, localizada no Largo do Aquidabã, local em que a Maquete permaneceu até o
ano de 1993.

3.3 Segunda Etapa – Primeira ampliação
Em 1979, no primeiro governo do Prefeito Mário Kertész (1979-1981), mais uma vez sob
a liderança de Assis Reis e Júlio Valverde, aos quais se juntou Orlando Varêda, teve curso
a primeira ampliação da Maquete de Salvador, com a construção de 35 novos módulos,
sendo que 16 correspondiam apenas à representação do oceano. Para tanto, além de
alguns integrantes da primeira fase, novos artesãos, funcionários e estagiários foram
recrutados para a composição da equipe, na qual se alternaram cerca de 45 pessoas
nessa fase da execução (ver Quadro 04 do Apêndice II).
Concluída a ampliação da Maquete de Salvador em 1980, o mosaico passou a ter
dimensões de 7,00 m x 12,00 m, totalizando 84 módulos, como pode ser observado no
Diagrama do Apêndice I. A representação da Cidade passou a abranger as áreas de
expansão urbana no entorno da Avenida Paralela (Avenida Luiz Viana) e toda a Orla
Atlântica, estendendo-se até Itapuã e às instalações do então Aeroporto 2 de Julho na
proximidade com o Município de Lauro de Freitas. No espaço real, a representação do
modelo passou a abranger um território de 336 km², incluindo as partes do Oceano
Atlântico e da Baía de Todos os Santos componentes da modulação.
Não houve alterações no conceito da modelagem, sendo mantidas as especificações do
projeto original e a metodologia desenvolvida para elaboração da Maquete. Como
12

VELLOSO, Luiz Eduardo Andrade. Maquete da Cidade do Salvador. Salvador: [s.n.], 2008. 40 f. f.22.
Disponível em: http://biblioteca.fmlf.salvador.ba.gov.br/phl82/pdf/livros/URB-659.pdf
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facilitador, na Segunda Etapa o Município já dispunha de uma informação cartográfica
atualizada e abrangente a todo o seu território, reduzindo substancialmente a
necessidade de adequações, complementações e atualizações, que oneraram bastante o
desenvolvimento da Primeira Etapa.
A cartografia do SICAR, implantada pela CONDER em 1976, cobria toda a Região
Metropolitana nas escalas de 1:25.000 e 1:10.000, e as sedes municipais na escala
de 1:2000, entre as quais a Cidade de Salvador13. A porção insular do Município,
constituída por um conjunto de ilhas na Baía de Todos os Santos, entre as quais aquelas
que integram atualmente o Município de Madre de Deus, permaneceram sem cartografia
compatível com o projeto pois eram representadas apenas na escala de 1:10.000.
A descontinuidade espacial também dificultava a integração das ilhas à Maquete, o que
resultou na orientação de que fossem representadas, futuramente, numa escala menor
e à parte da Cidade.
A conclusão da Segunda Etapa marca o início das exposições itinerantes da Maquete de
Salvador. A primeira delas se deu em julho de 1980, no Foyer do Teatro Castro Alves,
como parte das comemorações da Independência da Bahia, sendo apresentados apenas
os 49 módulos restaurados da Primeira Etapa. Em outubro e novembro do mesmo ano
foram apresentados ao público os 84 módulos da Primeira e da Segunda Etapa,
conjuntamente, em mostras sucessivas realizadas no Centro de Convenções da Bahia e
no Palácio Rio Branco. Em 1982 a Maquete retornaria ao Foyer do Teatro Castro Alves,
desta vez completa, numa segunda exposição comemorativa do 2 de julho.

Fig. 6 – Exposição no Teatro Castro Alves. 1980
Primeira Etapa – 49 módulos

Fig. 7 – Exposição no Teatro Castro Alves. 1982
Primeira e Segunda Etapas – 64 módulos

Muitas outras exposições se seguiram, geralmente em eventos comemorativos, públicos
e privados, como pode ser observado no Quadro II do Apêndice II. As exposições
itinerantes serviram de sucedâneo para o problema de visibilidade, uma vez que em

13

MAPEAMENTO CARTOGRÁFICO DE SALVADOR. Disponível em: http://cartografia.salvador.ba.gov.br
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nenhum momento se tornou exequível a exposição pública permanente do Modelo
Reduzido, como era o desejo de Assis Reis. O arquiteto chegou a propor uma edificação
que funcionaria como Centro de Identidade Cultural da Cidade no qual a Maquete estaria
continuamente exposta e acessível ao público. Inicialmente cogitou a localização na
Praça Municipal, onde hoje está instalada a sede da Prefeitura, e posteriormente no
terreno de um estacionamento na Praça Castro Alves 14, mas o projeto não se viabilizou.

3.4 Terceira Etapa – Manutenção e complementação
A partir de 1990 os assuntos relacionados à Maquete de Salvador passaram a fazer parte
das competências da Fundação Centro do Planejamento Municipal (CPM) criada na
estrutura do Gabinete do Prefeito para desempenhar funções relacionadas ao
desenvolvimento urbano da Cidade. No decorrer dos dez anos desde a conclusão da
Segunda Etapa, o setor responsável pela Maquete, ainda supervisionado por Assis Reis,
atuava basicamente na manutenção e atualização dos módulos e na preparação e
acompanhamento de eventuais exposições.
Em 1993, durante a gestão da socióloga Maria de Azevedo Brandão na presidência do
CPM, ocorreu na cidade de São Paulo, no Parque Ibirapuera, uma das exposições mais
emblemáticas da Maquete de Salvador dentro da programação da II Bienal Internacional
de Arquitetura15 realizada nos meses de agosto e setembro. O Modelo Reduzido foi
apresentado por Assis Reis como uma parte do projeto do Centro de Identidade Cultural
da Cidade de Salvador, sendo a única oportunidade em que foi exposto em outra cidade.

Figs. 8 e 9 – Maria Brandão e o Catálogo da II Bienal Internacional de Arquitetura. São Paulo. 1993

14

Entrevista com Assis Reis, realizada pela TV Aratu em 24/03/2008. In: VELLOSO, Luiz Eduardo
Andrade. Maquete da Cidade do Salvador. Salvador: [s.n.], 2008. 40 f. (f.30)
15
BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUITETURA, 2., 1993. São Paulo [Anais...]. São Paulo, Fundação Bienal
de São Paulo, p. 337. Disponível em: http://www.bienal.org.br/publicacoes/7103
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Possivelmente visando a exposição, a Maquete passou por serviços sistemáticos de
manutenção e de atualização no início de 1993 que compreenderam a limpeza geral, a
substituição ou recuperação de peças deterioradas e a incorporação das transformações
e expansões urbanas ocorridas na Cidade, principalmente novas avenidas e arruamentos,
equipamentos urbanos, assentamentos de núcleos habitacionais programados e de
ocupação espontânea. O levantamento aerofotogramétrico de 1989, produzido pela
CONDER16, constituiu a base da atualização, sendo complementado por imagens aéreas
em ângulo e pelos projetos de grandes edificações e intervenções urbanísticas.

Fig. 10 – Exposição do Shopping Barra. 1987

Após a exposição, a oficina da Maquete de Salvador foi transferida diversas vezes,
inicialmente para a sede do CPM no Edifício Sândalo, localizado nas imediações do Campo
Grande, e posteriormente para o Vale dos Barris em instalações bastante improvisadas.

16

BAHIA. Companhia de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Salvador. Levantamento
Aerofotogramétrico da Cidade de Salvador 1989. Salvador: [s.n.], [1989]. 310 fot., p&b, tam.0,23x0,23cm.
Escala 1:10.000 + 1 Foto índice.

16

MAQUETE DE SALVADOR – PROPOSTA DE TOMBAMENTO MUNICIPAL

26/08/2020 20:53

Apenas no ano de 1996 a Maquete ganharia um espaço construído para ela, no Vale dos
Barris, onde até hoje funciona a oficina.
Em 1995 a arquiteta Maria Elena Bonfim de Albuquerque, integrante da equipe desde a
Segunda Etapa da Maquete, assumiu a coordenação técnica, permanecendo desde então
na função, numa dedicação de mais de 40 anos. O arquiteto Assis Reis permaneceu como
supervisor até meados dos anos 1990, quando se afastou de suas funções no Município
para se dedicar apenas às atividades de docência no curso de arquitetura da UFBA.
Manteve, porém, presença constante no ambiente da oficina, sendo referência para
quaisquer assuntos relacionados ao Modelo Reduzido até o seu falecimento em 2011.

Figs. 11 e 12 – Assis Reis visitando a Maquete com alunos de Arquitetura (UFBA) – Vale dos Barris

O mosaico da Maquete de Salvador manteve o formato retangular até o ano de 2009,
quando ocorreu a última grande exposição realizada no recém-inaugurado Salvador
Shopping. Na ocasião foram eliminados alguns módulos correspondentes ao mar como
forma de aproximar a Maquete do público. No trecho da Orla Atlântica a linha de costa
chegava a distar quase 4,00 m da borda, dificultando a visão do observador. Esta solução
foi posteriormente incorporada ao projeto como o formato mais adequado para a
Maquete: um mosaico irregular que acompanha os contornos da Cidade na sua relação
com o mar.
No novo formato foram eliminados 21 módulos, ficando reduzidos para 63 o número de
módulos da Maquete correspondentes às duas primeiras etapas, conforme o Diagrama
do Apêndice I. Essa decisão foi influenciada, também, por questões de logística,
considerando que as dimensões da Maquete e a projeção de seu formato final
dificultavam o armazenamento e a manutenção dos módulos, além de onerarem o
transporte para eventuais exposições.
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Entre 2010 a 2012, com a Prefeitura passando por restrições financeiras, seguiu-se um
período de relativa estagnação em que os trabalhos da Maquete de Salvador foram
mantidos essencialmente com atividades de manutenção e atualização pontual.
A partir de 2013, quando teve início a primeira gestão do Prefeito ACM Neto, a Maquete
de Salvador passou à responsabilidade da Secretaria Municipal de Urbanismo e
Transportes (Semut) e dois anos depois à Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom).
Em ambas as situações a oficina não pode ser deslocada para as sedes das secretarias,
permanecendo no Vale dos Barris.
A distância configurou um problema de gestão tanto para a manutenção da oficina como
para a visibilidade do setor perante as respectivas organizações. Mesmo assim, a equipe
de apenas quatro pessoas iniciou a execução de 6 novos módulos, complementando o
mosaico nos limites de Salvador com o Município de Lauro de Freitas e avançando nos
sentidos norte e oeste até alcançar a Represa de Ipitanga I (ver Diagrama do Apêndice I).
Esse esforço de realização, que se deu simultaneamente aos trabalhos de manutenção e
atualização de outros trechos da Cidade, configurou a Terceira Etapa de construção da
Maquete de Salvador 17.

Figs. 13 e 14 – Oficina da Maquete – Vale dos Barris
17

A conclusão dos módulos da Terceira Etapa se deu apenas em 2019, quando já estava em curso a Quarta
Etapa da Maquete de Salvador.
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No período 2015-2016 ocorreram os fóruns e audiências públicas do Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano (PDDU) que se utilizaram da Maquete para promover a reflexão
sobre o desenvolvimento da Cidade mediante a exposição de trechos do modelo no
próprio local dos eventos. Essas exposições parciais resgataram a função da Maquete
como instrumento de discussão do desenvolvimento urbano de Salvador e deram-lhe
visibilidade para um público que não a conhecia.

3.5 Quarta Etapa – Conclusão da Maquete de Salvador
Em 2017, por força da reforma administrativa da segunda gestão do Prefeito ACM Neto18,
a Maquete de Salvador passou à responsabilidade da Fundação Mário Leal Ferreira
(FMLF), que recepcionou todo o Setor de Modelos Reduzidos oriundo da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur)19 e com ele a equipe técnica, os
equipamentos e os módulos da Maquete, que passaram a integrar o patrimônio material
da Fundação (ver Quadro 4 do Apêndice II).
Coube à nova Diretoria de Planejamento (Diplan), também constituída em 2017, a
atribuição de salvaguardar a Maquete de Salvador, cuidar de sua manutenção e
atualização, mas, principalmente, a missão de projetar um cenário de futuro para o
Modelo Reduzido idealizado nos anos 1970. Nessa perspectiva, contemplou-se a
conclusão da Maquete mediante o resgate do plano original de estender a representação
do modelo a todo o território da Cidade. Considerando a equipe diminuta, já envolvida
nas tarefas de atualização e de conclusão da Terceira Etapa da Maquete, a conclusão
apenas seria possível mediante contratação de serviços, que foi autorizada pela
Presidente da FMLF, Tânia Scofield, ainda em 2018.
O Termo de Referência que orientou a contratação estabeleceu como objeto a conclusão
da Maquete de Salvador mediante a execução de sua Quarta Etapa; como diretriz, a
construção dos módulos faltantes e sua integração aos demais, “observando as formas
de representação das feições urbanas que fazem parte do conceito original do Modelo
Reduzido e as especificações técnicas de escala, de materiais e de acabamento, assim
como os meios empregados na sua confecção, ressalvadas inovações que possam ser
empregadas sem prejuízo da harmonia das partes novas com as preexistentes.”20

18

Lei 9.186 /2016. Diario Oficial do Município, Salvador: PMS, v.30, n.6.748, 29 dez. 2016. Edição Extra. p.
66-75.
19
A Sedur, também por força da Lei nº 9.186/2016, resultou da ampliação das competências da anterior
Sucom.
20
FMLF. DIPLAN. Termo de Referência para contração da 4ª etapa da Maquete de Salvador.
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Decorridos mais de 40 anos desde o início do projeto, pela primeira vez a construção da
Maquete precisou considerar a introdução de técnicas novas de modelagem. As etapas
anteriores se basearam em informações analógicas e processos inteiramente artesanais
de execução, o que não mais corresponde às técnicas de modelagem atualmente em uso.
Para a conclusão da Quarta Etapa em um prazo hábil, tornou-se imprescindível admitir
recursos que pudessem viabilizar o projeto por meio de ferramentas digitais e processos
automatizados ou semiautomatizados.
A modelagem da topografia, executada em lâminas de cortiça, sempre foi a componente
tecnicamente mais complexa e onerosa em materiais e em tempo de execução. Desde o
ano de 1992 a cartografia de Salvador passou a ser digital21, o que possibilita a utilização
de ferramentas CAD para a manipulação da informação cartográfica vetorial, assim como
a plotagem em papel ou outro material mediante ferramentas de corte automatizado.
Esse procedimento passou a ser admitido na execução da Maquete, desde que o
resultado pudesse ser aprimorado e fosse mantida a continuidade estética com os
módulos preexistentes.
Após os procedimentos licitatórios, a cargo da FMLF, foi contratada a empresa Marcos
Fortes Santos de Bustamante ME, sediada em Joinville – Santa Catarina, bastante
experiente na elaboração de modelos, inclusive de cidades. A empresa propôs o corte
semiautomatizado da cortiça e o preenchimento do modelado topográfico com blocos
de espuma de poliuretano de alta densidade visando reduzir o peso de cada módulo,
além de torná-lo menos vulnerável à ação de pragas.

Figs. 15 e 16 – Ferramentas adaptadas para o corte mecanizado da cortiça

Também a representação do sistema viário foi parcialmente resolvida por plotagem,
embora sujeita a muitas interferências dos artífices em razão do ondulado peculiar da
topografia da Cidade. Por sua vez, a modelagem das edificações foi executada em
21

Base Sicar 1992
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Madeira Balsa com as mesmas técnicas artesanais de corte aplicadas à Maquete de
Salvador desde o início da sua confecção.

Figs. 17, 18, 19 e 20 – Técnicas de modelagem aplicadas à Maquete

A base das informações cartográficas mais uma vez foi híbrida. Para a representação da
topografia, superfícies de água e a linha de costa foram utilizadas as curvas de nível e
camadas correspondentes da base vetorial Sicar (Conder,1992). Para o sistema viário, a
camada “Meio-Fio” da base vetorial Sicad 200622, produzida pelo Município, atualizada a
partir das ortofotos de 2017 da nova Cartografia de Salvador, em fase de restituição. As
ortofotos também foram utilizadas como referência para a modelagem de toda a
ocupação do solo. Para a representação das edificações mais complexas recorreu-se ao
Google e a imagens publicadas na Internet, recursos que já vinham sendo utilizados na
atualização da Maquete

22

Sicad 2006 – Sistema Cartográfico e Cadastral do Município do Salvador. 2006.
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A representação do Aterro Metropolitano Centro, disposição final dos resíduos sólidos
de Salvador, mereceu tratamento especial, uma vez que as alterações na topografia,
resultantes dos cortes e aterros realizados para sua implantação, foram posteriores a
1992 e não faziam parte da base vetorial. Nesse único caso recorreu-se a informações do
projeto para a modelagem do aterro sanitário.
Na Quarta Etapa um novo elemento foi introduzido e incorporado ao modelo. Até então
não havia representação do limite intermunicipal de Salvador com Lauro de Freitas,
Simões Filho e Candeias, nem a sua previsão, inclusive por se tratar de uma convenção
política e não de um elemento físico descrito geometricamente como os demais. As
etapas anteriores passaram ao largo do problema por não atingirem as fronteiras
intermunicipais. Apenas em um dos módulos, num pequeno trecho da fronteira de
Salvador com Lauro de Freitas, a representação era descontinuada além do limite
municipal, ficando o restante do módulo com a base exposta.
A solução preexistente se mostrou inadequada para a maioria dos trechos onde a
topografia era acentuada ou em que o limite passava pelo meio de represas, que seriam
representadas pela metade. Convencionou-se estender a representação da topografia
até as bordas do módulo atravessado pelo limite municipal, restringir a representação da
ocupação do solo apenas ao Município de Salvador e demarcar com uma linha vermelha
(traço e ponto) toda a fronteira, inclusive nos trechos de mar.
Outra adaptação importante foi imposta pela indisponibilidade de informação
cartográfica compatível com a escala da Maquete nos trechos dos municípios de Simões
Filho e Candeias, limítrofes com Salvador. Foi necessário reduzir o formato do módulo
padrão para manter a composição da Maquete nesses trechos, resultando na execução
dos 7 módulos com dimensões de 1,00 m x 0,50 m.

