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RESUMO 

Este artigo foi elaborado a partir das atividades realizadas na disciplina Tópicos de 

Arquitetura e Urbanismo: Paisagem e Patrimônio, da FAUFBA1. Busca estimular a 

discussão sobre a identificação e a preservação do patrimônio paisagístico da cidade 

de Salvador, bem como contribuir com os estudos históricos sobre os espaços livres 

vegetados da cidade, ao analisar a Praça Visconde de Cairu2, abarcando o período da 

sua configuração, seu ajardinamento e aspectos atuais. Baseia-se em fontes 

iconográficas, cartográficas e bibliográficas, comparadas entre si e com informações 

coletadas em visitas de campo. O texto traz aportes para ampliar a compreensão do 

sítio histórico no qual a praça está inserida, bem como a reflexão acerca da 

preservação dos jardins históricos de valor ambiental e cultural em Salvador. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Em 1981, o Comitê Internacional de Jardins e Sítios Históricos (ICOMOS/IFLA) 

elaborou a Carta de Florença, com o objetivo de abarcar, especificamente, os jardins 

históricos dentro das linhas-guia para a preservação de monumentos e sítios históricos. 

Posteriormente, esse documento levou a reflexões sobre o patrimônio paisagístico no 

Brasil, respaldando discussões e obras de intervenção em algumas cidades. 

 

Em 2010, foi elaborado um documento semelhante à Carta de Florença, o que indica 

quão recente é essa discussão no país. A Carta dos jardins históricos brasileiros, 

chamada Carta de Juiz de Fora, “estabelece definições, diretrizes e critérios para a 

defesa e salvaguarda dos jardins históricos brasileiros” (IPHAN, 2010, p. 1) que possam 

orientar o reconhecimento patrimonial e o tratamento de espaços urbanos ajardinados, 

como praças e parques públicos, entre outros espaços paisagísticos de valor cultural. 

 

                                                           
1
 Disciplina optativa da grade curricular do Curso de Arquitetura e Urbanismo da FAUFBA, código ARQ141, C.H. 68h, 

ministrada pela professora Aline de Figueirôa Silva no primeiro semestre letivo de 2017. Este artigo utilizou dados 
reunidos no Diagnóstico Paisagístico da Praça Visconde de Cairu, exercício da disciplina elaborado pela equipe 

formada pelos estudantes Arina Borges Vital e Silva, Caique Sales, Dêvison Cerqueira do Nascimento, Juna Borges 
Vital e Silva e Luana Aguiar Sena da Silva. 
2
 Nas referências consultadas foram encontradas as denominações Praça Cayru e Praça Visconde de Cayru (ou 

Cayrú), Praça Cairu e Praça Visconde de Cairu, adotando-se esta última no artigo. 



No Brasil, o ajardinamento de espaços livres urbanos, como praças, largos e pátios, se 

deu na transição entre os séculos XIX e XX, a exemplo do que ocorreu em Salvador. 

Foi neste momento que, no bairro do Comércio, localizado na Cidade Baixa da capital 

baiana, inaugurou-se a Praça Visconde de Cairu. A praça integra um sítio fundamental 

para o desenvolvimento de Salvador desde sua fundação, mais tarde reconhecido 

como sítio histórico, e compõe um dos principais cartões postais da cidade: o eixo que 

se desenha entre o Elevador Lacerda, o Mercado Modelo e o terminal turístico. 

Intervenções viárias realizadas ao longo do tempo impactaram a praça e seu entorno, 

modificando seus aspectos paisagísticos.  

 

2 OBJETIVO 

 Analisar aspectos paisagísticos da Praça Visconde de Cairu em Salvador com vistas 

a estimular os estudos históricos sobre os espaços livres ajardinados da cidade e 

sua caracterização como jardins históricos em nível local. 

 

3 METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos adotados para a elaboração do presente artigo 

compreendem: 

 

 Levantamento de fontes iconográficas e cartográficas: plantas, mapas, fotos e 

cartões postais; 

 Levantamento de fontes secundárias: livros, teses e dissertações, textos em 

websites sobre a história da cidade de Salvador e seu acervo patrimonial; 

 Visitas a campo para verificação e registro fotográfico da situação atual da Praça 

Visconde de Cairu; 

 Compilação dos dados levantados e elaboração da cronologia da praça; 

 Análise da praça a partir de critérios indicados na Carta de Florença (traçado, 

vegetação, elementos construídos e relação com o entorno). 

