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PREMIAÇÃO IAB-BA 2021 - EDIÇÃO CENTENÁRIO
AVALIAÇÃO DOS PROJETOS
CATEGORIA - URBANISMO, PLANEJAMENTO, CIDADES
PROJETO 1: ECOTURISMO RURAL / URUÇUCA - BAHIA

1. CONSIDERAÇÕES
O objeto desta análise é um projeto de parcelamento em área rural,
configurado pelo desmembramento do território de uma fazenda, localizada no
Município de Uruçuca, em 40 sítios, com áreas que vão de 2,00 ha a pouco
mais de 7,00 ha, observada a dimensão mínima do módulo rural estabelecido
para o município.
A propriedade rural se inclui na APA Costa de Itacaré/Serra Grande, cuja
importância, segundo o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos –
INEMA, reside em “... proteger os remanescentes da Mata Atlântica e seus
ecossistemas associados, garantindo a manutenção da biodiversidade e
potencializando a atividade turística, valorizada ainda pela presença de falésias
rochosas e um litoral espontaneamente belo”.
De acordo com o manual do Zoneamento Ecológico - Econômico da APA, o
território do projeto se distribui por três zonas de conservação — ZC1 - Zona de
Conservação Agroflorestal; ZC3 - Zona de Conservação Agrícola; e ZC-5 Zona de Conservação Turística — nas quais “... as atividades humanas devem
se desenvolver sob condições adequadas de manejo dos atributos e recursos
naturais, sobretudo adotando algumas medidas compensatórias, aliando a
conservação ao desenvolvimento regional, tendo em vista a vulnerabilidade dos
ecossistemas e sua irreversibilidade”.
As ZC1 apresentam um ecossistema típico de Mata Atlântica, e, em algumas
áreas consorciado com o cultivo do cacau, no sistema agroflorestal conhecido
como "cabruca". Nelas o objetivo é a redução da atividade antrópica, buscando
o manejo sustentado dos ecossistemas existentes, através da manutenção
integral da cobertura vegetal e formação de corredores de biodiversidade.
As ZC3 têm uma grande variação de ecossistemas naturais e ambientes
modificados pelo homem, apresentando desde cultivos tradicionais até os de
subsistência como: mandioca, feijão, milho, entre outros. Busca-se estabelecer
nelas áreas com capacidade para o manejo agrícola, notadamente espécies
adaptadas ao ambiente tropical e de relevo acidentado, através de métodos e
técnicas conservacionistas de cultivo.
As ZC5, são áreas dotadas de beleza cênica e ambientes naturais já
submetidos ao processo de antropização, próximas ao mar, ocupadas por
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fazendas de coco e cacau, não sendo seu destino principal a agricultura. O
objetivo é destiná-las a empreendimentos turísticos de baixa densidade,
adaptados ao ambiente natural, ocupando áreas já antropizadas, disciplinando
o uso e ocupação da terra.

2. ANÁLISE DA PROPOSTA
O projeto observa as normas definidas pelo Decreto nº 2186/1993 que cria a
APA da Costa de Itacaré/Serra Grande, nos Municípios de Itacaré e Uruçuca,
alterado pelo Decreto nº 8.649/2003 para incluir o Município de Ilhéus.
1. Objetivos


2.

Articular as virtudes da infraestrutura urbana com os atributos da
paisagem natural e o histórico das intervenções humanas na região.



Ocupar o lugar em harmonia com a diversidade da fauna e da flora,
proporcionando a oportunidade de convívio sintrópico entre a vida
comunitária e o lugar.



Desenhar infraestrutura para a moradia e para o cultivo da terra
buscando sistemas de ciclos integrais.



Desenhar uma estrutura de caminhos, sítios, de gestão da água e dos
resíduos, atentando para os impactos que a ocupação humana tem
sobre os territórios.

Indicações metodológicas

Considerando o cenário e a legislação preservacionista, e visando ao menor
impacto ambiental, o desenho do desmembramento da fazenda em sítios
aproveitou as estradas existentes como diretriz para implantação das
infraestruturas complementares:






Acessos;
Drenagem das águas pluviais;
Armazenamento e distribuição da água;
Saneamento;
Rede elétrica.

Como resultado é esperado uma nova ocupação com desmatamento mínimo e
oportunidade de desfrute da mata existente ampliada.
Considerando as normas definidas pela legislação da APA, os sítios foram
distribuídos em função de suas vocações agrícolas e paisagísticas e a proposta
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é que os cultivos a serem realizados pelos novos proprietários sejam
explorados de forma comunitária.
3. Uso e ocupação do solo
Fracionamento da terra
O fracionamento da terra, a partir do sistema viário existente com pequenas
ampliações, evita uma excessiva capilaridade viária, permitindo uma
diversidade de sítios associados ao potencial da paisagem.
Implantação de edificações
Foram definidas clareiras próximas à estrada para implantação de moradias,
com a intensão de favorecer o desenvolvimento de um senso de comunidade,
dando a sensação de maior segurança e de benefícios do convívio social.

Criação de espaço para uso público
Espaço destinado ao uso e gozo públicos, característico de áreas urbanas, foi
criado neste projeto de ecourbanismo rural, com o objetivo de desenvolver nos
moradores o senso comunitário.
Produção agrícola
O desenho dos sítios considerou que a produção agroflorestal permite ao
mesmo tempo:
 regenerar a mata existente; e
 propiciar às famílias, além do alimento, ganhos com a comercialização
de seus produtos.
Exploração do turismo e desenvolvimento de pesquisas
Parte dos sítios pode abrigar empreendimentos turísticos de pequena escala, e
até mesmo receber pesquisadores interessados na riqueza e diversidade da
flora e da fauna.
4.