Figs. 21 e 22 – Fiscalização na oficina de execução da Quarta Etapa da Maquete.
Joinville - Santa Catarina. 2019
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Após a entrega dos módulos finais, verificou-se grande disparidade nas feições da
ocupação do solo da Quarta Etapa e a dos módulos contíguos elaborados nas etapas
anteriores. As atualizações realizadas privilegiaram especialmente a faixa de borda
marítima e as grandes centralidades, sendo menos efetivas nas áreas da periferia de
Salvador. Como resultado, confrontaram-se, lado a lado, duas cidades com uma diferença
de datação de mais de 40 anos, o que impossibilitava dar o projeto por concluído.
Dentro das possibilidades do contrato da Quarta Etapa, foi viabilizada a atualização da
ocupação do solo de 27 módulos da Maquete (ver Diagrama do Apêndice I), abrangendo
toda a região do chamado “Miolo”23 de Salvador e mais trechos do Retiro, do Acesso
Norte e da Orla Atlântica. Dessa maneira, cerca de 60% dos módulos da Maquete de
Salvador encontram-se atualizados para o ano de 2017, e os demais módulos
correspondem a territórios de ocupação consolidada, nos quais as transformações
ocorrem pontualmente e vêm passando por um processo contínuo de atualização.

Figs. 23 e 24 – Atualização da Maquete de Salvador. 2020

Após a entrega da Quarta Etapa, a equipe da FMLF continuou atuando na manutenção e
atualização dos módulos da Primeira Etapa, na complementação de trechos contíguos
aos módulos atualizados na Quarta Etapa e na inserção de grandes equipamentos
urbanos, como o novo Centro de Convenções.

23

O Miolo corresponde à macrorregião delimitada pelos corredores viários da Avenida Luiz Viana (Paralela),
da BR-324 e do Acesso Norte.
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Figs. 25, 26 e 27 – Montagem da exposição da Maquete de Salvador
na Associação Comercial da Bahia. 2020

No dia 20 de agosto de 2020, no salão principal da Associação Comercial da Bahia,
localizada no Bairro do Comércio, a Maquete foi pela primeira vez apresentada ao público
com o seu novo formato, em exposição realizada organizada pela Fundação Mário Leal
Ferreira e a Fundação Gregório de Mattos. A abertura da exposição contou com a
presença do Prefeito de Salvador, ACM Neto, do Presidente da Associação Comercial da
Bahia e do Presidente do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, entidade propositora
do tombamento, entre outras autoridades.
24
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Fig. 28 – Maquete de Salvador montada na Associação Comercial da Bahia. 2020
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – MATERIAIS E EXECUÇÃO

Desde a Primeira Etapa a Maquete de Salvador mantém padrões de representação de
feições geográficas, especificações técnicas de materiais e de procedimentos de
execução. Ao longo do tempo, entretanto, os padrões originais passaram por adaptações
impostas pela necessidade de representação de novos elementos urbanos, como
também no que diz respeito ao manejo de materiais e introdução de novas técnicas de
processamento de informações cartográficas e de modelagem.
As adaptações e inclusões, quando admitidas, foram condicionadas à compatibilidade
dos resultados com os padrões estéticos do conjunto preexistente, e que ficassem
contextualizadas no âmbito da etapa de execução correspondente, além de
documentadas para a memória do acervo, assegurando a datação das partes e o registro
das diferentes formas de elaboração.
São seguintes as especificações:
•

Escala de Representação Cartográfica: 1:2.000, adotada tanto para a leitura
planimétrica como para a leitura da altimetria.

•

Dimensões padrão dos módulos: 1,00 m x 1,00 m e 1,00 m x 0,50 m.

•

Identificação dos módulos: cada módulo da Maquete é identificado de acordo
com a sua posição na matriz da modulação, na qual a posição horizontal é
identificada por numerais na sequência de 1 até 13 na direção Oeste, e a posição
vertical por letras na sequência de A até N na direção Norte (Ex: 1A, 2A ... 12N e
13N).

•

Articulação dos módulos: de acordo com a modulação estabelecida no plano
representado graficamente no DIAGRAMA 2 do Apêndice I.

•

Base dos módulos: chassi constituído por quadro em estrutura metálica, chapa de
MDF ou placa de acrílico, nas dimensões padrão dos módulos.
a) Quadro em estrutura metálica: em perfil de alumínio anodizado de 30 mm x
1 mm;
b) Chapa de MDF: o MDF (Painel de Madeira de Média Densidade), constituído
de aglomerado de polpa de madeira, é atualmente a designação do material
utilizado para a superfície de montagem dos elementos da maquete. A chapa
com espessura de 3 mm é cortada nas dimensões padrão dos módulos
(1,00 m x 1,00 m ou 1,00 m x 0,50 m) e fixada com parafusos na estrutura
metálica.
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c) Placa de acrílico: nos módulos com representação do mar, sobrepõe-se à base
de MDF uma placa texturizada de acrílico, pintada na cor azul em sua face
inferior.
•

Representação da topografia: executada em lâminas de cortiça com espessura de
1 mm recortadas de acordo com o traçado das curvas de nível correspondentes
às cotas altimétricas pares (cada folha corresponde a dois metros da altimetria na
escala 1:2.000). Nos módulos da Quarta Etapa as camadas de cortiça foram
sobrepostas a um modelado de espuma de poliuretano de alta densidade.
No processo de montagem deve-se observar:
a)

Ajustamento das isométricas: além do recorte, em cada folha de cortiça será
marcada a projeção da curva de nível subsequente (cotas ímpares),
garantindo a perfeita locação da isometria;

b) Colagem de materiais: deve ser utilizada cola branca à base de PVA com alta
resistência, distribuída uniformemente sobre a superfície da folha de cortiça
para que sejam evitadas bolhas ou lombadas;
c)

Continuidade dos módulos: na execução do relevo deve-se observar a
continuidade entre os módulos para que não haja diferença de cota e nem
de locação de cada curva de nível representada.

Figs. 29, 30 e 31 – Modelagem do relevo
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Figs. 32 e 33 – Articulação dos módulos antigos e novos

•

Representação do Sistema Viário: as ruas, avenidas e demais tipos de vias da
Cidade são representadas com a utilização de folhas de lixa d’água na cor preta,
devidamente recortadas conforme a base cartográfica e fixadas com cola branca
sobre o relevo executado em cortiça. Elementos integrantes do viário são
representados da seguinte forma:
a) Detalhes do viário: canteiros, estacionamentos, ciclovias, etc. são destacados
por meio de aplicação de tinta acrílica para artesanato sobre a lixa d´água.
A folha de lixa é pintada na cor especificada para o elemento representado e
depois aplicada sobre a base com adesivo à base de PVA.
b) Praças e parques públicos: também executados com lixa d´água pintada com
tinta para artesanato, porém podem merecer maior detalhamento por
constituírem espaços de referência no ambiente urbano, o que inclui a
representação de monumentos e equipamentos públicos relevantes na escala.
c) Representação dos corredores de transporte: os grandes complexos de
transporte, a exemplo do Metrô, devem ser representados com suas
edificações e estruturas em madeira balsa e lixa d´água.
28
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Figs. 34, 35, 36 e 37 – Sistema viário e de transportes, praças e parques públicos

•

Representação das edificações: executada em madeira balsa recortada com
lâmina ou bisturi de acordo com as feições do objeto representado, sendo cada
elemento fixado com cola branca sobre o relevo, devendo-se observar os
seguintes níveis de representação:
a) Edificações em geral: são representadas genericamente, privilegiando-se o
volume da construção, a altura predominante e a densidade da ocupação;
b) Edificações de referência: aquelas que se destacam na ocupação e merecem
tratamento diferenciado na execução da volumetria para possibilitar a
identificação das localidades (igrejas, escolas, hospitais, equipamentos
públicos, grandes condomínios residenciais e empresariais, etc.);
c) Complexos urbanos: edificações ou conjunto de edificações que se destacam
como referência da Cidade e devem ser executados com maior nível de detalhe
(estádios, grandes shoppings, complexos hospitalares, complexos portuários e
edificações de grande porte que se destacam na Cidade).
d) Pontes e Torres: executadas com arame ou material similar.
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Figs. 38, 39, 40 e 41 – Modelagem do urbanismo e das edificações

•

Representação do limite intermunicipal: linha tracejada (traço e ponto), com
10 mm de largura, executada em material adesivo pintado na cor vermelho
escuro, fixado sobre a representação do relevo em cortiça ou, no caso da
representação do mar, diretamente sobre o acrílico.

•

Territórios de outros Municípios: representado apenas o modelado topográfico
como o mesmo padrão de Salvador.

Fig. 42 e 43 – Representação do limite Intermunicipal e de território de Município vizinho a Salvador
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PROTEÇÃO PROPOSTA

Tombamento da Maquete de Salvador na instância municipal, por meio da Fundação
Gregório de Mattos – FGM, com base na Lei Municipal nº 8.55024, de 26 de janeiro de
2014, regulamentada pelo Decreto nº 27.17925, de 30 de abril de 2016, que institui
normas de proteção e estímulo à preservação do Patrimônio Cultural do Município de
Salvador.
De acordo com o Art. 1º da Lei, em seu Parágrafo Único:
O patrimônio cultural, para fins de preservação, é constituído pelos
bens culturais cuja proteção seja de interesse público, pelo seu
reconhecimento social no conjunto das tradições passadas e
contemporâneas no Município de Salvador.

Por sua vez, dispõe o Art. 11:
O Tombamento será aplicado ao bem de cultura móvel ou imóvel,
tendo por referência o seu caráter singular, tomados individualmente
ou em conjuntos e coleções.

No caso da Maquete de Salvador aplica-se a inscrição como bem cultural do Município
de Salvador no Livro II, do Tombamento dos Bens Móveis e Coleções, ressaltando a
unidade do conjunto de módulos que compõem modelo. Ainda que constituída por 104
módulos, alguns individualmente relevantes por reproduzirem paisagens icônicas de
Salvador, a Maquete apenas alcança sua expressão plena ao retratar a Cidade em sua
integralidade e unicidade.

6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Algumas questões se impõem sobre o futuro da Maquete de Salvador: Qual a sua
relevância para o planejamento da Cidade? Quais as perspectivas de sua conservação no
longo prazo?
O Modelo Reduzido surgiu como uma ferramenta inovadora de interpretação de Salvador
ao possibilitar uma experiência de visualização da Cidade relativamente inédita para a
maioria das pessoas nos anos 1970. O que hoje foi banalizado pelas ferramentas de

24

Lei 8.550/2014. Diário Oficial do Município, Salvador: PMS, v.27, n.6.027, p. 5, 29 jan. 2014. Disponível
em: http://biblioteca.fmlf.salvador.ba.gov.br/phl82/pdf/DOM/20140129.pdf
25
Decreto 27.179/2016. Diário Oficial do Município, Salvador: PMS, v.29, n.6.576, p. 4-5, 30 abr. a 02
maio 2016. Disponível em: http://biblioteca.fmlf.salvador.ba.gov.br/phl82/pdf/DOM/20160430.pdf
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navegação geoespacial, ao alcance de qualquer um que disponha de um aparelho celular,
não se descortinava facilmente há 45 anos, a não ser por meio de mapas ou do voo em
aviões, que também não eram acessíveis como hoje. A Maquete possibilitava ver a
cidade na sua totalidade e de forma tridimensional.
Atualmente as tecnologias de processamento de imagens e de informações geoespaciais
possibilitam a construção de modelos em qualquer escala e nível de complexidade, assim
como a simulação de situações. Esses modelos também já podem ser materializados por
meio de impressoras 3D a um custo cada vez mais baixo e num tempo cada vez mais
rápido. Sendo assim, a Maquete de Salvador ainda se sustenta como ferramenta para o
planejamento urbano?
Como foi reiterado ao longo desse texto, a Maquete é um documento, um registro
importante da Cidade e do planejamento da Cidade. Um investimento humano, que
perpassa gerações, de dezenas de pessoas envolvidas na sua construção, desde a
idealização do projeto até a modelagem de cada edificação, do Elevador Lacerda às mais
recentes Estações do Metrô.
Vários fatores ameaçam desde há muito a Maquete de Salvador. O tamanho do mosaico
dificulta sua exposição. Os materiais exigem manutenção permanente para que se
mantenham íntegros. A sustentação de equipes permanentes de artífices e de técnicos
com conhecimento de modelagem torna-se cada vez mais improvável num cenário de
terceirização de serviços e de funções públicas. Os gestores podem não ter a percepção
da importância da Maquete, como, aliás, já aconteceu no passado, colocando em risco a
sua conservação.
O Tombamento é o primeiro passo para que o Modelo Reduzido idealizado por Assis Reis
deixe de ser apenas parte do relevante acervo técnico da Fundação Mário Leal Ferreira
para ser reconhecido e elevado à categoria de Patrimônio Cultural de Salvador. Nessa
condição podem ser viabilizados, de forma permanente, os recursos necessários para a
sua conservação e, principalmente, para a exposição pública em condições adequadas e
duradouras, conferindo-lhe a visibilidade que requer e para a qual foi pensada. Dada a
sua originalidade iconográfica e material, não é irrelevante a possibilidade de que se
torne um elemento de atração da própria Cidade do Salvador, como outras maquetes de
cidades o são.
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APÊNDICE I
DIAGRAMA DOS MÓDULOS DA MAQUETE
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QUADRO 1
MAQUETE DE SALVADOR - ETAPAS DE ELABORAÇÃO
ETAPA DE
ELABORAÇÃO

1ª ETAPA

2ª ETAPA

3ª ETAPA

Nº DE MÓDULOS
Inicial

Final

49

41

35

19

06

ANO DE
CONCLUSÃO

1975

1980

2017

ÁREA
ABRANGIDA
%

DESCRIÇÃO

41%

Construção dos módulos iniciais
da Maquete de Salvador
correspondentes à ponta da
península entre a Baía de Todos
os Santos e o Oceano Atlântico
onde se implantou e expandiu
originalmente a Cidade até os
anos 1970.

19%

Construção de novos módulos
estendendo a representação da
Cidade em direção às zonas de
expansão urbana ao longo da
Orla Atlântica e do corredor da
Avenida Paralela.

06%

Construção de módulos
compreendendo áreas
localizadas no limite de Salvador
com o Município de Lauro de
Freitas, incluindo a Base Aérea
de Salvador e o bairro de Itinga.

34%

Conclusão da Maquete de
Salvador com a construção dos
módulos faltantes, estendendo a
representação da Cidade até o
limite norte do Município e
abrangendo a região de Valéria,
os Subúrbios Ferroviários, parte
de Cajazeiras e Cassange.

(27%)

Atualização do sistema viário e
da ocupação do solo nas áreas
correspondentes ao Miolo de
Salvador
com
base
na
cartografia SICAD 2017.

31
2019
4ª ETAPA

7*

27

2020

* Módulos nas dimensões de 1,00 x 0,50 metro
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QUADRO 2
MAQUETE DE SALVADOR - EXPOSIÇÕES PÚBLICAS
DATA

LOCAL

EVENTO

1975 - Março

Elevador Lacerda

1ª Exposição da Maquete de Salvador
Apresentação da 1ª Etapa – 49 módulos

1980 - Julho

Teatro Castro Alves

Comemoração da Independência da Bahia
Exposição dos 49 módulos restaurados

1980 - Outubro

Centro de Convenções da Bahia

Apresentação da 1ª e 2ª Etapas da
Maquete de Salvador – 84 módulos

1980 - Novembro

Palácio Rio Branco

Apresentação da 1ª e 2ª Etapas da
Maquete – 84 módulos

1982 - Março

Shopping Iguatemi

Comemoração dos 443 anos de Salvador
Apenas o Módulo Piloto

1982 – Julho

Teatro Castro Alves

Comemoração da Independência da Bahia
Exposição dos 84 módulos

1982 - Outubro

Centro de Convenções da Bahia

Congresso de Arquitetos do Brasil

1985 - Outubro

Centro de Convenções da Bahia

FNAC

Parque do Ibirapuera - São Paulo

II Bienal Internacional de Arquitetura

Memorial de Medicina

Exposição continuada

1995 - Março

Shopping Barra

Comemoração dos 446 anos de Salvador

1995 - Junho

Othon Palace Hotel

Seminário Habitat II

1995

Faculdade de Arquitetura - UFBA

Seminário de Conforto Ambiental

1996 - Março

Othon Palace Hotel

IV Conferência Internacional do CIDEU

1996 - Maio

Centro de Convenções da Bahia

I FIC Bahia

1997 - Março

Shopping Barra

Comemoração dos 448 anos de Salvador

1997 - Junho

Centro de Convenções da Bahia

INFOSHOW

1997 - Novembro

Centro de Convenções da Bahia

INFOBAHIA

1998 – Setembro

Liceu de Artes e Ofícios

Sem informação

1993 – Agosto/
Setembro
1994 - Dezembro/
1995 - Fevereiro
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DATA

LOCAL

EVENTO

2002 - Setembro

Centro de Convenções da Bahia

Expo Construção Bahia I

2003 - Setembro

Centro de Convenções da Bahia

Expo Construção Bahia II

2005 - Março

Shopping Barra

Viva Salvador 456 anos

2005 - Abril

Othon Palace Hotel

Simpósio Internacional Indústrias Criativas

2005 - Julho

FAUFBA

Seminário Internacional de Projeto: RUCC

2005 - Setembro

UNIFACS

V Semana Universitária

2006 - Março

Shopping Barra

Viva Salvador 457 anos

2006 - Abril/Junho

Memorial da Câmara de Salvador

Exposição Continuada

2007 - Março

Shopping Barra

Viva Salvador 458 anos

2007 - Maio

Colégio Antônio Vieira

Semana de Aniversário do Colégio

2009 - Março

Salvador Shopping

Salvador 460 Anos

2010 - Dezembro

Palácio Rio Branco

4° Encontro do Plano de Reabilitação
do Centro Antigo Salvador

2015 - Abril

FIEB

Plano Salvador 500
– Fórum Instrumentos Urbanísticos

2015 - Junho

Centro Cultural da Câmara
de Salvador

Audiência Pública do Plano Salvador 500

2015 - Setembro

UNIFACS

4º Festival Internacional ADCE

2015 - Novembro

FAUFBA

I Fórum Internacional de Sustentabilidade
Social

2016 - Fevereiro

UNEB

Laboratório Urbano I e II
Estudo da Área de Pau da Lima

2016 – Setembro/
Dezembro

SEDUR – Edifício Empresarial
Thomé de Souza

Exposição Continuada

2017 - Agosto

Fera Palace Hotel

Lançamento do Programa Salvador 360

2017 - Setembro

Museu da Misericórdia

Oficina Morar e Circular no Centro de
Salvador - FMLF

2020 - Agosto

Associação Comercial da Bahia

Apresentação ao Conselho Municipal do
Patrimônio Cultural - FGM
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QUADRO 3
MAQUETE DE SALVADOR – DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS

MÓDULO

ETAPA

DESTAQUES E REFERÊNCIAS
PRINCIPAIS

1A

1ª

Avenida Oceânica/ Farol da Barra/
Edifício Oceania/ Morro do Cristo/ Urbanização e
edificações do Bairro da Barra

01 aresta de acrílico rachada

2A

1ª

Avenidas Oceânica e Adhemar de Barros/ Colina
de São Lázaro/ Alto de Ondina - Residência do
Governador/ Urbanização e edificações dos
Bairros Ondina e Federação