 

  



4 A PRAÇA VISCONDE DE CAIRU: DA FORMAÇÃO AOS DIAS ATUAIS 

 

4.1 A FORMAÇÃO (SÉCULO XIX-INÍCIO DO XX) 

A antiga freguesia da Conceição da Praia, que originou o bairro do Comércio, como 

hoje é conhecido, esteve, desde sua fundação, ligada às atividades comerciais da 

cidade de Salvador. É neste bairro que se encontra a Praça Visconde de Cairu. Antes 

da configuração da praça, o sítio já abrigava a alfândega da cidade. Esta passou a ser 

chamada de Alfândega Velha quando foi inaugurada a Alfândega Nova em 1861. A 

Alfândega Velha foi posteriormente ocupada pelos Correios, conforme indica a Figura 1, 

apresentada por Azevedo (1985), bem como a Figura 2, correspondente à Planta da 

Cidade Baixa (1871), de Hugh Wilson. 

Figura 1: Transformação do bairro do Comércio. 

 
Fonte: Mapoteca do Projeto SIC-IPAC (Azevedo, 1985). 

Figura 2: Trecho da Cidade Baixa de Salvador, 1871, em vermelho, a subida hidráulica (futuro Elevador Lacerda), em 
verde o posto dos Correios, em laranja a futura Praça Visconde de Cairu, em azul, a Alfândega Nova. 

 

Fonte: Planta da Cidade Baixa da Bahia, Hugh Wilson, 1871. Disponível em: http://www.cidade-
salvador.com/seculo19/hugh-wilson.htm, editado pelas autoras. 

http://www.cidade-salvador.com/seculo19/hugh-wilson.htm
http://www.cidade-salvador.com/seculo19/hugh-wilson.htm
http://www.cidade-salvador.com/seculo19/hugh-wilson.htm
http://www.cidade-salvador.com/seculo19/hugh-wilson.htm


Adjacente às duas alfândegas (a nova e a velha) é construído, em 1911, o primeiro 

Mercado Modelo de Salvador, inaugurado no ano seguinte. O mercado sofreu quatro 

incêndios, sendo efetivamente demolido após o último, em 1969, que o destruiu quase 

completamente. É então em 1971 que a Alfândega Nova é transformada no segundo 

Mercado Modelo, em funcionamento até hoje.  

 

Assim, a Figura 1 registra a evolução urbana desse sítio em três momentos: i) 1861, 

quando foi inaugurada a Alfândega Nova; ii) 1912, durante a realização do aterro para 

ampliação do porto, quando foi inaugurado o primeiro Mercado Modelo; iii) 1914, 

quando foi criada a Praça Visconde de Cairu, posteriormente ajardinada.  

 

Figuras 3 e 4: Alfândega Nova em 1860; Alfândega Velha em 1875. 

    
Fonte: Fotografias de Camillo Vedani e Guilherme Gaensly (Ferrez, 1988). 

A planta de Hugh Wilson (1871), uma fotografia de Camillo Vedani de 1860 e outra de 

Guilherme Gaensly de cerca de 1875 (Figuras 3 e 4) retratam a área em duas décadas 

do século XIX. A planta mostra um bloco onde se lê “Correio” na edificação da 

Alfândega Antiga e, à direita do conjunto edificado, o “Largo das Princezas” (atual Rua 

da Bélgica). Ambas as fotos refletem as informações da referida planta e, além disso, 

indicam a presença de arborização no “Largo das Princezas”. Ainda é possível perceber 

que outros melhoramentos foram realizados na área, como pavimentação, delimitação 

dos passeios, trilhos de bonde e a primeira torre do Elevador Lacerda, então chamado 

de Parafuso. Na foto de 1875, vê-se a arborização mais desenvolvida do que na foto de 

1860. 

4.2 O AJARDINAMENTO (DÉCADAS DE 1910-1940) 

Em 1911, foi aprovado um projeto de reforma urbana “que previa a construção de uma 

praça no espaço resultante da demolição da Alfândega Velha e outros edifícios que 

ocupavam o espaço entre esta e a Nova” (Azevedo, 1985, p. 35). O surgimento da 



praça se deu, então, em 1914, após a demolição da Alfândega Velha. Segundo 

Azevedo (1985, p. 37), em 1918, o inspetor da Alfândega criou uma comissão 

encarregada de angariar “recursos do comércio, com vistas ao ajardinamento daquela 

área”, o que somente aconteceu posteriormente por volta de 1920 (Figura 5). A praça 

foi repassada pela União à Prefeitura Municipal, que a denominou de Visconde de Cairu 

(Azevedo, 1985, p. 37). Mais tarde, o jardim foi remodelado, por isto analisado em dois 

momentos neste artigo. 

Figura 5: Praça formada pela demolição da Alfândega Velha e outros edifícios. 