01 aresta de cortiça desgastada

3A

1ª

Avenida Oceânica/ Pedra da Sereia/ Praia da
Paciência/ Morro do Conselho/ Urbanização e
edificações dos bairro do Rio Vermelho e Ondina

Base - 4 laterais descoladas:
acrílico/compensado// 01
aresta de acrílico quebrada

4A

1ª

Avenida Oceânica / Quartel de Amaralina/
Urbanização e edificações do bairro Rio
Vermelho, Amaralina, Vale das Pedrinhas,
Nordeste de Amaralina e Pituba

Base - 01 lateral descolada
acrílico/compensado// 01
aresta de acrílico quebrada//
Pontos de cupins na madeira
balsa

5A

1ª

Av. Octávio Mangabeira/ Praia da Pituba/
Urbanização e edificações do bairro da Pituba

Bom estado

1ª

Avenidas Sete de Setembro e do Centenário/
Praia do Porto da Barra/ Barra Avenida/ Colina de
Santo Antônio da Barra/ Yatch Club da Bahia/
Shopping Barra/ Urbanização e edificações dos
bairro da Barra, Graça, Vitória, Canela e Ondina

Base - 04 laterais descoladas:
acrílico/compensado/alumínio//
01 aresta de acrílico quebrada//
Pontos de cupins na madeira
balsa

1ª

Avenidas Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela) e
Anita Garibaldi/ Campus da UFBA/ Zoobotânico
de Ondina/ Urbanização e edificações dos bairros
de Ondina, Graça, Canela, Garcia, Alto das
Pombas e Federação

Base - 04 laterais descoladas:
compensado/alumínio

1ª

Avenidas Vasco da Gama e Juracy Magalhães/
Hospital Geral da Bahia/ Urbanização e
edificações dos bairros de Brotas, Acupe de
Brotas, Federação, Engenho Velho da Federação
e Rio Vermelho

Lateral da cortiça desgastada//
Pontos de cupins na madeira
balsa

1ª

Avenidas Juracy Magalhães e Antônio Carlos
Magalhães/ Parque da Cidade Joventino Silva/
Hospital Aliança/ Shopping Itaigara/ Urbanização
e edificações dos bairros de Santa Cruz, Chapada
do Rio Vermelho, Candeal, Brotas, Pituba e
Itaigara

Base - 02 laterais descoladas:
alumínio/cortiça

1ª

Avenidas Antônio Carlos Magalhães, Magalhães
Neto e Octávio Mangabeira/ Canal do Rio
Camaragibe/ Colégio Militar de Salvador/
Urbanização e edificações dos bairros Pituba,
Itaigara e Costa Azul

01 aresta de acrílico quebrada//
Pontos de cupins na madeira
balsa

1B

2B

3B

4B

5B
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MÓDULO

6B

1C

ETAPA

1ª *

1ª

DESTAQUES E REFERÊNCIAS
PRINCIPAIS
Av. Octávio Mangabeira/ Jardim de Allah/
Urbanização e edificações do bairro Jardim
Armação e Costa Azul

Avenida Contorno/ Praça Dois de Julho (Campo
Grande)/ Palácio da Aclamação – Passeio Público/
Solar do Unhão/ Hotel da Bahia/ Urbanização e
edificações dos bairros Centro e Vitória
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CONSERVAÇÃO
SITUAÇÃO EM 2020
Base - 4 laterais descoladas:
alumínio/compensado// Área
central de acrílico rachado
Urbanização e edificações
atualizados em 2020 **
Base - 02 laterais descoladas:
cortiça/acrílico// 01 aresta de
acrílico quebrada// Acrílico
rachado na área central

Módulo Piloto – o primeiro a ser construído

2C

3C

4C

5C

6C

1ª

1ª

1ª *

1ª

1ª *

7C

1ª *

8C

2ª

Frontispício da Cidade/ Centro Histórico de
Salvador e Bairro do Comércio – Sítios e
edificações tombados como patrimônio cultural/
Dique do Tororó/ Arena Fonte Nova/ Marina da
Contorno/ Urbanização e edificações dos bairros
Centro, Barris, Tororó, Saúde, Nazaré e Engenho
Velho de Brotas
Avenidas Mário Leal Ferreira (Vale do Bonocô) e
General Graça Lessa (Vale do Ogunjá)/ Parque
Solar Boa Vista/ Urbanização e edificações dos
bairros Cosme de Faria, Luiz Anselmo, Vila Laura,
Cemitério Jardim da Saudade, Engenho Velho de
Brotas, Boa Vista de Brotas e Brotas
Complexo Viário do Acesso Norte/ Avenidas
Antônio Carlos Magalhães e Mário Leal Ferreira
(Vale do Bonocô)/ Terminal Rodoviário de
Salvador/ Linha 1 do Metrô – Est. Bonocô/ Linha 2
do Metrô – Est. Detran/ Urbanização e edificações
dos bairros de Brotas, Pernambués, Saramandaia,
Luiz Anselmo e Caminho das Árvores
Avenidas Tancredo Neves e Luiz Viana (Paralela)/
Linha 2 do Metrô – Est. Rodoviária e Est.
Pernambués/ Hospital Sarah Kubistchek/
Shopping da Bahia (Iguatemi)/ Salvador Shopping/
Urbanização e edificações dos bairros do Caminho
das Árvores, Pituba, STIEP e Pernambués

Centro de Convenções da Bahia/ Setor Militar
Urbano/ Urbanização e edificações dos bairros de
Armação, da Boca do Rio, Imbuí e STIEP

Base - 04 laterais descoladas:
compensado/alumínio

Base - 03 laterais descoladas:
compensado/alumínio

Base - 04 laterais descoladas:
compensado/alumínio// 01
aresta de cortiça desgastada
Urbanização e edificações
atualizados em 2020 **

Bom estado

Base - 04 laterais descoladas:
acrílico/ compensado/
alumínio// 01 aresta de cortiça
desgastada
Urbanização e edificações
atualizados em 2020 **

Avenida Octávio Mangabeira/ Foz do Rio das
Pedras/ Urbanização e edificações do bairro da
Boca do Rio

Base - 04 laterais descoladas

Módulo de composição - mar

Bom estado
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2D

3D

4D

5D

6D

7D

8D

ETAPA

DESTAQUES E REFERÊNCIAS
PRINCIPAIS
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CONSERVAÇÃO
SITUAÇÃO EM 2020

1ª

Forte de São Marcelo/ Porto Marítimo de
Salvador/ Terminal de Contêineres de Água de
Meninos/ Urbanização e edificações dos bairros
do Comércio, Centro Histórico, Santo Antônio,
Saúde, Barbalho e Nazaré

Base - 01 lateral descolada:
acrílico/ compensado// Pintura
do mar: acrílico trecho
desgastado

1ª

Via Expressa Baía de Todos os Santos/ ICEIA/
Parque do Queimado/ Escola Parque/ Hospital
Ernesto Simões / Cemitério Quinta dos Lázaros/
Urbanização e edificações dos bairros Pero Vaz,
Pau Miúdo, Cidade Nova, Caixa D’Água, IAPI,
Macaúbas, Barbalho, Lapinha, Matatu e Vila Laura

Base - 02 laterais descoladas:
compensado/alumínio

1ª *

Rodovia BR-324 e Av. Barros Reis/ Estações de
integração das linhas do Metrô – Acesso Norte/
Cond. Bela Vista/ Urbanização e edificações dos
bairros Cabula, Pernambués, São Gonçalo, Retiro,
Pau Miúdo e IAPI

1ª

Av. Luís Eduardo Magalhães e Rua Silveira Martins
/ 19º Batalhão de Caçadores do Exército/ Campus
da UNEB/ Hospital Roberto Santos/ Urbanização e
edificações dos bairros Resgate, Pernambués,
Narandiba, Saboeiro e Beiru-Tancredo Neves

1ª *

Avenidas Luís Viana (Paralela) e Edgard Santos e
Rua Silveira Martins/ Urbanização e edificações
dos bairros Saboeiro, Narandiba, Cabula VI, CAB e
Imbuí

1ª *

2ª *

Avenida Octávio Mangabeira/ Parque
Metropolitano de Pituaçu/ Urbanização e
edificações dos bairro Pituaçu e Boca do Rio

Avenidas Octávio Mangabeira, Pinto de Aguiar e
Tamburugy/ Urbanização e edificações dos
bairros Patamares, Piatã e Pituaçu

Base - 04 laterais descoladas:
compensado/alumínio
Urbanização e edificações
atualizados em 2020 **

Base - 04 laterais descoladas:
compensado/alumínio// 01
lateral de cortiça desgastada
Base - 02 laterais descoladas:
acrílico/alumínio// 01 aresta de
cortiça desgastada
Urbanização e edificações
atualizados em 2020 **
Bom estado
Urbanização e edificações
atualizados em 2020 **
Base - 03 laterais descoladas:
acrílico /compensado// 01
lateral de cortiça desgastada//
Pintura do mar desgastado
(trecho)
Urbanização e edificações
atualizados em 2020 **

9D

2ª

Av. Octávio Mangabeira/ Urbanização e
edificações do bairro Piatã

Base - 04 laterais descoladas:
acrílico/compensado

10D

2ª

Praia de Itapuã/ Urbanização e edificações do
bairro Itapuã

Base - 01 lateral descolada:
acrílico/cortiça// 01 aresta de
acrílico rachada

11D

2ª

Farol de Itapuã/ Urbanização e edificações do
bairro Itapuã

Base - 01 lateral descolada:
compensado/cortiça
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SITUAÇÃO EM 2020

1ª

Av. Engenheiro Oscar Pontes/ Terminal do FerryBoat/ Largo de Roma, Santuário Santa Dulce dos
Pobres/ Urbanização e edificações dos bairros
Calçada, Mares e Roma

Base - 03 laterais descoladas:
acrílico/compensado

1ª

Largo do Tanque/ Igreja e Colégio dos Órfãos de
São Joaquim/ Estação Ferroviária da Calçada/
Urbanização e edificações dos bairros Uruguai,
Calçada, Mares, Liberdade, São Caetano, Curuzu,
Pero Vaz e Fazenda Grande do Retiro

01 aresta de cortiça desgastada

1ª

Rodovia BR-324 e Avenidas Barros Reis e San
Martin/ Linha 1 do Metrô – Estação Bom Juá/
Urbanização e edificações dos bairros São
Caetano, Fazenda Grande do Retiro, Bom Juá,
IAPI, Mata Escura, Arraial do Retiro e São Gonçalo

Bom estado

1ª

Parque da Mata Escura/ Urbanização e
edificações dos bairros Mata Escura, Arraial do
Retiro, Engomadeira, Barreiras, Sussuarana,
Cabula e Beiru-Tancredo Neves

01 aresta de cortiça quebrada

1ª *

Via Pituaçu (Gal Costa) / Centro Administrativo da
Bahia/ Urbanização e edificações dos bairros
Beiru-Tancredo Neves, Arenoso, Nova
Sussuarana, São Rafael e Novo Horizonte

1ª *

Avenidas Luís Viana (Paralela) e Pinto de Aguiar/
Centro Administrativo da Bahia - CAB/ Parque de
Pituaçu - Estádio de Pituaçu/ Campus da UCSAL/
Urbanização e edificações dos bairros Patamares,
Pituaçu, São Rafael e Vale dos Lagos

2ª *

Avenidas Luís Viana (Paralela)/ Linha 2 do Metrô –
Estação Tamburugy/ Shopping Paralela/
Loteamento Alphaville/ Urbanização e edificações
dos bairros Patamares, Piatã e Trobogy

2ª *

Av. Orlando Gomes/ Senai-Cimatec/ Urbanização
e edificações do bairro de Piatã

10E

2ª

Av. Dorival Caymmi/ Lagoa do Abaeté/ Parque das
Lagoas e Dunas do Abaeté/ Urbanização e
edificações dos bairros Alto do Coqueirinho e
Itapuã

Pintura do mar: acrílico
desgastado (trecho)// Acrílico
quebrado (trecho)// Arestas de
cortiça desgastadas

11E

2ª

Parque das Lagoas e Dunas do Abaeté/
Urbanização e edificações dos bairros Itapuã e
Stella Maris

02 arestas de cortiça
desgastadas

12E

2ª

Urbanização e edificações do bairro Stella Maris

Cortiça lateral desgastada

6E

7E

8E

9E
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Bom estado
Urbanização e edificações
atualizados em 2020 **
Bom estado
Urbanização e edificações
atualizados em 2020 **
Bom estado
Urbanização e edificações
atualizados em 2020 **
Bom estado
Urbanização e edificações
atualizados em 2020 **
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MÓDULO

2F

3F

4F

5F

ETAPA

DESTAQUES E REFERÊNCIAS
PRINCIPAIS

1ª

Santuário do Senhor do Bonfim/ Hospital Sagrada
Família/ Igreja e Largo da Boa Viagem/ Forte e
Igreja de Monte Serrat/ Urbanização e edificações
dos bairros Bonfim, Monte Serrat, Boa Viagem,
Roma, Caminho de Areia, Massaranduba e Jardim
Cruzeiro

Base - 01 lateral descolada:
acrílico/compensado// Acrílico
rachado numa lateral

1ª

Enseada dos Tainheiros/ Península do Joanes/
Igreja de N. Sra. da Penha/ Igreja N. Sra. dos
Alagados e de João Paulo II/ Urbanização e
Edificações dos bairros Caminho de Areia,
Uruguai, Jardim Cruzeiro, Santa Luzia, Lobato,
Capelinha, Massaranduba, Mangueira e Ribeira

Base - 01 lateral descolada//
Pequena rachadura no acrílico.

1ª *

Rodovia BR-324/ Linha 1 do Metrô – Estação
Terminal Pirajá/ Urbanização e edificações dos
bairros Lobato, Boa Vista de São Caetano,
Capelinha, Campinas de Pirajá e Calabetão

1ª *

Via Pituaçu (Gal Costa)/ Complexo Penitenciário/
Urbanização e edificações dos bairros Granjas
Rurais Presidente Vargas, Jardim Santo Inácio,
Mata Escura, Sussuarana e Jardim Cajazeiras

1ª *

Via Pituaçu (Gal Costa)/ Jardim Botânico Mata dos
Oitis/ Hospital São Rafael/ Parque Socioambiental
de Canabrava/ Urbanização e edificações dos
bairros Paul da Lima, Sussuarana, São Marcos,
Canabrava e Sete de Abril

7F

1ª *

Av. Artêmio Castro Valente/ Estádio Manoel
Barradas (Barradão)/ Urbanização e edificações
dos bairros Canabrava, São Rafael, Nova Brasília,
Jardim Nova Esperança e Vale dos Lagos

8F

2ª

Avenida Luiz Viana (Paralela)/ Av. 29 de Março/
Urbanização e edificações dos bairros Trobogy e
Nova Brasília

2ª *

Avenidas Luiz Viana (Paralela), Orlando Gomes e
Av. 29 de Março/ Linha 2 do Metrô – Estação
Flamboyant/ Parque Tecnológico/ Wet’t in Wide/
Urbanização e edificações dos bairros
Mussurunga, Trobogy, Piatã e Bairro da Paz

2ª *

Avenidas Luiz Viana (Paralela) e Dorival Caymmi/
Linha 2 do Metrô – Estação Mussurunga/ Parque
de Exposições da Bahia/ Urbanização e
edificações dos bairros Mussurunga, Itapuã e
Bairro da Paz

6F

9F

10F

26/08/2020 20:53
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CONSERVAÇÃO
SITUAÇÃO EM 2020

Base - 04 laterais descoladas:
cortiça/acrílico/alumínio
Urbanização e edificações
atualizados em 2020 **
Base - 03 laterais descoladas:
acrílico/cortiça/ compensado//
02 arestas de cortiça
desgastadas
Urbanização e edificações
atualizados em 2020 **
Bom estado
Urbanização e edificações
atualizados em 2020 **
01 aresta de cortiça desgastada
Urbanização e edificações
atualizados em 2020 **

Bom estado

1 lateral desgastada
Urbanização e edificações
atualizados em 2020 **

1 aresta de cortiça desgastada
Urbanização e edificações
atualizados em 2020 **
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MÓDULO

11F

ETAPA

2ª *

DESTAQUES E REFERÊNCIAS
PRINCIPAIS

Avenidas Caribé e Stela de Oxóssi/ Dunas de
Itapuã e do Aeroporto/ Urbanização e edificações
dos bairros São Cristóvão e Stella Maris

26/08/2020 20:53

CONSERVAÇÃO
SITUAÇÃO EM 2020
Base - 02 laterais descoladas:
cortiça/acrílico/compensado//
02 arestas de cortiça
desgastadas
Urbanização e edificações
atualizados em 2020 **

12 F

2ª

Parque das Dunas/ Aeroporto de Salvador/
Urbanização e edificações do bairro Stella Maris

Base - 01 lateral descolada:
acrílico/ compensado// Pintura
do mar desgastada (trecho)

13F

3ª

Parque das Dunas/ Cond. Petromar/ Urbanização
e edificações do bairro Stella Maris - Loteamento
Praias do Flamengo e Aeroporto

Módulo novo - Bom estado

3G

1ª

Ponte Ferroviária de São João/ Enseada do
Cabrito/ Urbanização e edificações dos bairros
Plataforma, São João Cabrito e Ribeira

Base - 01 lateral descolada:
acrílico/compensado// Pintura
do mar desgastada: acrílico

1ª *

Ponte Ferroviária de São João/ Enseada do
Cabrito / Urbanização e edificações dos bairros
São João Cabrito, Alto do Cabrito, Lobato,
Marechal Rondon e Pirajá

Base - 02 laterais descoladas:
acrílico/compensado

1ª *

Rodovia BR-324/ Urbanização e edificações dos
bairros Pirajá, Campinas de Pirajá, Porto Seco
Pirajá, Jardim Cajazeiras, Dom Avelar

4G

5G

6G

7G

8G

9G

10G

1ª *

Urbanização e edificações dos bairros Don Avelar,
Castelo Branco, Vila Canária, Sete de Abril e Pau
da Lima

1ª *

Av. 29 de Março/ Campo da Pronaica/
Urbanização e edificações dos bairros Castelo
Branco, Cajazeiras VIII, Sete de Abril, Jardim Nova
Esperança, Nova Brasília e Jaguaribe I

2ª *

Urbanização e edificações dos bairros Fazenda
Grande II, Fazenda Grande III, Fazenda Grande IV
e Jaguaribe I

2ª *

Av. Assis Valente/ Urbanização e edificações dos
bairros Cajazeira IV, Boca da Mata, Cassange, São
Cristóvão e Mussurunga

2ª *

Rodovia BA-526/ Urbanização e edificações dos
bairros Cassange/ Jardim das Margaridas/ São
Cristóvão e Mussurunga
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Urbanização e edificações
atualizados em 2020 **
Base - 04 laterais descoladas:
compensado/alumínio// 02
arestas de cortiça desgastadas
Urbanização e edificações
atualizados em 2020 **
Base - 01 lateral compensado:
alumínio descolados
Urbanização e edificações
atualizados em 2020 **
Base - 04 laterais compensado:
alumínio descolados// 02
arestas de cortiça desgastadas
Urbanização e edificações
atualizados em 2020 **
Base - 01 lateral descolada:
compensado/alumínio
Urbanização e edificações
atualizados em 2020 **
Bom estado
Urbanização e edificações
atualizados em 2020 **
Base - 02 laterais descoladas:
acrílico/cortiça/
Urbanização e edificações
atualizados em 2020 **
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ETAPA

DESTAQUES E REFERÊNCIAS
PRINCIPAIS
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CONSERVAÇÃO
SITUAÇÃO EM 2020

11G

2ª

Rodovia BA-526/ Complexo Viário Dois de Julho/
Av. Carybé/ Aeroporto de Salvador/ Salvador
Norte Shopping/ Urbanização e edificações dos
bairros São Cristóvão,

12G

2ª

Limite Intermunicipal de Salvador com Lauro de
Freitas/ Aeroporto de Salvador/ Base Aérea de
Salvador

Base - 01 lateral descolada:
compensado/alumínio

13G

3ª

Limite Intermunicipal de Salvador com Lauro de
Freitas/ Aeroporto de Salvador/ Urbanização e
edificações do bairro Stella Maris

Módulo novo - Bom estado

3H

4ª

Linha Férrea/ Alameda Brandão/ Urbanização e
edificações dos bairros de Plataforma e de
Itacaranha

Módulo novo - Bom estado

4H

4ª

Parque Municipal São Bartolomeu/
Urbanização e edificações do bairro de
Plataforma, Itacaranha, Rio Sena e São João do
Cabrito

Módulo novo - Bom estado

5H

4ª

Represa do Cobre/ Parque de Pirajá/ Urbanização
e edificações do bairro de Pirajá

Módulo novo - Bom estado

6H

4ª

Rodovia BR-324/ Rodovia BA-528/
Urbanização e edificações dos Bairros de Pirajá,
Valéria, Águas Claras e Cajazeiras VI

Módulo novo - Bom estado

7H

4ª

Hospital Couto Maia/ Urbanização e edificações
dos Bairros de Águas Claras, Cajazeiras XI,
Cajazeiras X, Cajazeira VIII e Cajazeira IV

Módulo novo - Bom estado

Av. Assis Valente/ Parque da Pedra de Xangô/
Urbanização e edificações dos Bairros de
Cajazeiras X, Cajazeiras XI, Fazenda Grande I, Boca
da Mata e Fazenda Grande II

Bom estado

Módulo novo - Bom estado

8H

3ª *

9H

3ª

Represa do Ipitanga I/ Hospital Municipal de
Salvador/ Urbanização e edificações dos bairros
de Boca da Mata, Fazenda Grande II e Cassange

Módulo novo - Bom estado

10H

3ª

Rodovia BA-526/ Urbanização e edificações dos
bairros Cassange, Jardim das Margaridas e de
Itinga

Módulo novo - Bom estado

11H

3ª *

Limite Intermunicipal de Salvador com Lauro de
Freitas

3I

2ª

Módulo de composição - mar

Bom estado

4I

4ª

Urbanização e edificações do bairros de Periperi,
Praia Grande, Alto da Terezinha e Rio Sena

Módulo novo - Bom estado

5I

4ª

Rodovia BA-528/ Parque de Pirajá/ Hospital do
Suburbio/ Urbanização e edificações do bairro
Nova Constituinte e Periperi

Módulo novo - Bom estado
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Urbanização e edificações
atualizados em 2020 **

Módulo novo - Bom estado
Urbanização e edificações
atualizados em 2020 **
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MÓDULO

ETAPA

6I

4ª

Rodovias BR-324 e BA-528/ Pedreira Civil/
Urbanização e edificações dos bairros Valéria e
Pirajá

Módulo novo - Bom estado

7I

4ª

Rodovia BR-324/ Limite Intermunicipal de
Salvador com Simões Filho/ Urbanização e
edificações dos bairros Palestina e Valéria

Módulo novo - Bom estado

8I

4ª

Pedreira Aratu/ Limite Intermunicipal de Salvador
com Simões Filho/ Urbanização e edificações dos
bairros Valéria, Cajazeiras XI e Cassange

Módulo novo - Bom estado

9I

4ª

Pedreira Carangi/ Urbanização e edificações do
bairro Cassange

Módulo novo - Bom estado

10I

4ª

Rodovia BA-526/ Via Metropolitana/ Urbanização
e edificações dos bairros Cassange e Itinga

Módulo novo - Bom estado

11I

4ª

Limite Intermunicipal de Salvador com Lauro de
Freitas

Módulo novo - Bom estado

3J

2ª

Módulo de composição - mar

Bom estado

4J

4ª

Av. Afrânio Peixoto (Suburbana)/ Comunidade
Guerreira Zeferina/ Urbanização e edificações dos
bairros Periperi, Nova Constituinte, Coutos e
Fazenda Coutos

Módulo novo - Bom estado

5J

4ª

Rodovia BA-528/ Lagoa da Paixão/ Urbanização e
edificações dos bairros Fazenda Coutos, Nova
Constituinte, Periperi, Moradas da Lagoa e Valéria

Módulo novo - Bom estado

6J

4ª

Lagoa da Paixão/ Urbanização e edificações dos
bairros Moradas da Lagoa e Valéria

Módulo novo - Bom estado

7J

4ª

Rodovia BR-324/ Limite Intermunicipal de
Salvador com Simões Filho

Módulo novo - Bom estado

8J

4ª

Limite Intermunicipal de Salvador com Simões
Filho/ Represa do Ipitanga II/ Urbanização e
edificações dos bairros Cassange e Nova
Esperança

Módulo novo - Bom estado

9J

4ª

Estrada das Pedreiras/ Represa do Ipitanga II/
Residencial Coração de Maria/ Limite
Intermunicipal de Salvador com Simões Filho

Módulo novo - Bom estado

10J

4ª

Rodovia BA-526/ Aterro Sanitário Metropolitano/
Urbanização e edificações dos bairros nova
Esperança, Areia Branca e Itinga

Módulo novo - Bom estado

11J

4ª

Limite Intermunicipal de Salvador com Lauro de
Freiras

Módulo novo - Bom estado

3K

4ª

Ponta da Sapocá/ Antiga Fábrica de Cimento
Aratu

Módulo novo - Bom estado

4K

4ª

Praia de Tubarão/ Urbanização e edificações do
Bairro de Paripe

Módulo novo - Bom estado
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5K

4ª

Rodovia BA-528/ Limite Intermunicipal de
Salvador com Simões Filho/ Urbanização e
edificações do Bairro de Paripe

Módulo novo - Bom estado

6K

4ª

Limite Intermunicipal de Salvador com Simões
Filho

Módulo novo - Bom estado

8K

4ª

Limite Intermunicipal de Salvador com Simões
Filho

Módulo novo - Bom estado

4ª

Rodovia BA-526/ Represa do Ipitanga II/ Limite
Intermunicipal de Salvador com Simões Filho/
Conjuntos Residenciais Ceasa/ Urbanização e
edificações do bairro do bairro Nova Esperança

Módulo novo - Bom estado

10K

4ª

Rodovias BA-526 e BA-535 (Via Parafuso)/ CEASA/
Limite Intermunicipal de Salvador com Lauro de
Freitas e Simões Filho/ Urbanização e edificações
dos bairros Nova Esperança e Areia Branca

Módulo novo - Bom estado

11K

4ª

Limite Intermunicipal de Salvador com Lauro de
Freiras

Módulo novo - Bom estado

3L

4ª

Rodovia BA-528/ Base Naval de Aratu/ Praia de
São Thomé de Paripe/ Urbanização e edificações
do bairro de São Tomé

Módulo novo - Bom estado

4L

4ª

Saco do Tororó/ Baía de Aratu/ Urbanização e
edificações do bairro de São Tomé

Módulo novo - Bom estado

5L

4ª

Limite Intermunicipal de Salvador com Simões
Filho

Módulo novo - Bom estado

9L

4ª

Limite Intermunicipal de Salvador com Simões
Filho

Módulo novo - Bom estado

10L

4ª

Limite Intermunicipal de Salvador com Simões
Filho

Módulo novo - Bom estado

3M

4ª

Canal de Cotegipe/ Base Naval de Aratu/ Dique
Seco

Módulo novo - Bom estado

4M

4ª

Reserva Natural da Base Naval de Aratu/ Baía de
Aratu

Módulo novo - Bom estado

3N

4ª

Canal de Cotegipe / Limite Intermunicipal de
Salvador com Candeias

Módulo novo - Bom estado

4N

4ª

Terminal Portuário de Cotegipe/ Limite
Intermunicipal de Salvador com Candeias/
Moinho Dias Branco

Módulo novo - Bom estado

9K

Notas:
* Módulos atualizados em 2020: urbanização e edificações com base nas Ortofotos Sicad 2018
** Durante o processo de atualização dos módulos foram realizados serviços gerais de limpeza e
manutenção, assim como tratamento contra cupins.
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QUADRO 4
MAQUETE DE SALVADOR - EQUIPES DE ELABORAÇÃO POR ETAPAS
ETAPAS

Primeira
Etapa

COORDENAÇÃO

TÉCNICOS

Supervisor:

1.

Ana Tereza Sampaio

FRANCISCO DE ASSIS COUTO REIS
Arquiteto

2.

Ana Vitória da Silva

3.

Arnaldo Pimenta da Cunha

Responsáveis Técnicos:

4.

Beatriz Loureiro Cerqueira Lima

5.

Cirlane Menezes

6.

Conceição Freire Prado

7.

Deborah de Almeida

8.

Dionísio Caribé

9.

Elisa Galeffi

JÚLIO VALVERDE
Arquiteto
AURÉLIO MIRANDA
Arquiteto

10. Elizabeth Bouzas
11. Francisco Mazzoni
12. Frederico Leite Freitas
13. Giovanna Vita
14. Jorge Jourdan
15. José Rocha Lima
16. Juan Carlos Llanos
17. Laura Carvalho
18. Luís Antônio de Souza
19. Luiz Carlos Lôbo
20. Marcelo Serva
21. Maua de Almeida
22. Milna Leone
23. Norma Cardoso Hafele
24. Orlando Vareda
25. Pedro Belmonte
26. Raimundo Chagas
27. Rufo Herrera
28. Sônia Karr
29. Vânia Medeiros
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Segunda
Etapa
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COORDENAÇÃO

TÉCNICOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Supervisor:
FRANCISCO DE ASSIS COUTO REIS
Arquiteto
Responsáveis Técnicos:
JÚLIO VALVERDE
Arquiteto
ORLANDO SOARES VAREDA
Arquiteto
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Allyson Marconi
Amaya Seghpoian
Ana Lúcia Alencar Santana
Carlos Aleixo
Cid Deiró
Cirlane Menezes
Cristina Rescala
Deborah de Almeida
Débora Maria Gomes Ferreira
Eugênia Salomão
Evanildo Brito
Felipe José Palma
Fernando Vítor Sobrinho
Francisco Mazzoni
Gustavo Carneiro Mello
Herica Nunes
Idellene Lima
Izadora Oliveira
Jacinto Guerra
Joanan Prates
João Marciel
John Blaine
José Henrique Medrado
Klaus Schuenemann
Leonardo Cope
Luciene Bahia
Luiz Eduardo Velloso
Márcia Silva dos Reis
Maria do Carmo da Rocha
Maria Elena Bonfim de Albuquerque
Maria Helena Botelho
Maria Inês Oliveira
Mariza Laborda
Marlene Monteiro
Mieko Moritaka
Milna Leone
Pedro Marcelo Paim
Pedro Nery
Raimundo A. B. da Silva
Raimundo Jorge Ferreira da Silva
Ruben Blanco
Salvador Lucas
Valdir Pereira da Silva
Victor Serrano
Wanderlina Araújo
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ETAPAS

Terceira
Etapa
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COORDENAÇÃO

TÉCNICOS

Coordenadora Técnica:

1.

Anderson Castro

MARIA ELENA BONFIM ALBUQUERQUE
Arquiteta

2.

Antônio Renato Cunha de Jesus

3.

Carlos Felipe Rezende Lacerda

4.

Eduardo Silva de Jesus

5.

Eliel Felipe dos Santos Copque

6.

Geovane Dourado

7.

Matheus Nascimento Ferreira

8.

Nilton Jorge Santos de Figueiredo

9.

Norton Douglas de Oliveira Cardoso

10. Péricles Vinicius
11. Raimundo Jorge Ferreira da Silva
12. Roberto Brandão
13. Rodrigo de Oliveira Souza
14. Thainan Tanajura Abreu
15. Túlio Modesto Souza Simões
16. Uilian Novaes
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ASSIS REIS
Arquiteto e Urbanista, idealizador da Maquete de Salvador

Foto: Acervo Assis Reis
Francisco de Assis Couto dos Reis, Professor, Arquiteto e Urbanista, graduado pela Faculdade de Arquitetura
da Bahia, autor de marcantes projetos edificados em Salvador, recebeu em 2008, o “Colar de Ouro” - maior
comenda outorgada pelo IAB, Instituto dos Arquitetos do Brasil, pelo conjunto da obra. Idealizou e construiu
a Maquete da Cidade do Salvador nos anos 1970. Falecido em 25 de abril de 2011.