 

Fonte: Ilustração Brasileira, nº 34, jan. 1923 (Azevedo, 1985). 

No primeiro momento (Figuras 6 e 7), os canteiros se encontram delimitados por uma 

estrutura que se assemelha a um gradil baixo, provavelmente para sua proteção, e a 

arborização configura-se simetricamente em um eixo central longitudinal que direciona 

o fluxo e o olhar para a Alfândega Nova (atual Mercado Modelo). Outro detalhe que 

chama a atenção são os trilhos do bonde que contornam a praça e podem ser vistos na 

Figura 7.  

Figuras 6 e 7: Praça Visconde de Cairu recém-inaugurada e posteriormente, por volta de 1928. 

 

Fonte: Ilustração Brasileira, nº 34, jan, 1923 (Azevedo, 1985) e Acervo André Lissonger. 



No segundo momento, o jardim apresenta aspectos diferentes daqueles anteriormente 

definidos (Figuras 8 e 9). As árvores concentram-se na periferia da praça, formando 

uma cortina; um canteiro gramado encontra-se no centro, evidenciando o monumento 

ao Visconde de Cairu, ladeado por amplos passeios pavimentados para o trânsito de 

pedestres (Figura 8). As fotos históricas indicam o fícus (Ficus benjamina) como 

espécie escolhida para a arborização da praça, também presente em outros espaços 

públicos da cidade, a exemplo do Largo de Santo Antônio Além do Carmo, na Cidade 

Alta. A cortina de árvores de copa densa permite a criação de uma zona sombreada, 

contribuindo para amenizar o calor e proporcionar bem-estar aos transeuntes.  

Figuras 8 e 9: Praça Visconde de Cairu em 1940. Na foto à esquerda, vê-se o Mercado Modelo (extinto) ao fundo. Na 
foto à direita, vê-se o atual Mercado Modelo (Alfândega Nova) ao fundo. 

   
Fonte: Acervo André Lissonger e Retratos da Bahia, 1946 a 1952, de Pierre Verger (Azevedo, 1985). 

A praça foi inaugurada como uma praça-monumento em homenagem a uma figura 

pública, José da Silva Lisboa (1756-1835), o Visconde de Cairu, escritor e político 

baiano. Todavia, o monumento (Figuras 8 e 9), “de autoria do escultor italiano Pasquale 

De Chirico” (FAUFBA, 2012, p. 250), não foi instalado de imediato. Segundo uma placa 

nele afixada e verificada durante visita de campo, bem como na descrição de uma foto 

pertencente à biblioteca do IBGE3, a escultura foi inaugurada em 28/11/1934. A 

publicação Salvador e a Baía de Todos os Santos: guia de arquitetura e paisagem 

(FAUFBA, 2012, p. 250), indica que a peça data de 1923, assim como informação da 

Fundação Gregório de Mattos4. É possível que as datas de 1923 e 1934 indiquem, 

                                                           
3
 Ver foto ID 32174 e sua descrição, Série Municípios Brasileiros, constante no catálogo da Biblioteca do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-
catalogo?view=detalhes&id=432174. Acesso: 31 ago. 2017. 
4
 Disponível em: 

http://www.culturafgm.salvador.ba.gov.br/images/stories/SitiosHistoricos/estatuas/2011/viscondedecayru.pdf. Acesso: 
31 ago. 2017. 



respectivamente, o ano de fabricação e o ano de instalação da peça na praça, 

sugerindo que a década de 1930 pode ter sido a época do segundo ajardinamento.  

 

Notam-se o traçado simétrico e a ausência de bancos e equipamentos de grande porte 

como coretos e pavilhões em ambos os momentos do ajardinamento da Praça 

Visconde de Cairu, o que leva a crer que este foi um espaço voltado principalmente 

para a passagem dos transeuntes. Além disto, a inserção do monumento em ponto 

focal e o espaço gramado cuidadosamente tratado a caracterizam como um objeto de 

contemplação e um marco visual no espaço urbano, observado inclusive pelos 

passageiros dos bondes que transitavam no seu entorno. 

 

4.3 DÉCADA DE 1960-ATUALIDADE 

Até a década de 1940, a Praça Visconde de Cairu ainda preservava elementos do 

segundo momento do ajardinamento, mas “foi transformada, no período 1955/59, em 

terminal de ônibus e, posteriormente, em um grande estacionamento” (Azevedo, 1985, 

p. 77). O seu entorno também sofreu profundas mudanças: em 1969, o primeiro 

Mercado Modelo (Figura 10) é incendiado, sendo inserido, no local da edificação, o 

Monumento à Cidade de salvador, de autoria de Mário Cravo Júnior. 