Entrevista do Arquiteto Urbanista e Professor Assis Reis à TV Aratu no dia 24/03/2008.
Nesta entrevista, o arquiteto explica como foi esse desafio e fala um pouco sobre a
Salvador da atualidade. Para o professor, autor de projetos como a Praça da Inglaterra,
Praça da Sé e CHESF, construir uma cidade miniaturizada foi um dos maiores desafios
da época, pois a capital baiana estava evoluindo desordenadamente e o projeto serviria
como apoio para ajudar no planejamento da construção da cidade.
ARATU ON LINE - Qual o objetivo de construir a maquete representando a cidade?
Assis Reis - Eu vivi a cidade de Salvador na época em que ela possuía 350 mil habitantes.
Era uma cidade impressionável. Olhar o frontispício de Salvador era uma emoção
enorme. A gente assistia uma cidade em cima de uma colina, onde o casario
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acompanhava em linha. A minha primeira impressão de Salvador era fortíssima. Era
ritmada pela frequência das torres das igrejas. Isso era muito comentado. Eu vivi
intensamente a cidade de Salvador nessa década de quarenta. Todos os principais
acontecimentos tanto cívicos como religiosos, como em tantos outros aspectos. Era um
jovem e isso me impressionou muito, ficou muito gravado na minha cabeça. Na boemia
eu aprendi a amá-la. Desde os comícios políticos, às grandes festas, nos grandes
cassinos. A impressão que tive desta cidade foi muito forte na minha formação. Eu tive
a sorte de, ainda pré-arquiteto, trabalhar no EPUCS (Escritório do Plano de Urbanismo
da Cidade de Salvador). Então eu, depois de formado, comecei a praticar, fazer as
minhas obras. Inicialmente era sócio de Diógenes Rebouças. Depois, montei o próprio
escritório lá no Comércio, na Rua da Grécia, Edifício Serra da Raiz. E lá eu comecei a
fazer os projetos com muita força porque eu tinha uma boa formação e meus projetos
começaram a ser premiados. A CHESF é premiada, o Centro Médico da Graça é
premiado. E de repente comecei a pensar que a cidade que deixava em mim um retrato
tão forte, a população não soube compreendê-la para conduzi-la ao seu
desenvolvimento. Uma cidade altamente rica em geografia, uma cidade que é o
promontório formado por altiplanos, vales e encostas e com uma falha geológica
defronte a Baía de Todos os Santos. Se ela pudesse compreender como eu a via, como é
rica e diferente. Colocar a cidade como mentora do seu desenvolvimento, no maior
respeito à sua geomorfologia, que são os elementos naturais, como era ela até a década
de 40. Justamente a partir daí que ela começa a se comprometer. Porque a partir daí,
da década de 50 com um certo aquecimento na economia e também com a presença
da Estatal da Petrobrás, começou a surgir mais dinheiro. Então a cidade começou a se
desenvolver velozmente e é nesta época que realmente não existia, ainda, uma
população capaz de garantir o segmento dessa cidade, acompanhando seus valores
históricos culturais e geográficos. Começaram a surgir obras que destruíam tudo. As
ruas começaram a perder seu sentido antropológico. Elas não eram mais a extensão de
uma casa, era um local ermo da velocidade do automóvel. Eles começaram a surgir
poluindo a cidade. Então, com a nova economia, surgiu interesse pelos valores do
terreno, os valores fundiários e começou uma especulação muito grande. Essa
especulação não foi detida, apesar de o EPUCS, no qual trabalhei como pré-arquiteto,
ter feito o Plano de Urbanismo da Cidade. E, embora o documento não tenha sido
publicado, e ter ficado na tradição oral, deixou um decreto que era simples sobre o
pensamento da cidade. Ele definia seu nível de ocupação, zoneamento, gabarito,
através de cota, que infelizmente não foi obedecido. Fui invadido por um desalento ao
ver que novos habitantes não compreendiam a riqueza que estava diante deles, de uma
cidade única, como é Veneza e como é as cidades que têm seus valores próprios. E nós
iríamos sacrificar todos os nossos valores em benefício de uma especulação imobiliária
porque os terrenos começaram a ter uma especulação imensa e todo mundo queria
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construir e nós não estávamos preparados para isso. Então, interessante que nessa
época, eu fazia essas obras e era premiado. Mas, na grande demanda de obras
realizadas na cidade, não continha os princípios que deveriam ter essa arquitetura aqui
na Bahia. Uma arquitetura que poderia ser muito própria, que poderia sinalizar toda sua
história. Refleti e achei que deveria reagir a isso, e resolvi escrever ao prefeito Clériston
Andrade, na década de 60. Fiz uma carta a ele dizendo que era urgente que a cidade
fizesse um instrumento capaz de deter essa avalanche de transformação que estava
havendo, sem uma adequação ao seu território, sem o respeito à sua história, sem
respeito a seus valores culturais. Era preciso se criar algo porque o Código de Obra
existente não era suficiente para controlar tudo isso. Deveria ser criado um instrumento
mais prático e que pudesse desenvolver na própria mentalidade da população, uma
autoestima que a elevasse ao seu sentido de comunidade. E pesquisei e pesquisei e
achei que deveria ser feito uma maquete. Expliquei ao prefeito Clériston Andrade o
seguinte: que à população nós iríamos mostrar como era a cidade porque ela já não era
mais reconhecida por causa das suas velozes ampliações e transformações. E também
desenvolver nos técnicos da prefeitura a oportunidade de fazer seus planos setoriais
em gerais, baseados nesse modelo. Seria possível então fazer as reformulações teóricas
sobre a cidade através dos cortes e por outro lado, favoreceria também ao turismo.
Interessava-me mandar essa mensagem porque era importante, porque ele estava
compartilhando do desenvolvimento na sua gestão. Mostrar como a cidade poderia ter
alguns freios que fossem capazes de ser observado facilmente pelas pessoas através
dos modelos reduzidos. E o prefeito Clériston Andrade aceitou a idéia de fazer o
Modelo Reduzido. Esse Modelo, de 49 módulos na época, de 1 metro por 1 metro, foi
confeccionado no meu escritório, no Comércio.
ARATU ON LINE — Como era a Salvador de 1973, ano em que o Sr. começou a construir
a maquete e a Salvador de hoje, em termos de urbanização?
Assis Reis - A diferença é imensa porque a cidade está completamente comprometida.
Os seus valores geográficos, históricos e culturais foram todos comprometidos. A cidade
já não é a cidade. Comprometidos porque a especulação não dá tempo para que se
promova um cuidado maior nas intervenções, em todo cinto, podemos dizer assim.
Para mim. Salvador está irreconhecível para o que era. As codificações que foram
criadas, como esse PDDU, elas deveriam ser criadas em todos os seus valores que são
esquecidos hoje. Hoje a cidade é uma tristeza muito grande pra mim. Salvador poderia
ser a cidade mais bonita desse mundo, se pudesse aproveitar os seus elementos
naturais, a sua história, sua cultura. Veja um exemplo da Fonte Nova. Houve aquela
tragédia e diante dessa tragédia se falou que iriam destruir o campo de futebol para se
fazer outro projeto. Não se ultrapassa uma tragédia com outra tragédia. Ou seja,
destruir para construir não é bom negócio. Não verificaram se a estrutura principal da
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edificação foi atingida. Ela tem cinquenta anos, tem que ser revista em algumas coisas.
Mas o que houve lá foi uma particularidade que nada compromete a arquitetura
principal como um todo. Acho que a Fonte Nova deve ser defendida como um
ambiental nosso, ainda rico, que ainda deve ser preservada. Quem a projetou foi
Diógenes Rebouças, esse grande arquiteto que trouxe o Movimento Moderno para
Bahia. Então, quando ele levou o projeto para o Rio de Janeiro para ser criticado pelos
arquitetos cariocas, eles acharam uma coisa fabulosa. Esse projeto tem uma
particularidade cabível no local. Ele se fecha, mas tem um trecho que foi deixado aberto
voltado para o Dique, que é o Vale do Rio Lucaia. Um espaço lindo. Então, a introdução
desse espaço no próprio campo de futebol é de uma beleza ambiental impressionável.
Quem passa de carro e vê aquilo é uma maravilha. Quer dizer, isso são ambientes que
devem ser preservados a todo custo. Quando ainda há locais assim, que ainda nos
restam, devemos lutar por eles.
ARATU ON LINE - Então o Senhor acha que a maquete não cumpriu o seu objetivo?
Assis Reis - Infelizmente não cumpriu. Primeiro porque a cidade que está aí é o caminho
de uma metrópole que poderia ser qualquer uma outra. Sem identidade, sem respeito
aos seus valores históricos naturais. Um outro aspecto é que ela precisava ser uma
fonte permanente de informação. Ela deveria ser exposta permanentemente. No
entanto hoje, embora não tenha cumprido a sua razão de ser em relação a cidade total
para influenciar seus construtores, pensadores, seus historiadores, arquitetos e
engenheiros, em continuar construindo na nossa cidade, ela conseguiu desenvolver
algo mais culturalmente por todos nós. A criação de um Centro de Identidade Cultural.
ARATU ON LINE - E o que é o Centro de Identidade Cultural?
Assis Reis - Eu estava muito curioso em saber como o soteropolitano se comportava
diante da maquete. E numa das exposições eu notei que uma família, uma senhora
robusta acompanhada de três filhos, procurava ver onde estava a casa deles. Então
passei a acompanhar, sem me identificar. Eu estava interessado em saber qual a reação
deles. Até que, de repente, eles descobriram. Foi uma alegria danada. A partir daí, eles
começaram a balizar onde estavam o elevador Lacerda, onde estavam as praias, onde
era Itapagipe, onde era a Lagoa do Abaeté. Então, para eles, foi uma emoção fantástica.
Pela primeira vez eu senti como se aumentasse o seu sentimento comunitário, que
passava a sentir que a cidade era deles. A cidade não é de ninguém, a cidade é deles, da
população, e aí eu tive uma nova ideia. Essa ideia da maquete poderia evoluir
imediatamente e pegar esses valores que estavam registrados e transformar na cultura
para população, informando os valores históricos e culturais existentes da cidade. Mas
ela precisava criar um outro instrumento importantíssimo, que seria a criação de um
Centro de Identidade Cultural da Cidade de Salvador com o objetivo de preservar e
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fortalecer nossa identidade, valorizar a nossa cultura para garantir a sua memória e a
soberania de nossa civilização ao longo dos anos. Foi essa visita da família que me fez
ver a necessidade de se criar esse Centro, que não é um museu. Seria constituído
através de vários recursos, entre arquitetura, urbanismo, mostrando uma integração
entre vários setores. Seriam apresentações através de exposições permanentes,
distribuídos em ambientes e espaços com efeitos cênicos para a assimilação do tema a
ser exibido. Modelos vivos sonorizados com efeitos de luz e sombra, espaços com
objetos e esculturas, circuito permanente de curta-metragem e exposição de
documentos iconográficos e históricos. Tais como cartas, mapas, gravuras, xilogravuras,
pergaminhos ou de objetos raros e significativos. Os historiadores, por exemplo,
mostrariam os grandes valores, mostrariam o que era a Bahia para o indivíduo
compreender a sua cidade. O projeto resultaria em exposições que apresentassem
Modelos Reduzidos, dentre outros temas, da evolução física da Cidade de Salvador e
vários Submodelos Reduzidos desse mesmo tema, como a representação do Centro
Histórico do século XVII, a cidade de Salvador do século XX, a cidade e a região do
século XX etc. O Centro de Identidade Cultural ocuparia três andares de um edifício que
seria construído no estacionamento da prefeitura, em frente à Praça Castro Alves. Mas
não houve ainda uma gestão que quisesse fazer esse Centro Cultural, onde seriam
demonstradas todas as nossas conquistas históricas culturais, considerando a cultura, a
história e a geografia de Salvador. Até hoje aguardamos que alguma gestão
governamental possa autorizar a realização deste o projeto.
ARATU ON LINE - o Senhor consegue enxergar algum aspecto positivo nesta evolução
da arquitetura de Salvador?
Assis Reis - Claro que essa desastrosa evolução conseguiu construir um quadro para
uma cidade, mas não é para a cidade de Salvador. Ela traz novas interpretações, mas
não são novas no sentido de atualizadas. Aliás, fizeram uma estrada que eu elogio.
Aquela ligação com o aeroporto, a Luís Eduardo Magalhães. Aquela via é muito bonita.
Tomara que não se perca, que se proteja. Mas, Salvador é uma cidade completamente
comprometida. A gente pode salvar parte daqui, parte dali, mas elas não se conectam
uma com a outra.
ARATU ON LINE - O Sr. destaca alguma curiosidade durante a construção da maquete
de Salvador?
Assis Reis - À medida que a gente ia fazendo os módulos, a gente ia pendurando na
parede. A decoração ficava muito bonita. Mas quando se passaram oito meses, eu levei
quase um ano fazendo a maquete (foram 11 meses), nós sentíamos que precisávamos
trabalhar noturnamente para cumprir o contrato. E propomos uma equipe noturna.
Não era difícil a gente visitar a maquete às 3 horas da manhã e encontrar alguns já
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dormindo debaixo das pranchetas, cansados. Era uma equipe de mais de 20 pessoas no
escritório. Mas eles tinham uma esperança e eu também tinha. Era a chegada de uma
baiana com seus mingaus e seus quitutes. Ela chegava na avenida da França mais ou
menos umas quatro e meia da manhã para cinco horas com essas panelas, essas coisas
para vender e gente ficava aguardando ansiosamente a chegada da baiana.
Trabalhávamos no 4° andar. Quando ela chegava, todos gritavam: "chegou a baiana!!".
Todo mundo descia as escadas nas carreiras. Lá estavam o mingau de milho, o mingau
de tapioca, muitos nutrientes. Era uma verdadeira festa quando ela chegava. Nós nos
alimentávamos e voltamos mais dispostos ainda para trabalhar. Era bonito, sabe.
ARATU ON LINE - Qual o sentimento em saber que até hoje a maquete é usada para fins
didáticos em escolas e empresas, que as expõe para o grande público?
Assis Reis - Realmente, esse momento ainda me pede a emoção, porque mostra o
interesse do baiano pelos seus valores.
(Texto reproduzido conforme a publicação em: VELLOSO, L., 2008. Disponível em:
http://biblioteca.fmlf.salvador.ba.gov.br/phl82/pdf/livros/URB-659.pdf)
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TÂNIA SCOFIELD
Presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF)

Foto: A Tarde
Tânia Scofield Almeida é Arquiteta e Urbanista graduada pela Universidade Federal da Bahia (1978) e
Mestre em Arquitetura e Urbanismo – Área de Concentração: Urbanismo (2004) pela mesma instituição.
Atual Presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (desde 2013).

Como Presidente da FMLF, sua atuação foi determinante na conclusão do projeto da
Maquete de Salvador, agora em 2020. O que lhe levou a considerar importante a
conclusão desse projeto?
TS – Há 45 anos Salvador possui uma maquete que representa com fidelidade o seu
território. Por meio dela se pode visualizar aspectos históricos do desenvolvimento da
cidade, as edificações, o sistema viário e toda a urbanização, as características do relevo
e a relação com o mar, ou seja, possibilita uma visão completa da cidade, com toda sua
complexidade, diversidade e profundas desigualdades econômicas e sociais. A Maquete
de Salvador é em um documento de grande valor do ponto de vista das informações
que reúne e das interpretações que possibilita. Se apresenta como um instrumento
auxiliar aos estudos de projetos, planos e do planejamento urbano de maneira ampla.
Com ela é possível discutir o crescimento urbano, o planejamento do sistema viário,
planos de habitação, além do ordenamento do uso e ocupação do solo.
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Como gestora, como avalia as perspectivas de conservação da Maquete no âmbito da
FMLF? Quais as dificuldades para a manutenção e preservação do acervo?
TS – Vários fatores ameaçam desde há muito a Maquete de Salvador. O tamanho do
mosaico dificulta sua exposição. Os materiais exigem manutenção permanente para
que mantenham sua integridade, além da necessidade de reparos. Por outro lado, a
sustentação de equipes permanentes de artífices e de técnicos com conhecimento de
modelagem torna-se cada vez mais complicada num cenário de terceirização de
serviços e funções públicas. A conservação depende muito do gestor responsável e os
gestores podem não ter a percepção da importância da Maquete, como já aconteceu
no passado, colocando em risco a sua preservação.
Estamos diante da perspectiva de tombamento da Maquete como Patrimônio Cultural
de Salvador, por meio da Fundação Gregório de Mattos. Como avalia essa
possibilidade?
TS – São muitos os elementos que qualificam a maquete para integrar o patrimônio
cultural deste Município. Ela reúne qualidades técnicas e estéticas que a torna única
como expressão artística e, também, da tecnologia aplicada à produção de modelos,
possibilitando, inclusive, em razão da sua longevidade, a percepção da evolução das
técnicas de representação e do manejo dos materiais aplicados na sua confecção.
O tombamento é o primeiro passo para que o modelo reduzido, idealizado pelo
arquiteto Assis Reis nos anos 1970, deixe de ser apenas parte do acervo técnico da
Fundação Mário Leal Ferreira para ser reconhecido e elevado à categoria de Patrimônio
Cultural da Cidade de Salvador. Nessa condição podem ser viabilizados os recursos
necessários para a sua conservação e, principalmente, para a exposição pública em
condições adequadas e duradouras, conferindo-lhe a visibilidade que requer e para a
qual foi pensada.
Qual visão de futuro a Fundação Mário Leal Ferreira projeta para a Maquete de
Salvador?
TS – Que a maquete se torne de fato um patrimônio dos soteropolitanos, que seja um
instrumento de compreensão e interpretação desta cidade tão especial e tão complexa.
Inclusive, considerando a sua originalidade, não se pode descartar a possibilidade de
que se torne um elemento de atração da própria Cidade de Salvador, como outras
maquetes de cidades o são.
(Entrevista respondida por e-mail em 13 de agosto de 2020)
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BEATRIZ CERQUEIRA LIMA
Diretora de Planejamento da Fundação Mário Leal Ferreira e integrante da equipe de
elaboração da Primeira Etapa da Maquete de Salvador

Foto: Camila Souza/GOVBA
Beatriz Loureiro Cerqueira Lima é Arquiteta e Urbanista graduada pela Universidade Federal da Bahia
(1978) e Mestre em Administração (2003) pela mesma universidade. Atual Diretora de Planejamento da
Fundação Mário Leal Ferreira (desde 2017).

Fale um pouco sobre sua trajetória profissional, e especialmente como integrante da
equipe de elaboração da primeira etapa da Maquete de Salvador. Como foi trabalhar
naquele ambiente? Qual a sua participação?
BL – Formei-me em arquitetura e urbanismo pela UFBA, na perspectiva de trabalhar
com urbanismo. Estagiei nos escritórios de Assis Reis e Itamar Batista. Iniciei minhas
atividades profissionais no Instituto de Urbanismo e Administração Municipal/IURAM,
em seguida no Banco Nacional de Habitação/BNH e Caixa Econômica Federal/CAIXA nas
áreas de urbanismo, reabilitação de centros de cidades e saneamento. Posteriormente
na Secretaria de Desenvolvimento Urbano/SEDUR, Secretaria de Cultura/SECULT e
Companhia de Desenvolvimento Urbano/CONDER, Governo do Estado da Bahia, na
recuperação de áreas urbanas centrais de referência histórica e com patrimônio de
destaque. Atualmente faço parte da equipe da Fundação Mario Leal Ferreira (FMLF)
como Diretora de Planejamento.
O meu acesso à maquete teve início quando eu e duas amigas, Giovanna Vitta e Ana
Vitória Silva, fomos convidadas pelo professor Assis para estagiar na elaboração da
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maquete. O professor nos relatou que ela seria um importante instrumento de suporte
ao planejamento municipal para os urbanistas e os gestores públicos. Nossos olhos
brilharam, pois tinha duas questões relevantes: estagiar com o mestre Assis e conhecer
a cidade na palma da mão.
A equipe foi muito receptiva e acolhedora conosco; logo adquirimos prática de ler os
mapas, a perspectiva através de duas fotos com um aparelho, cortar a madeira de balsa
com estiletes e bisturis, lixar, colar e implantar na topografia, sobre uma base de cortiça
elaborada pelos mais experientes. Muitos cortes no dedo, sangue, um vidrão de
mertiolate, e lá íamos construindo a cidade e nos surpreendendo com sua expansão e
beleza.
Quais atores a senhora destacaria pela liderança do projeto?
BL – Sem dúvida a liderança de Assis, sempre presente, e a coordenação de outros
arquitetos, lembro de Luiz Antônio e Júlio, que sempre nos acompanhavam e
interagiam conosco na medida em que a cidade ia sendo construída. A equipe era
grande e sempre acontecia uma conversa interessante sobre a expansão da cidade, que
seria planejada a partir da observação da maquete.
Como Diretora de Planejamento da FMLF você foi uma das responsáveis pela conclusão
do projeto da Maquete de Salvador agora em 2020. Na sua opinião, qual a importância
de maquetes de cidades e qual a importância da Maquete de Salvador hoje em face das
novas tecnologias de computação gráfica e de produção de modelos tridimensionais?
BL – A vida é feita de encontros, se ainda na Faculdade estagiei na Maquete de
Salvador, agora na Fundação estou tendo a oportunidade de participar de sua
conclusão e seu tombamento, enquanto Patrimônio Cultural da Cidade do
Salvador.Quando aceitei o convite de Tania para assumir a recém criada Diretoria de
Planejamento, com a proposta de atuar no planejamento urbano da cidade, na
digitalização da biblioteca Mário Leal Ferreira, na organização de um sistema de
informações georreferenciadas e na execução da Maquete, sabia que seria um grande
desafio. Especificamente no caso da maquete, que quando estagiei em 1974 ainda
estava em construção e agora sob a minha responsabilidade, me encontrou.
Fiquei muito intrigada com o tempo decorrido desde o seu início, conversei com a
equipe sobre desenvolvermos uma estratégia para a sua finalização e exposição. Fiz
umas contas rápidas e percebi que se continuássemos trabalhando nas mesmas
condições precisaríamos de cerca de 30 anos para sua conclusão. Conversamos sobre
seu uso e me relataram que alguns professores, a exemplo de Chico Mozzoni e Luís
Antônio de Sousa sempre levavam seus alunos para conhecê-la como uma aula sobre a
cidade. Também ocasionalmente era requisitada para alguma exposição pública.
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Se a maquete foi planejada para suporte ao planejamento urbano, agora com as mídias
digitais, de certa forma não tem a mesma importância, da época em que foi planejada,
então para que poderia servir, como apresentaríamos a proposta de investir na sua
conclusão à presidência. Precisava de uma ressignificação, muitas conversas para
observarmos que a maquete seria o local de conhecer a cidade do Salvador inteira e
poderia ser um lugar de educação e de turismo. De aprendizado para se apropriar da
cidade e contar suas histórias de muitas formas e depois ir para a cidade real.
Apresentamos então a proposta para a presidente da Fundação que nos apoiou a
encarar o desafio. Juntamo-nos com a equipe e preparamos um plano de trabalho para
concluí-la em um ano. O que precisava ser feito, especificações, orçamento e mão de
obra especializada. Pesquisamos no Brasil, de prefeituras que têm maquetes, como são,
e a que se destinam. Pesquisamos sites de empresas do ramo, muitas conversas com
maquetistas de Salvador e outros locais do Brasil, trocas de arquivos para buscar
equipes com competência que pudessem participar de uma licitação. Elaboramos um
edital tão específico, prevendo situações de como seria se a empresa não fosse de
Salvador, como acompanhar a distância. E venceu uma empresa de Santa Catarina, que
nos apresentou um Plano de Trabalho de como seriam desenvolvidos os trabalhos de
forma mais atualizada, mas respeitando toda a tecnologia concebida originalmente.
Estamos diante da perspectiva de tombamento da Maquete de Salvador como
Patrimônio Cultural de Salvador, por meio da Fundação Gregório de Mattos. Como a
senhora avalia essa possibilidade?
BL – Ela já era um patrimônio da Cidade do Salvador, mas o seu reconhecimento como
patrimônio cultural, sem dúvida qualificará seu uso para educação e turismo.
Seguramente ela será um local de aprendizado.
Que visão de futuro você projeta para a Maquete de Salvador?
BL – Uma agenda lotada de crianças e jovens para conhecerem a história de Salvador
que poderá ser contada de muitas maneiras: de sua formação na história do Brasil, de
suas festas de seu patrimônio, de sua expansão territorial, de sua economia, de sua
religião, sua mobilidade macro e ativa.
Eu sempre fiz um paralelo com o Museu da Língua Portuguesa, que é o local onde em
pouco tempo se aprende muito. A maquete será um local onde em pouco tempo se
adquire muita cultura. Um local de referência com uma agenda turística que poderá ver
o que quer ver e quantas vezes precisará vir a Salvador para conhecê-la. Um lugar para
se pensar o futuro da nossa cidade.
(Entrevista respondida por e-mail em 13 de julho de 2020)
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MÁRCIA REIS
Arquiteta e Urbanista, gestora do acervo do Arquiteto Francisco de Assis Reis

Foto: arquivo pessoal
Márcia Silva dos Reis é Arquiteta e Urbanista graduada pela Universidade Federal da Bahia (1985), Mestre
em Arquitetura e Urbanismo – Área de Concentração: Conservação e Restauração (2011) e doutoranda
nessa mesma instituição. Atualmente é professora da Universidade Salvador e da Universidade Católica de
Salvador onde leciona em disciplinas de projeto. É socio-arquiteto do Atelier 8 arquitetura.