Figuras 10 e 11: À esquerda, o primeiro Mercado Modelo (antes do incêndio), extinto na década de 1960, o maciço 
de árvores da Praça Visconde de Cairu e entre a praça e o Mercado, o antigo ponto de transporte coletivo. À direita, 

a Praça Visconde de Cairu encontra-se repleta de automóveis. 

   
Fonte: Cartão postal da década de 1960, http://www.amoahistoriadesalvador.com/o-elevador-lacerda-e-o-antigo-

mercado-modelo-decada-de-60; Cartão postal de 1984, Arquivo do Projeto SIC-IPAC (Azevedo, 1985). 

O desenho viário também foi responsável por grandes mudanças no sítio. Com a 

desativação das linhas de bonde e o crescimento do transporte rodoviário, várias 

avenidas para automóveis são construídas: a Avenida Contorno, construída na década 

de 1960, foi responsável pela divisão e perda de área da Praça Visconde de Cairu em 



sua porção próxima ao Elevador Lacerda e pela possível perda de arborização. A 

Figura 11 ilustra a utilização da praça como estacionamento de veículos na década de 

1980.  

 

Após o incêndio do primeiro Mercado Modelo, inicia-se o processo de restauração da 

Alfândega Nova, onde passa a funcionar o segundo (e atual) Mercado Modelo. Neste 

processo, a Praça Visconde de Cairu também sofre uma intervenção paisagística, 

sendo reestabelecida como espaço público voltado para pedestres (Figura 12). A nova 

paginação de piso possui o desenho da fachada da Alfândega Nova, o qual, segundo 

Azevedo (1985), projeta a escala vertical do monumento. 

Figuras 12 e 13: Praça Visconde de Cairu em 1985 e em junho de 2016. 

    
Fonte: Azevedo (1985), fotografia do autor, e http://salvadoremumdia.blogspot.com.br/2016/06/anunciadas-as-

atracoes-para-o-reveillon.html. 

Figuras 14 e 15: Tráfego de pedestres no sentido Elevador Lacerda e estacionamento mantido ao lado da Praça 
Visconde de Cairu. 

   
Fonte: Fotografias de Dêvison Cerqueira do Nascimento. 

Figuras 16 e 17: Praça Visconde de Cairu: comércio informal e banca de revistas sombreada por uma árvore, 2017. 

   
Fonte: Fotografias de Dêvison Cerqueira do Nascimento. 

http://salvadoremumdia.blogspot.com.br/2016/06/anunciadas-as-atracoes-para-o-reveillon.html
http://salvadoremumdia.blogspot.com.br/2016/06/anunciadas-as-atracoes-para-o-reveillon.html


Entretanto, seu formato quadrangular original não é resgatado em razão do sistema 

viário do entorno, de modo que a praça permanece dividida em duas partes. A estátua 

em homenagem ao Visconde de Cairu serve de referência para entender as 

transformações espaciais sofridas: antes ela ocupava o centro da praça e hoje se 

encontra tangenciando a extremidade direita do logradouro (Figuras 12 e 13). 

O fluxo de pedestres também foi afetado, tendo em vista a quantidade de vias de 

automóveis a serem atravessadas para caminhar do Elevador Lacerda até o terminal 

turístico (Figuras 14 e 15). Uma similaridade com os dois momentos do ajardinamento 

da praça anteriormente discutidos é a escassez de mobiliário urbano, o que, aliado à 

pouca arborização, pouco estimula a permanência, notando-se a maior concentração 

de vendedores ambulantes, turistas e outros usuários nos locais sombreados (Figuras 

16 e 17). Além disso, os indivíduos arbóreos atualmente existentes encontram-se 

dispersos e fragmentados pelo sistema viário. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise da Praça Visconde de Cairu, localizada numa área fundamental para o 

desenvolvimento de Salvador, sítio histórico relevante para o patrimônio cultural da 

cidade, traz novos elementos paisagísticos para os estudos urbanos da região em que 

ela se encontra. A confrontação entre aspectos históricos e atuais permite a 

identificação de permanências e transformações que conduzem a uma compreensão 

mais ampla do objeto e seu entorno. Neste sentido, a análise dos espaços livres 

vegetados pode contribuir com a reflexão sobre o patrimônio paisagístico em Salvador, 

evidenciando a necessidade de estudos específicos neste campo. Assim, esta análise 

pode auxiliar o estudo histórico de outras praças da cidade ajardinadas no mesmo 

período aportando alguns apontamentos acerca da preservação dos jardins históricos 

de valor ambiental e cultural. 
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