Seu pai foi o idealizador da Maquete de Salvador e permaneceu associado ao projeto
por toda a vida. Fale um pouco sobre Assis Reis e a relação dele com o projeto da
Maquete. Quais outros personagens destacaria como protagonistas desse projeto?
MR – Assis iniciou esse sonho na década de 1970 e foi em busca de concretizá-lo
mesmo sem nenhum apoio financeiro, começando os trabalhos iniciais da elaboração
do modelo dentro do seu próprio escritório e com recursos próprios. Acho que todos os
técnicos, arquitetos ou não, que por lá passaram foram importantes na realização desse
projeto, mas destacaria Júlio Valverde e Aurélio Miranda que participaram do seu
planejamento inicial.
Vale lembrar que Assis nunca abandonou o modelo, sempre lutando pela sua
preservação, mesmo quando já não fazia mais parte do seu corpo técnico. Para garantir
a sobrevivência do Modelo ao longo das últimas décadas, vale destacar o empenho e
competência da arquiteta Maria Helena de Albuquerque frente a sua coordenação a
partir da segunda fase da maquete (década de 1980).
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Fale um pouco sobre sua trajetória profissional, e especialmente como integrante da
equipe de elaboração da segunda etapa da Maquete de Salvador. Como foi trabalhar
naquele ambiente? Qual a sua participação?
MR – Sou arquiteta e urbanista formada em 1985 pela Faculdade de Arquitetura da
Universidade Federal da Bahia, tendo em 2011 finalizado o mestrado na área de
Conservação e Restauro pelo MP-CECRE/UFBA. Sempre atuei na área de projetos
públicos e privados e desde 2002 comecei a lecionar na universidade, no curso de
Arquitetura e Urbanismo, frente a várias disciplinas.
Em final de 1992 ingressei no serviço público municipal como técnica da Emtursa
(Empresa de Turismo de Salvador). Logo em seguida fiquei a disposição para prestar
serviços em instituições que necessitavam do trabalho de arquitetos e foi nesse
momento que o Modelo reduzido, alocado no espaço acima do cine Tupy, na Baixa dos
Sapateiros, precisava de auxiliares para seu quadro. Dessa forma Assis sugeriu o meu
nome, mas acabei ficando pouco tempo por lá pois em 1994 fui transferida para o Setor
de Renovação Urbana do CPM (Centro de Planejamento Municipal).
Quais os maiores desafios enfrentados pela equipe para a execução do projeto?
MR – Primeiro foi a falta de recursos tendo Assis assumido os seus custos. Depois,
quando já fazia parte do acervo da prefeitura, foi ter gestores que valorizassem esse
trabalho. De certa forma a maquete foi muito pouco utilizada com o seu intuito
principal, servir como um instrumento de planejamento de Salvador, uma tradição
inclusive na história da nossa cidade (ver livro de Assis sobre o Modelo Reduzido ainda a
ser publicado).
Na sua opinião, qual a importância de maquetes de cidades como a de Salvador e qual a
importância da Maquete de Salvador hoje em face das novas tecnologias de
computação gráfica e de produção de modelos tridimensionais?
MR – Na verdade, poucas cidades no mundo construíram um modelo físico dos seus
espaços, o que denota a sua singularidade. No caso da nossa, o seu caráter artesanal é
também uma característica que só amplia o valor da maquete e que, portanto, deve ser
preservada para que possa fazer parte do patrimônio cultural de Salvador.
Entendemos que no mundo contemporâneo e tecnológico a busca por modelos
tridimensionais apoiados por programas digitais serão incorporados também na área do
planejamento urbano, porém é indiscutível a apreensão popular do espaço totalitário
da cidade durantes as exposições realizadas. Acho que esse caráter tangível do modelo
será difícil de superar. O que pode ser substituído é a técnica de elaboração da maquete
de uma forma “menos artesanal”.
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Na sua atividade acadêmica, como professora de arquitetura e urbanismo, a senhora
mantém uma agenda de visitação com seus alunos à Maquete de Salvador? Qual a
importância da Maquete para a formação dos futuros profissionais?
MR – Sim. Sempre busquei visitar o modelo com os meus alunos, o que sempre foi uma
surpresa positiva para mim e para eles, apesar de viverem nesse mundo tão
tecnológico. Como qualquer profissional de arquitetura, a apreensão do espaço
tridimensional é fundamental para a formação e desenvolvimento da nossa profissão, e
no caso dos estudantes eles absorvem isso com facilidade.
Estamos diante da perspectiva de tombamento da Maquete de Salvador como
Patrimônio Cultural de Salvador, por meio da Fundação Gregório de Mattos. Como
avalia essa possibilidade?
MR – Só posso parabenizar aos profissionais que de forma sensível compreendem o
valor dessa maquete para a cultura da nossa cidade. Acho bastante viável, e o que não
falta é o reconhecimento dos valores intrínsecos a esse trabalho que respaldam e
justificam o seu processo de tombamento.
Como gestora do acervo do seu pai, tem planos associados à Maquete de Salvador?
MR – Sempre me interessei pelo modelo e de alguma forma buscar mantê-lo vivo na
memória e acervo da nossa cidade. A divulgação desse trabalho é fundamental para
mim como arquiteta e cidadã, e está diretamente ligado ao acervo de Assis Reis.
Antes de falecer Assis escreveu dois livros sendo um deles intitulado “CIDADE DO
SALVADOR MODELO E IDENTIDADE”, onde descreve a história da maquete, e que logo
deverá ser publicado, como forma também de sua preservação.
(Entrevista respondida por e-mail em 2 de junho de 2020)
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CHICO MAZZONI
Integrante das equipes da Primeira e da Segunda Etapa da Maquete de Salvador

Foto: Facebook
Francisco Giuseppe Sampaio Mazzoni é Arquiteto e Urbanista graduado pela Universidade Federal da Bahia
(1977) e Mestre em Restauro dei Monumenti - Università Degli Studi di Napoli (1980). Atualmente é
professor titular da Universidade Salvador. Artista plástico, realiza exposições coletivas e individuais (desde
1972).

Fale um pouco sobre sua trajetória profissional, e especialmente como integrante da
equipe de elaboração nas duas primeiras etapas da Maquete de Salvador. Como foi
trabalhar naquele ambiente? Qual a sua participação?
Sou artista plástico, autodidata, arquiteto e professor de arquitetura e urbanismo numa
universidade privada. Como artista, venho trabalhando profissionalmente há 37 anos,
como arquiteto, desde a formatura, há 43 anos e como professor, há 32 anos,
inicialmente no CECRE, pós-graduação em Restauro na FAUFBA e depois na graduação
de arquitetura e urbanismo, na pública e na privada. Tenho trabalhado,
particularmente, com a pintura sobre tela (17 exposições individuais) e com o projeto
de arquitetura, voltado para a museologia e o restauro.
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Fui chamado para trabalhar na Maquete, na primeira etapa, porque tinha habilidades
artísticas para a tarefa, no escritório de Assis Reis, num ambiente muito aconchegante e
informal. Na segunda etapa, recém chegado da minha pós-graduação em Restauro, na
Itália, fui convidado por Assis Reis para contribuir na organização das equipes de
artífices que tinham a tarefa de levar os limites da maquete até o aeroporto. Nesta fase
a maquete tinha sede no edifício do Cine Tupy, num ambiente de ateliê mais executivo,
menos informal.
Você conviveu bastante com Assis Reis. Fale um pouco sobre ele e sua relação com o
projeto da Maquete. Quais outros personagens você destacaria como protagonistas
desse projeto?
Assis, como era chamado, era uma figura peculiar. Além se ser o grande destaque como
integrante da segunda geração dos arquitetos modernos brasileiros, dada a
originalidade da sua produção arquitetônica, era um profissional que levava ao
executivo municipal propostas para Salvador, como fez com a proposta da Maquete,
não esperando ser solicitado para implementar suas ideias. Trabalhar no seu escritório
era o sonho dos estudantes de arquitetura da minha geração, ainda que fosse para
trabalhar na Maquete de Salvador. Foi o que aconteceu comigo, sendo que, após a
inauguração da primeira etapa, fui convidado a trabalhar no escritório como estagiário,
onde fiquei por mais 3 anos, quase até a minha formatura.
O arquiteto Luiz Antonio, o arquiteto Júlio Valverde e Orlando Varêda, artífices maiores
da equipe, foram os responsáveis por nos ensinar a trabalhar de forma tão minuciosa e
apurada. Claro que antes deles teve a equipe de planejamento com a qual tivemos
inicialmente menos contato. Por último a arquiteta Maria Helena Bonfim que manteve
a maquete viva e sobrevivendo às tantas investidas negativas que sofreu ao longo de
sua trajetória.
Quais os maiores desafios enfrentados pela equipe para a execução do projeto na
primeira e na segunda etapa? Quem estabelecia o conceito da modelagem? Quais as
dificuldades técnicas e instrumentais?
A maquete foi muito bem planejada, nas duas etapas, considerado a evolução urbana
de Salvador. Tamanho, escala, modulação, materiais, linguagem etc. Assis teve como
suporte uma equipe de planejadores muito boa que definiu todos os conceitos da
modelagem física da maquete. Quanto à execução o desafio era arregimentar artífices e
estudantes de arquitetura capazes de dar conta de tarefa tão delicada o que foi
conseguido com sucesso. O passo seguinte era descobrir um lugar para o depósito dos
módulos da maquete ou um local para exposição permanente e um modo de
deslocamento seguro dos mesmos e aí começaram os problemas.
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Antes que estas questões fossem resolvidas. Assis é solicitado a ampliar a maquete até
o aeroporto e retoma-se boa parte da equipe inicial da maquete. Monta-se escritório
no prédio do Cine Tupy e trabalha-se até cumprir a segunda etapa. Depois de exposta,
algumas vezes a maquete carece de atualização permanente e de espaço definitivo para
a sua exibição, o que com as mudanças políticas foi ficando cada vez mais difícil.
Como se deu a primeira exposição, a do Elevador Lacerda? Em que espaço realmente
se deu? Houve visitação? Sabemos que a inauguração se deu no dia 13 de março de
1975, quanto tempo ficou exposta?
Não lembro quanto tempo ela ficou exposta, mas foi por bastante tempo e ocorreu no
salão frontal, na parte alta do Elevador Lacerda e o impacto sobre a população passante
diariamente foi enorme.
Vários relatos convergem para o fato de que, após a primeira exposição, a Maquete foi
abandonada em um depósito, inclusive sofrendo avarias. O que ocorreu, houve
desinteresse na continuidade do projeto? A equipe chegou a ser completamente
desmobilizada?
Depois de exposta, algumas vezes a maquete carece de atualização permanente e de
espaço definitivo para a sua exibição, o que com as mudanças políticas foi ficando cada
vez mais difícil, como falei acima. O certo é que estive fora para fazer pós-graduação e
quando voltei, em 1980, o grupo da segunda fase da maquete, para a sua extensão e
atualização já estava montado e trabalhando, foi quando Assis me convidou para
participar desta etapa também. A partir de 1984 me afastei do grupo e perdi um pouco
o fio do que ocorreu em seguida.
Como foi a retomada do projeto? Quais foram os novos protagonistas na liderança do
projeto?
Na segunda etapa Júlio Valverde e Orlando Vareda, que também tinha participado da
primeira etapa, estavam no comando da extensão e atualização. Posteriormente
Orlando saiu, depois Júlio também saiu e Raymundo Bispo da Silva entrou. Maria Helena
Bonfim que tinha entrado como artífice na segunda etapa, permaneceu todo tempo,
assumindo posteriormente o comando, quando a maquete ficou ligada à então
Secretaria do Planejamento da Prefeitura, no Vale dos Barris, onde está até hoje.
Na sua opinião, qual a importância de maquetes de cidades como a de Salvador e qual a
importância da Maquete de Salvador hoje em face das novas tecnologias de
computação gráfica e de produção de modelos tridimensionais?
Quando Assis Reis “inventou” de fazer a Maquete de Salvador a cidade estava em plena
expansão e, se não me engano, existiam apenas 8 cidades no mundo que possuíam
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maquetes na totalidade de sua extensão. Esta de Salvador foi “inventada” como
instrumento de apoio ao planejamento de uma cidade em expansão permanente, num
tempo em que não existiam outros instrumentos eletrônicos do tipo geoprocessamento, por exemplo, mas este objetivo maior parece que nunca foi suficientemente
compreendido pelos órgão de planejamento ficando a nossa Maquete como um belo
objeto exposto esporadicamente em foyers e shoppings da cidade.
Obviamente novos instrumentos e ferramentas eletrônicas surgiram posteriormente
para cumprir esta função. Mas nada que tire o impacto do cidadão comum, em contato
com o modelo reduzido da sua cidade. Acho que além da sua atual função acadêmica a
Maquete se constitui num elemento de identidade do cidadão com a sua cidade.
Na sua atividade acadêmica, como professor de arquitetura e urbanismo, você mantém
uma agenda de visitação com seus alunos à Maquete de Salvador. Qual a importância
da Maquete para a formação dos futuros profissionais?
No âmbito acadêmico jamais ousamos substituir completamente a maquete “física”
pela “eletrônica”. Entendemos que a verdadeira compreensão da dimensão
tridimensional, que caracteriza o espaço que habitamos, se faz melhor através das
maquetes “físicas”. Sendo assim a compreensão da cidade como um todo e sua
evolução se faz de maneira eficaz observando a nossa Maquete montada, por isso
tenho levado meus alunos e feito minhas aulas lá.
Estamos diante da perspectiva de tombamento da Maquete de Salvador como
Patrimônio Cultural de Salvador, por meio da Fundação Gregório de Mattos. Como o
senhor avalia essa possibilidade?
CM – Possibilidade maravilhosa para que se dê, finalmente, o valor que a nossa
Maquete tem, seja como instrumento de planejamento e compreensão da cidade, no
seu momento inicial, seja como objeto de identificação do cidadão com a sua cidade,
como falei anteriormente, ganhando uma nova dimensão museológica e educativa.
Qual visão de futuro o senhor projeta para a Maquete de Salvador?
CM – Espero que ela ganhe um espaço definitivo de exposição, parcial ou total e que
sejam ampliadas as instalações para a sua restauração, atualização e depósito dos
módulos componentes. Espero também que evoluam os mecanismos de transporte dos
módulos para que possam também ser expostos em zonas periféricas e/ou até em
outras cidades do Estado da Bahia ou de outros estados brasileiros.
(Entrevista respondida por e-mail em 4 de junho de 2020)
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MARIA ELENA ALBUQUERQUE
Coordenadora Técnica da Maquete de Salvador

Foto: arquivo pessoal.
Maria Elena Bonfim de Albuquerque é Arquiteta e Urbanista graduada pela Universidade Federal da Bahia
(1981) e Especialista em Gestão de Cidades pela Fundação Luís Eduardo Magalhães (1999). Atual
coordenadora técnica da Maquete de Salvador (desde 1995).

Fale um pouco sobre sua trajetória como integrante da equipe de elaboração da
segunda etapa da Maquete de Salvador: Como se deu o convite para participar da
equipe e o que a motivou para aceitar a proposta? Como foi trabalhar naquele
ambiente e qual foi a sua participação naquele momento?
MA - Meu primeiro contato com a Maquete da Cidade do Salvador ocorreu no final dos
anos 1970, quando passei a integrar o grupo que elaborava a segunda etapa da sua
ampliação em mais 35 módulos. Após a primeira exposição, em 1975, os 49 módulos
que compunham a primeira etapa da Maquete, foram deixados equivocadamente no
depósito da Prefeitura de Salvador, acumulando sujeiras e sofrendo avarias por
aproximadamente 3 anos. Resgatada em 1978, levada para o Ed. Maçônico, Centro,
passou por limpeza e restauro, sendo transferida, em seguida, para a sobreloja do cine
Tupy, na Baixa dos Sapateiros, onde a Segunda Etapa da sua ampliação tomou curso.
O resgate e os trabalhos de recuperação da Maquete eram assuntos recorrentes entre
os alunos da Escola de Arquitetura e eu fascinada pelo universo das miniaturas e
maquetes em geral, vislumbrava a oportunidade de trabalhar diretamente com esta
Maquete especial que reproduzia a cidade real que eu vivia. Para tanto, já aguardava
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uma resposta do professor Assis Reis, o idealizador e supervisor do projeto, ao meu
pedido pela chance de ocupar uma vaga na equipe de trabalho, já formada e atuante.
Finalmente tive a sua anuência, porém com a condição de antes passar por um
treinamento no escritório dele, no Ed. Serra da Raiz, comércio, visando adquirir o "know
how", palavras dele, que me daria a habilidade exigida para a participação no grupo da
Maquete, Segunda Etapa. Essa capacitação foi possível porque a construção de uma
maquete era uma prática que acompanhava o desenvolvimento dos projetos de Assis.
Com muita expectativa, iniciei meu estágio neste escritório, lugar dos sonhos de muitos
estudantes de Arquitetura na época, inclusive o meu.
Encontrei um ambiente receptivo formado por desenhistas, arquitetos, estagiários,
maquetistas, e na sala do ateliê, ao som de muita música boa aprendi com o ainda
estudante de arquitetura Pedro Marcelo Paim, tudo que eu precisava saber sobre
Maquetes. Após aproximadamente 6 meses fui integrada ao grupo da ampliação da
Maquete que representaria o crescimento da cidade do Salvador com a inclusão dos
módulos que contemplariam a parte Norte inserindo a Orla e a Avenida Luís Viana Filho,
Paralela, para onde a cidade se expandia.
A senhora conviveu bastante com Assis Reis. Fale um pouco sobre ele e a relação com o
projeto da Maquete. Quais outros personagens destacaria como protagonistas desse
projeto?
MA - Nesse ambiente, sob a supervisão de Assis Reis, convivi com, aproximadamente,
20 estagiários e com profissionais "experts" em maquetes como Júlio Valverde,
coordenador, o arquiteto Chico Mazzoni que assume a coordenação após a saída de
Júlio, Orlando Vareda, Cirlane Brasileiro, Wanderlina Mercês, Débora Valverde e os
arquitetos, Pedro Marcelo Paim, Pedro Nery, Raymundo Antônio B. da Silva, Cristina
Rescala, e tantos outros como estão memorizados nos créditos da história da Maquete.
Sendo aprendiz, passei por todas as fases de construção dos módulos. Desde a seleção
das curvas de nível na base cartográfica, passando pelo corte e colagem das lâminas de
cortiça e folhas de lixa d'água, formando a topografia e o sistema viário, respectivamente. Finalizando o processo com a confecção e implantação dos equipamentos em
madeira balsa, quando o módulo era considerado pronto.
Nessa fase, os insumos supriam toda a necessidade material, tanto técnica quanto
humana, sendo um período rico em muito trabalho, num ambiente de interação e
harmonia com alguns ajustes no percurso que eram afinados durante as reuniões
regulares promovidas por Assis. Ainda que o assunto fosse mais sério, Assis sabia
conduzi-lo com leveza e muitas vezes com o bom humor que lhe era característico.
Otimista, contagiava com suas ideias e planos e retinha a atenção das pessoas porque
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era um contador de histórias, principalmente com as crianças quando ele acrescentava
os truques de mágica. Era divertido observar a cena nas visitas das crianças a Maquete,
ele parecia uma delas.
Dentro desse tema, "ajustes no percurso", lembro um fato pitoresco que ocorreu certa
vez em meio a um momento de cansaço e desânimo da turma, natural em meio a tanta
atividade, quando, o até meio sisudo, coordenador Júlio Valverde surpreendeu a todos
com a ideia inusitada de desestressar a turma promovendo uma sessão de "rock and
roll". Num instante a sala se transformou num palco e os equipamentos de trabalho
viraram instrumentos musicais que juntos com a cantoria ou gritaria, resultou em um
grande e genuíno descarrego de tensões. Mas, logo, ele mandou um sinal de encerramento como se fosse um maestro e todos voltaram ao trabalho com muitos risos e bem
mais relaxados. Essa performance nunca foi bisada, apesar dos apelos, restando apenas
a lembrança desse único e hilário momento!
Quais os maiores desafios enfrentados pela equipe para a execução do projeto desde a
segunda etapa?
MA - Após o fechamento dos trabalhos, o produto decorrente dessa fase, representado
nos 49 módulos restaurados, foi exposto em julho de 1980 no foyer do Teatro Castro
Alves. Posteriormente, em outubro de 1980, no Centro de Convenções e, em novembro
de 1980, no Palácio Rio Branco, a Segunda Etapa da Maquete foi apresentada na sua
complementação em mais 35 módulos, exibindo o novo formato de 84 m².
Voltando à rotina, após as exposições uma equipe foi assegurada tendo em vista o
cumprimento das atividades de manutenção e futuras atualizações que a dinâmica da
cidade demandaria. Porém, por falta de incentivos e interesses diversos, houve um
esvaziamento no grupo. Muitos profissionais não tiveram seus contratos renovados e
outros decidiram "alçar novos voos", como fez Chico Mazzoni. Após a saída de Chico,
assume a coordenação o arquiteto Raymundo Antônio B. de Silva, que já integrava o
grupo. A falta de interesse do poder público atingiu também a reposição de materiais,
influenciando negativamente na produtividade. Havia também um descontentamento
com a inadequação do local onde a Maquete estava instalada, na sobreloja do cine
Tupy.
Uma ideia começou a ser cogitada sobre encontrar um novo espaço que abrigasse a
oficina e que também funcionasse como um salão de exposição e proteção, facilitando
a visibilidade da Maquete, acabando com o desgaste das exposições esporádicas. Assis
era atento a esta questão, afinal criou a Maquete como uma representação fiel da
cidade para que fosse utilizada como um instrumento de análise, de estudo, de pensar
a cidade, acreditando que um dia a Maquete cumpriria esta função, na prática. Com
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esse propósito empenhou-se na procura por apoios tentando uma recomposição da
equipe e aquisição de novos materiais técnicos que somados ao pretendido novo
espaço, reuniriam as condicionantes para o bom funcionamento dos trabalhos e
atendimento ao público visitante.
Essa perspectiva de mudanças e melhorias não evoluiu naquele momento. Porém,
apesar dos percalços, os cuidados básicos com a Maquete se mantiveram. Enquanto
isso, Assis começava a projetar seu grande sonho que seria a construção do Centro de
Identidade Cultural que guardaria a Maquete, finalmente contemplada com um espaço
de exposição permanente. Além da Maquete, abrigaria outros acervos relativos aos
conhecimentos, arte e história da cidade. Constando ainda de biblioteca, cinemateca,
salões para exposições diversas, reunidas nesse grande complexo que enriqueceria a
vida cultural da Cidade do Salvador (Revista AU out-nov/86). Um dia esse projeto
poderá ser realizado em homenagem ao seu autor. Quem sabe?
No início dos anos 90 o arquiteto Raymundo Antônio B. da Silva com uma perspectiva
de trabalho, retorna para Itália, onde havia se pós-graduado antes do seu contrato com
a Maquete, configurando assim mais um desfalque no grupo que já se resumia a 5
componentes. Esta condição perdura até os dias de hoje quando a Maquete tem o seu
quadro de artesãos formado basicamente por dois estagiários estudantes da Escola de
Belas Artes, Matheus Ferreira e Anderson Castro, gerando certamente a maior
dificuldade na evolução esperada dos trabalhos
Quais momentos a senhora destacaria como muito importantes para a memória da
Maquete de Salvador?
MA - Em setembro de 1993 a Maquete é exposta na II Bienal Internacional de
Arquitetura, Programa Território e Cidade no Parque do Ibirapuera, São Paulo.
Momento marcante por ser um evento internacional com exibições de maquetes
representando trechos de países diversos com requintes de detalhes, evidenciando o
trabalho de marcenaria, bem longe do mundo digital de hoje e de uma beleza
impressionante. Porém todo esse aparato não ofuscou o brilho da Maquete da Cidade
do Salvador, construída artesanalmente pela visão impactante que ela provoca a partir
do primeiro contato com o visitante. Foi prazeroso ficar quieta observando a reação de
encantamento das pessoas, conversei com algumas que não se contentaram com uma
só visita e retornaram não se importando em pagar outro ingresso.
Enquanto a Maquete ainda se encontrava em São Paulo, a administração envidava
esforços por melhores acomodações visando também maior aproximação da Maquete
com o órgão tutor. No final do evento, atendendo a solicitação da Presidência do CPM,
retorno imediatamente para Salvador com o objetivo de acompanhar a transferência de
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toda a estrutura da Maquete, da sobreloja do cine Tupy para o Edifício Sândalo, Centro.
Local que sediava o centro do planejamento municipal, CPM, recém mudado para a
nova sede na Av. Vale dos Barris para onde brevemente a Maquete também foi
transferida passando a ocupar uma sala de 96 m², construída para abrigá-la, onde
permanece até os dias atuais. Este espaço hoje já não oferece a segurança necessária
pelo desgaste do tempo e a falta de manutenção, gerando dificuldades na parte elétrica
e hidráulica. A umidade que se evidencia nos tempos chuvosos e o ataque de cupins
agravam o problema. Urge também a troca do antigo armário de madeira por outro de
estrutura metálica. Este ambiente inapropriado é um entrave para a manutenção e
preservação do acervo.
Como coordenadora técnica desde 1995, quais as dificuldades para a manutenção e
preservação do acervo?
MA - Em 1995, assumo oficialmente a chefia da Maquete da Cidade do Salvador. Com o
interesse das gestões da Presidente Maria de Azevedo Brandão (CPM), do Secretário
Eduardo Rappel - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico
(SPDE), Secretário Manoel Lorenzo - SEPLAM, Gerente Francisco Lessa - SEPLAM,
Coordenadora Ana Lucia Aragão - SEPLAM, Subcoordenador – Roberto Brandão e
Subcoordenador – Antônio Marmo, houve uma retomada na produção da atualização e
exposições da Maquete.
Foram mais de 20 exposições externas a pedido de Instituições, sucedidas em
universidades, centro de convenções, hotéis, shopping centers, por motivos de
aniversários da cidade, seminários, conferências e outros eventos. Ocorreram também
numerosas aulas internas, expositivas, onde a Maquete foi utilizada como ferramenta
pedagógica pelos professores universitários, do ensino médio e ensino fundamental.
Prática mantida até os dias atuais.
Exposições externas sempre foram desafiantes por tudo que envolve a logística da
retirada da Maquete e levá-la em segurança ao destino solicitado. Os cuidados com o
transporte, montagem, desmontagem, manuseio das peças, exigem muita atenção e a
maioria das montagens ocorriam durante a noite e se estendiam até de madrugada.
Nestes eventos, a gestora Ana Lucia Aragão colocava todo o estafe da coordenação do
geoprocessamento disponível como apoio para a montagem das exposições. Desde a
confecção de folders, painéis explicativos (um em inglês), lista de presença, participação
da montagem no local e o indispensável atendimento ao público durante o tempo que a
Maquete ficasse exposta. Presentes sempre, Wanda Rocha, Nilton Figueiredo, Antônio
Nascimento, Antônio Renato, Osmário Paixão, Sergio Pinto, Sérgio Moreira e Nailson
Marques. Tamanha tarefa que a nossa diminuta equipe não daria conta.
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Havia ainda dois entraves que acompanhavam as exposições desde sempre: a base de
apoio da Maquete, formada por bancos em madeira, que além de pesados já
apresentavam pontos de cupins; e, também, a quantidade de módulos que
representavam o mar, utilizados para compor o retângulo perfeito do formato da
Maquete. Este último causava um grande afastamento do público e motivava
reclamações. Por iniciativa do arquiteto, subcoordenador da SEPLAM, Antônio Marmo,
esses dois problemas foram solucionados com a retirada dos 24 módulos “de mar” e a
substituição dos bancos de madeira por banquetas de plástico, trazendo mais leveza e
conforto para as exposições a partir de 2009. Essas preocupações sempre se repetiam
em todas as exposições, porém os resultados sempre compensavam com a beleza da
exposição e o interesse e empolgação do público em geral, para o qual esse trabalho é
dirigido. É o instante da avaliação pública, a hora da verdade.
Dentro desse período um grande impulso foi dado na atualização dos módulos da
Maquete, a partir de 2006 com a adoção da base do Sistema Cartográfico e Cadastral
do Município do Salvador. SICAD/2006. O uso da nova base trazendo a mesma escala da
Maquete, 1/2.000, imprimiu outra realidade a necessidade de atualização, causando
uma nova dinâmica na produtividade do grupo. A base cartográfica utilizada até então,
estava restrita a Base Sicar, Sistema Cartográfico da Região Metropolitana de Salvador,
1992/2002 e o levantamento Aerofotogramétrico na escala 1/10.000-1980 e Projetos
Executivos complementares.
Entre 2013 e meados de 2015, a Maquete esteve sob a tutela da Secretaria Municipal
de Urbanismo e Transporte (SEMUT) quando passou a ser tutelada pela Secretaria
Municipal de Urbanismo (SUCOM) até o final de 2016. Nesse período, além do
seguimento com as atualizações, aconteceram seis exposições externas, uma média de
10 aulas expositivas internas, um estudo sobre a possibilidade do Tombamento da
Maquete e como destaque, ocorreu a Terceira Etapa da ampliação da Maquete em
mais seis módulos. Esta ação surgiu da ideia da gestora Elba Veiga e da determinação
do técnico em cartografia, Antônio Renato Cunha de Jesus em aceitar sozinho o desafio
de desenvolver este projeto. Essa realização também representou uma conquista para
toda a equipe, formada também por Wanda Rocha, Felipe Rezende e Péricles Vinicius,
que se envolveu na finalização das peças com a elaboração do sistema viário e
equipamentos urbanos. A concretização dos seis módulos deixou o significado de que,
embora o processo tenha sido interrompido por motivos técnicos, a produção em série
até a completude de Maquete era viável.
Em 2017 a Maquete passa a ser tutelada pela Fundação Mario Leal Ferreira (FMLF),
inserida na recém criada Diretoria de Planejamento, (DIPLAN). Nessa nova gestão os
trabalhos de atualização e restauro dos módulos continuaram sendo desenvolvidos e o
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último módulo da ampliação, Terceira Etapa, foi concluído. A continuidade do
desenvolvimento dessa ampliação, deparou-se com a dificuldade em se formar uma
grande equipe técnica experiente que levasse o projeto adiante com celeridade. A
solução encontrada pela gestão, foram os contatos com escritórios especializados na
confecção de maquetes por possuírem estrutura própria e abriu-se um edital para a
concorrência. O Escritório vencedor foi o Bustamante Maquetes, com sede em Joinville,
Santa Catarina, que trouxe o aporte de nova modelagem e tecnologia inovadora,
viabilizando a confecção de novos módulos, que completaram o mosaico da Maquete.
Trabalho realizado em tempo hábil, satisfazendo a expectativa quanto a segurança da
entrega, a qualidade apresentada e com a configuração final em conformidade com a
parte da Maquete existente. Esse trabalho promoveu a Quarta Etapa da ampliação da
Maquete que exibe agora nova configuração de 104 m².
Estamos diante da perspectiva de tombamento da Maquete de Salvador como
Patrimônio Cultural de Salvador, por meio da Fundação Gregório de Mattos. Como
avalia essa possibilidade?
MA - Considero que o investimento empregado pela FMLF, proporcionando a Quarta
Etapa de ampliação, completando o formato da Maquete, impõe que este esforço
somado aos cuidados para mantê-la viva durante todos esses anos, sejam não somente
salvaguardados como também divulgados. Para tanto a Fundação Gregório de Matos
está pleiteando seu tombamento. A Maquete é um objeto de representação da cidade
que valoriza a percepção do seu Patrimônio Histórico e Arquitetônico além do acervo
geográfico. O tombamento proposto seria a melhor forma de reconhecimento desses
valores trazendo em si a segurança da sua preservação, impedindo a sua destruição e
descaracterização.
Que visão de futuro a senhora projeta para a Maquete de Salvador?
MA - O futuro da Maquete está subordinado a duas possibilidades que seriam: a
Maquete seguindo o seu curso normal, como até hoje, e a Maquete elevada ao status
de um bem cultural tombado. Com o tombamento, os técnicos estarão focados no
desenvolvimento de ações para a manutenção e conservação do acervo, cientes dessa
nova condição onde a prática das atualizações da cidade, na Maquete, não se aplica
mais. Nas duas situações o maior diferencial será o local onde ela estiver abrigada. Em
um setor público, como atualmente, cumprira a rotina de trabalhos, incluindo visitas
programadas e participações em eventuais exposições. Acontecendo o esperado local
de exposição permanente da Maquete junto a visitação pública, um novo tempo será
inaugurado tanto para a história da Maquete quanto para a cidade do Salvador que
disporá de mais um espaço cultural para o seu engrandecimento.

105

MAQUETE DE SALVADOR – PROPOSTA DE TOMBAMENTO MUNICIPAL

26/08/2020 20:53

MARCOS BUSTAMANTE
Diretor da empresa responsável pela elaboração da 4ª Etapa da Maquete de Salvador

Foto: capturada de vídeo gravado para a FMLF
Marcos Fortes Santos de Bustamante é Arquiteto e Urbanista graduado pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro (1982), Mestre em Educação: Ensino Superior pela Fundação Universidade Regional de Blumenau
(1998). Atualmente é professor do Centro Universitário - Católica de Santa Catarina - Joinville. Diretor da
Marcos Fortes de Bustamante ME, empresa responsável pela complementação da Maquete de Salvador
(execução da 4ª etapa).

Fale um pouco sobre sua experiência profissional e empresarial, mais especificamente
com maquetes.
MB – Isso começou há bastante tempo. Minha formação, eu sou carioca e bem jovem
ainda decidi fazer arquitetura, arquitetura porque o urbanismo me encantava. Eu
estudei em uma escola no centro do Rio de Janeiro durante 7 anos, aqueles desafios de
conviver com o conflito urbano, isso me despertou muito interesse pelo urbanismo. A
maquete vem depois, quase que casualmente. Eu sempre tive uma certa atração pela
parte de plástica, mas o urbanismo é que me comandou sempre. Eu fiz a FAU da UFRJ,
depois eu fiz especialização em engenharia de sistemas urbanos, sempre focado em
trabalhar com urbanismo. Isso me fez sair do Rio de Janeiro.
Antes de sair do Rio de Janeiro, durante a faculdade, não deu 6 meses na faculdade e eu
já estava como ajudante de maquetista. Eu me juntei com os veteranos e já fui bicar
como era fazer maquete, porque eu gostava disso também. Então trabalhei com eles
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ajudando a fazer a maquete do metrô do Rio de Janeiro. Antes de sair do Rio de Janeiro
fiz uma maquete do Projeto Ferro-Carajás, que estava em desenvolvimento, e o núcleo
urbano daquela maquete, em 1982, eu fiz. Hoje é uma cidade grande e está lá. Então
essa coisa da maquete sempre andou paralelo com o urbanismo.
Pelo urbanismo eu saí do Rio de Janeiro e fui pra Santa Catarina. Em Santa Catarina fui
fazer um Plano Diretor e depois fui parar na Prefeitura de Joinville. Trabalhei 10 anos na
Prefeitura de Joinville, mas quando eu comecei em Joinville, o que me pediram logo
quando entrei? Maquete. Eu estava na Prefeitura, não deu 3 meses, souberam que eu
fazia maquete, me pediram para fazer a maquete do projeto da Praça Central. Então a
maquete sempre continuando.
Aí, nesse período, eu comecei a frequentar Blumenau, também pelo planejamento
urbano. Enquanto estava lá, no planejamento urbano, em Blumenau, começou o curso
de arquitetura. Eu falei: pô, vou ensinar planejamento urbano na faculdade de
arquitetura. Quando eu fui me envolver com a faculdade, a primeira coisa que me
falaram: olha, a gente não tem planejamento no começo, mas a gente tem maquete.
Então foi lá a maquete de novo. Então eu sempre fui com 2 passos, era um passo
querendo o planejamento urbano e o que vinha como oportunidade era a maquete.
Tudo que eu fiz sempre teve esses 2 vieses, né? E a maquete foi tomando conta, foi
tomando conta sempre até aqui.
Você conhecia a Maquete de Salvador antes deste contrato de complementação?
MB – Uma coisa interessante sobre Salvador, em 1982, quando me formei, teve um
Congresso de Arquitetos aqui em Salvador. E o que estava exposto? A maquete de
Salvador. Sim, veja, em 1982, formando, né? Encantado com aquilo. Em 1982 não
existia informática, não tinha nada disso que a gente tem hoje. Imagina encontrar uma
maquete da cidade com aquela dimensão, toda feita por arquitetos, gente de
urbanismo com quem eu me identificava, né? Então aquilo foi um encantamento, ficou
reservado como uma memória, mal sabia eu o que vinha adiante.
Na sua opinião, qual a importância das maquetes de cidades?
MB – Veja, considerando a época da produção dessa maquete, final dos anos 70 e anos
80, quando não tinha esses recursos todos que a gente tem hoje. Imagina, tudo era
físico, tudo era produção física. Eu vi a maquete de Tóquio, eu vi a maquete de Brasília,
a maquete do Rio de Janeiro, eu vi várias maquetes como essa de Salvador, naquela
época isso era imperativo.
E qual era a vantagem? Você tem condição de apresentar para observadores uma visão
da cidade numa escala reduzida, em que as pessoas não têm a noção dessa visão. Então
compreender todo o sistema urbano, circulação, ocupação, topografia, a maquete física
tinha um papel muito importante e indispensável. Durante muito tempo ela teve um
papel importante.
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Analisando a complementação da Maquete de Salvador, conte um pouco sobre os
desafios encontrados na sua produção.
MB – Tinha um condicionante bem importante, né? A gente teve que fazer. Como é um
bem que [tem] um valor patrimonial hoje, tem essa característica histórica, [a execução]
estava condicionada a usar cortiça, madeira balsa, lixa d'água. Esses materiais
praticamente não se usam hoje, mesmo na escola, nem no ambiente acadêmico, mas
para esse trabalho era uma condicionante para dar continuidade à mesma plástica de
representação. No modo de produzir é que a gente fez um desenvolvimento, porque
não faria sentido, hoje, fazer a produção dela assim, como a topografia feita em
camadas de cortiça, inteira, maciça, isso seria quase inviável de produzir, a quantidade
de material, o processo, a lentidão, aí a gente fez interferências. A gente interpretou
essa solução, essa resolução plástica final, e interferiu no modo de produzir. Aí a gente
produziu [o modelo] com recursos atuais, desde o procedimento de planejamento das
condicionantes. Por exemplo, a folha de cortiça tem 60 x 90 [centímetros], o módulo
tem 1 metro por 1 metro, como é que a gente organiza essa produção? Então já se
começou a pensar, olha, se a gente cortar a folha de cortiça em 4 pedaços de 60 por 50
e 40 por 50 [centímetros], a gente consegue, em 4 partes, quase o aproveitamento
total da folha e aí consegue fechar o módulo de 1 metro por 1 metro, numa primeira
chave.
A segunda chave, como é que a gente vai fazer o corte das camadas, com essa folha,
com esses formatos? A gente vai fazer então [da seguinte forma], bota no programa e
consegue fazer o corte a cada 4 níveis, a cada 4 níveis de corte [o procedimento] se
repete e aí a gente consegue fazer sobreposições. Essa sobreposição pressupõe que a
maquete fica oca, aí a gente tem que fazer um elemento estruturante dentro, interno, e
aí de novo volta a resolução pela tecnologia. Nesse caso da maquete que está se
produzindo agora, esse interior oco foi modelado numa chapa de poliuretano, fazendo
toda a topografia para ser o suporte da cortiça. Dois ganhos a gente tem, não só a
redução da quantidade de material, mas o tempo da produção, a racionalização do
recorte, o tempo da produção no sistema todo da montagem fica organizado de uma
forma otimizada. Inclusive a parte do corte das ruas também, havia a condicionante de
que a folha tinha que ser com a lixa d'água, a lixa d’água é uma folhinha desse tamanho.
Como é que a gente vai compor isso? Junta todas as folhas de lixa d'água e corta no
laser. Anteriormente tudo era cortado na tesourinha, no estilete. Então a gente
consegue, na parte da representação do sistema viário, a composição do corte
completo do sistema viário para implantar em cima da cortiça.
Finalmente, a parte da ocupação, a parte da madeira balsa. A tecnologia, se fosse
[utilizada para] cortar, ou ia escarificar a madeira balsa ou ia queimar, então teve que
ser feito manual. Só que a gente faz manualmente, mas com gabaritos. A gente
organizou vários gabaritos para definir padrões de volumes e cortar a madeira balsa de
uma forma que ela pudesse chegar numa representação mais ágil. A maioria dos
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procedimentos da madeira balsa foi assim, gabarito e corte manual. Aí tem uma outra
parte interessante, quando a gente junta esses bloquinhos minúsculos de madeira balsa
para fazer essa ocupação enorme, diversificada, a melhor forma foi trabalhar em cima
da aerofoto, organizar um adesivo em cima da aerofoto e pré-estruturar as quadras já
organizadas com a ocupação. Então aquele volume de casinhas dispersas que a gente
teria que pegar com pinça e colar um por um, a gente pré-estruturou em quadras e
essas quadras depois foram transferidas com adesivo, como suporte para cima da
maquete. Todos esses sistemas, eles viabilizaram a produção.
Mais uma coisa, na hora da montagem a gente precisava de um auxiliar, como é que se
vai fazer a localização disso tudo, assentar cada curva no seu lugar na topografia,
assentar o arruamento, assentar a implantação das casas, então, para essa montagem,
a gente usou o recurso de projeção. A área da montagem tinha uma base padrão fixa e
um projetor superior. Todas as etapas de montagem foram orientadas com a projeção
da imagem. Cada camada de cortiça colada tinha um projetor permanentemente ligado
e a gente ia alternando os níveis até fazer a montagem. Na hora de colocar o
arruamento, acionava a imagem do sistema de ruas, a projeção da rua orientava a
colagem, então tudo foi aprontado com uma precisão baseada em toda a informação
que a gente tinha georreferenciada, com as imagens aéreas, com fotografias, tudo.
Então hoje a gente tem a tranquilidade de saber que o que está representado nessa
ampliação da maquete tem uma precisão até maior do que a da fase original, porque
naquela época não tinha esse recurso, tinha que fazer tudo a mão, tinha que fazer
impresso, tinha que recortar mais ou menos parecido.
A área que foi pedida neste lote, chamada quarta etapa de ampliação, é a que ia da
parte existente da maquete até a divisa municipal. Isso envolveu em torno de 38
módulos, depois a gente acabou completando mais um e ficaram 39, mas todos esses
módulos, envolvendo 1 metro quadrado cada um, dá aproximadamente 40 metros
quadrados de área de maquete. O período de produção foi assim: a gente teve um
período preliminar que foi justamente a descoberta, não, a organização dos sistemas.
Foi pedido pelo contratante um módulo-protótipo, a geração deste módulo-protótipo
se deu nos primeiros 45 a 60 dias do contrato. Este módulo-protótipo, a gente ensaiou
e aprimorou, desenvolveu os sistemas de produção, tudo isso que eu digo sobre as
etapas de produção foi experimentado para o módulo-protótipo. Nesse período a gente
desenvolveu o sistema de corte da cortiça, para testar que ela não ficasse ferida. A
gente testou porque o corte tradicional da cortiça é feito à mão, é um material muito
rudimentar, né? Ou você corta a mão, ou se cortar no laser fica queimado. Então a
gente pegou uma Router (máquina de corte), adaptou a ponta da Router com um
estilete para que a faca cortante seguisse a coordenada geométrica. Então o CAD CAM
auxilia nisso, ele dá a coordenada do corte e a máquina consegue cortar certinho.
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As técnicas de modelagem tradicionais, de maquetes físicas, ainda são relevantes para o
ensino da arquitetura e urbanismo e para a atividade profissional nessas áreas? Qual a
importância da Maquete de Salvador hoje em face das novas tecnologias de
computação gráfica e de produção de modelos tridimensionais?
MB – Essa [maquete] de Salvador é muito peculiar, porque com essa configuração, com
esses materiais, esse é um trabalho mais artístico, hoje é conceituado mais como uma
representação plástica, não é uma visão de realismo. O que se tem hoje, com recursos
de informática, é uma realidade virtual, é outra coisa, é um 3D virtual, são concepções
de imagens holográficas, o futuro é outra coisa. Agora, veja bem, o que é interessante,
né? A gente come comida de micro-ondas, mas também come uma moqueca numa
panela de barro, são duas coisas distintas. Você não vai largar a panela de barro para
fazer sua feijoada, sua moqueca, mas na hora da pressa, na necessidade, você faz uso
do micro-ondas.
A maquete vai continuar tendo esse componente artístico indissociável, ela é de um
encantamento, de uma atratividade ímpar. Você pode ter todos os recursos
tecnológicos, até a realidade virtual, mas quando você bota uma maquete física,
psicologicamente você remete até para memórias extra subliminares. Eu abordei isso
numa dissertação de mestrado, que, até coincidentemente, teve como tema a
maquete. Eu fiz um mestrado em educação e o tema, mais uma vez, não pode ser
dissociado da maquete, eu abordei isso profundamente.
A maquete tem uma atratividade que remete à infância, meninos com carrinhos,
meninas com bonequinhos ou vice-versa, hoje todo mundo brinca de tudo, mas são
fantasias físicas, e nessa fantasia, nesse encantamento [se dá] a formação da cognição,
toda a compreensão que a gente vai desenvolvendo a partir disso. Então, no momento
que até um adulto olha uma maquete, subliminarmente ele está envolvido com essa
carga psicológica toda. Isso nunca vai acabar, isso sempre vai existir, seja conforme o
material moderno, ou o material rudimentar, sempre essa coisa vai existir.
Então, o papel da maquete, sempre ela vai ter. Se for bem orientado, desenvolvido, ela
vai alcançar um nível de comunicação que abre a possibilidade da compreensão para
gente que teria dificuldade. Se você hoje usa apenas os recursos do CAD, os recursos
da informática para apresentar, às vezes a pessoa não compreende uma planta, não
compreende aquela imagem, pode até compreender errado e dizer que entendeu.
Agora, quando você bota uma maquete física, e ela é concreta, a pessoa pode olhar de
várias formas, a compreensão dela é muito mais instantânea, então não se perde nada,
vai ter todos os múltiplos recursos sempre em atividade.
(Entrevista gravada em vídeo na oficina da Maquete de Salvador, no Vale dos Barris, em
28 de junho de 2019)
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NIVALDO ANDRADE
Presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB)

Imagem: IAB/BA.
Nivaldo Vieira de Andrade Junior é Arquiteto e Urbanista graduado pela Universidade Federal da Bahia
(2002), Doutor (2012) em Arquitetura e Urbanismo pela mesma Universidade. Professor Adjunto da
Faculdade de Arquitetura da UFBA. Atual Presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil (desde 2017).

Como Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, na sua opinião, qual a
importância das maquetes de cidades e especialmente da Maquete de Salvador?
NA – As maquetes de cidades são elementos importantíssimos para o planejamento
urbano. A maquete de Salvador, concebida pelo arquiteto Assis Reis nos anos 1970, é
pioneira no Brasil e tem sido, desde então, instrumento fundamental para o
planejamento da capital baiana. É louvável que, ao longo de tantas décadas, e mesmo
com todas as mudanças de gestão, a Prefeitura Municipal de Salvador, através da
Fundação Mário Leal Ferreira, tenha sempre investidos recursos humanos e
econômicos na conservação e atualização da maquete, mantendo-a sempre atualizada
e útil para o planejamento das ações governamentais municipais.
Qual a importância da Maquete de Salvador hoje em face das novas tecnologias de
computação gráfica e de produção de modelos tridimensionais?
NA – Por mais interessantes e sedutoras que sejam as novas tecnologias da computação
gráfica e a produção de modelos tridimensionais, a maquete física de Salvador tem a
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capacidade de permitir a leitura de todo o território municipal. Todas as vezes em que
tive oportunidade de vê-la em exibição em espaços de grande afluência de público,
como shopping centers, era estimulante ver dezenas de pessoas, das mais diversas
faixas etárias e classes sociais, olhando-a e tentando identificar suas residências, seus
locais de trabalho, os lugares pelos quais passam diariamente. A maquete física de
Salvador permite uma compreensão da cidade - ao menos nos limites municipais - em
sua totalidade. Isso não impede que, futuramente, novas tecnologias digitais possam
ser utilizadas para, associadas à maquete física, ampliarem suas possibilidades de
utilização no entendimento da topografia, das transformações urbanas ou da
infraestrutura de Salvador, potencializando seu papel educativo e como instrumento de
planejamento urbano.
As técnicas de modelagem tradicionais, de maquetes físicas, ainda são relevantes para o
ensino da arquitetura e urbanismo e para a atividade profissional nessas áreas?
NA – Sem dúvida alguma. A materialidade e a ideia de escala, presentes na maquete
física e ausentes nos modelos digitais, são qualidades extremamente relevantes para o
ensino da arquitetura e do urbanismo e para o planejamento urbano.
Estamos diante da perspectiva de tombamento da Maquete de Salvador como
Patrimônio Cultural de Salvador, por meio da Fundação Gregório de Mattos. Como
avalia essa possibilidade?
NA – Essa é uma excelente iniciativa. Garantirá que, mesmo que futuras gestões não se
interessem, pelos motivos mais diversos, em preservar esse importante instrumento de
representação e planejamento urbano e que já se tornou um documento histórico, ela
se perpetuará para que as futuras gerações possam conhecê-la e usufruir dela.
Que visão de futuro o senhor projeta para a Maquete de Salvador?
NA – Seria muito interessante que a maquete fosse mantida em exposição permanente
em local de grande visibilidade, como por exemplo como elemento central de um
"museu da cidade". Como observado acima, a utilização das novas tecnologias digitais
associada à maquete física traria novas possibilidades para a sua utilização como
instrumento de educação sobre a história e as características de Salvador.
(Entrevista respondida por e-mail em 24 de junho de 2020)
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SERGIO EKERMAN
Diretor da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Foto: Reprodução/YouTube
Sergio Kopinski Ekerman é Arquiteto e Urbanista graduado pela Universidade Federal da Bahia (2002).
Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela mesma Universidade (2018). Professor Assistente da Faculdade
de Arquitetura da UFBA. Sócio fundador da SKE Arquitetura e Urbanismo. Atual Diretor da Faculdade de
Arquitetura da UFBA (desde 2020).

Como Diretor da Faculdade de Arquitetura da UFBA, na sua opinião, qual a importância
das maquetes de cidades e especialmente da Maquete de Salvador?
SE – As maquetes constituem instrumento fundamental para compreensão
geomorfológica do sítio urbano, bem como de seu desenvolvimento e ocupação,
permitindo a observação do território por um ponto de vista singular. A Maquete de
Salvador é especialmente bem sucedida e importante dada sua capacidade de sintetizar
as heterogêneas condições do terreno da cidade, algo fundamental para a definição e
tomada de decisões referentes a ações urbanísticas, por exemplo.
Qual a importância da Maquete de Salvador hoje em face das novas tecnologias de
computação gráfica e de produção de modelos tridimensionais?
SE – A Maquete de Salvador tem uma importante dimensão artística e estética, para
além da dimensão técnica, representante de uma forma artesanal de fabricação já hoje
pouco utilizada, devido ao gradativo barateamento das técnicas de impressão 3D e
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fabricação digital, menos penosas, mais rápidas e mais precisas, em alguns casos. Neste
sentido, a Maquete de Salvador tem como um de seus valores ser testemunho de uma
forma artesanal de confecção, que lhe confere impressionante valor referente ao
esforço acumulado ao longo dos anos para sua montagem e manutenção, bem como ao
acurado exercício artístico de miniaturização de alguns exemplares edilícios de maior
significado. Em qualquer hipótese, representa insubstituível valor para observação em
escala do espaço urbanístico, aspecto que em muito se perde na comparação com
maquetes eletrônicas e modelos virtuais.
As técnicas de modelagem tradicionais, de maquetes físicas, ainda são relevantes para o
ensino da arquitetura e urbanismo e para a atividade profissional nessas áreas?
SE – Sim, sobretudo nos estágios iniciais da formação do arquiteto urbanista, a maquete
física constitui instrumento fundamental no aprendizado da topografia, da morfologia
urbana e da capacidade de implantação do edifício.
Estamos diante da perspectiva de tombamento da Maquete de Salvador como
Patrimônio Cultural de Salvador, por meio da Fundação Gregório de Mattos. Como
avalia essa possibilidade?
SE – Extremamente positiva, importante reconhecimento de seu valor cultural para o
município de Salvador da e necessidade de sua preservação.
Que visão de futuro o senhor projeta para a Maquete de Salvador?
SE – Apesar do tombamento e do acima exposto entendemos que a Maquete não deve
ser "engessada", ou "congelada" no tempo. Pode manter a cultura de atualização
periódica, um de seus valores mais fascinantes, conforme muda a cidade real,
acompanhada de meticuloso registro fotográfico. Deve, inclusive, modernizar a forma
de produção de partes novas e, sobretudo em caso de ampliação, ser capaz de adaptarse ao recebimento de novas técnicas de corte bidimensional a laser para a base
topográfica e impressão tridimensional para os edifícios, conforme técnica utilizada, por
exemplo, para a maquete dos campi da UFBA, recentemente realizada pela
Universidade no âmbito de seus setenta anos. Nas áreas da cidade em que não haja
mudanças significativas, deve preservar sua aparência e técnica original de confecção.
Também importante que seja exposta em local de destaque, de preferência no centro
da cidade, onde possa também existir um centro de referência e exposição da história
da maquete, bem como área para oficina de manutenção, guarda de arquivo, registro
fotográfico e produção de novos módulos.
Cabe também, em nossa opinião, utilizar de recursos audiovisuais e de realidade
aumentada para produzir shows virtuais sobre a maquete, "animando" o objeto estático
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com projeção guiada por "vídeo mapping" ou indicando através de telefones celulares,
por exemplo, locais importantes, eventos históricos e curiosidades ligadas a toponímia
de Salvador, dentre outras informações.

(Entrevista respondida por e-mail em 23 de junho de 2020)
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ANEXO II
DOCUMENTOS DO ACERVO ASSIS REIS26

26

Documentos cedidos para digitalização por Márcia Silva dos Reis, filha do arquiteto Assis Reis, para a
elaboração desta proposta. Os originais continuam com a família Reis.