Premissa do projeto de Ecourbanismo Rural

O projeto tem como como premissa unir conservação ambiental e
desenvolvimento científico e econômico nas comunidades rurais.
Sendo assim, a proposta foi concebida para democratizar o acesso ao cenário
natural:


colaborando com o desenvolvimento do senso de responsabilidade para
sua conservação;

INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL – DEPARTAMENTO DA BAHIA (IAB/BA).
Avenida Lucaia, 317 – Edifício Raphael Gordilho, sala 203 – Rio Vermelho
CEP 41.940-660 – Salvador – Bahia.
Telefax: (71) 3335-1195 • E-mail: iab-ba@iab-ba.org.br



5.

criando oportunidade de convívio social.
Serviços de Infraestrutura

Água, esgoto e energia elétrica
Foi dito que a quantidade máxima de propriedades (40 sítios) permitiu prever
as demandas de consumo de água e energia para uma população máxima
estimada.
O relatório fala, ainda em estudos de impacto, que permitiram o abastecimento
de água com o uso dos recursos existentes na fazenda.
No caso dos esgotos, foi sugerido o uso de técnicas de tratamento de baixo
impacto, ecológicas e naturais, inclusive para tratar o lodo resultante do
tratamento da água, que será devolvida ao ambiente 100% limpa.
Lixo e resíduos sólidos
Foi apresentada proposta de reciclagem, compostagem e incineração, com
controle de 100% dos resíduos.
Mobilidade e Acessibilidade
Os caminhos, existentes e novos, compõem a infraestrutura que deu caráter ao
espaço:

3.



respeitando a topografia;



permitindo uma drenagem de mínimo impacto;



priorizando os pedestres e os veículos rurais.
RELEVÂNCIA DA PROPOSTA

A proposta tem sua relevância por abordar a questão da urbanização sob o
viés da sustentabilidade no ambiente rural, destinando a maioria dos lotes para
a produção agrícola. Além disso, visa criar uma ambiência tanto para o turismo
quanto para o desenvolvimento de pesquisa científica sobre a flora e a fauna.
Também estimula o senso de comunidade ao propor uma área para uso e gozo
público, um espaço para a sociabilidade. Ademais aproveita as vias já
existentes, com a preocupação sobre o conforto e a segurança do pedestre.
Quanto ao abastecimento de água e tratamento de esgoto, apresenta soluções
alternativas de baixo impacto ambiental. No que se refere à abordagem do
turismo, distancia-se dos projetos de grande porte, voltando-se para
empreendimentos em pequena escala.
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4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a avaliação, a comissão deliberou de forma consensual a indicação do
projeto para Premiação pela sua inovação e pelo cuidado ao implantar um
projeto articulado a questões do ecossistema. Trata-se de um debate
contemporâneo, que serve como contraponto à tradição dos empreendimentos
rurais nacionais, de cunho extensionista e de monocultura. Recomenda-se que
este tema entre na pauta de discussões sobre o papel dos arquitetos e
urbanistas no desenvolvimento de projetos em âmbito rural.

PROJETO 2: REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA PRAÇA MARECHAL
DEODORO/SALVADOR - BAHIA

1. CONSIDERAÇÕES
O projeto de Requalificação Urbanística da Praça Marechal Deodoro,
popularmente conhecida como Praça do Cais do Ouro, localizada na Av.
Jequitaia, Comércio, Salvador/BA, integra um conjunto de intervenções
destinadas à requalificação física e ambiental da Cidade Baixa. Parte das
intervenções programadas já foram concluídas. Deste conjunto fazem parte, e
já foram implantados, além da Praça Marechal Deodoro, a denominada Rua
Completa, no próprio Comércio, e o Caminho da Fé, entre o Memorial de Santa
Dulce dos Pobres e a Igreja do Senhor do Bonfim, bem como o Largo e a Baixa
do Bonfim. Considerando a ideia de que o Caminho da Fé se estenda, de um
lado até a Igreja da Conceição da Praia e do outro até a Igreja de Nossa
Senhora dos Alagados, na articulação destes caminhos a Praça Marechal
Deodoro cumpre importante papel como terminal de transporte público.
No Termo de Referência do Edital para elaboração do projeto, a Fundação
Mário Ferreira-FMLF, entidade da Prefeitura Municipal do Salvador, ao justificar
a necessidade de sua elaboração, disse que a Praça abrigava “... um grande
ponto de parada de ônibus, estratégico para a mobilidade da região” que
passava “... por progressivo processo de degradação, com comprometimento
de suas funções e contribuindo para a decadência das atividades econômicas,
sendo esse um dos principais problemas que atingiam a região do Centro
Tradicional de Salvador” e que a degradação avançava “... com a deterioração
física das calçadas, dos equipamentos e mobiliários urbanos existentes, além
de problemas como inadequada acessibilidade, precariedade de iluminação e
falta de segurança”.
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O projeto foi aprovado pelo IPHAN, uma vez que a praça está localizada dentro
da poligonal de entorno do Conjunto Arquitetônico, Paisagístico e Urbanístico
do Centro Histórico da Cidade de Salvador, tombado pelo IPHAN em
19/07/1984. A entidade considerou a proposta de intervenção “... passível de
aprovação, visto que não trará impactos negativos à visibilidade e à ambiência
dos bens tombados pelo IPHAN” e que, “Ao contrário, a requalificação da
Praça Marechal Deodoro promoverá o acesso e a permanência na área
pública, bem como a valorização dos conjuntos históricos de Salvador, estando
em conformidade com o Decreto-Lei nº 25/1937”.
2.

ANÁLISE DO PROJETO

Conforme o autor do projeto, a praça teve seu desenho pautado,
principalmente, no ritmo de implantação das árvores existentes e no ritmo
dos pilotis das edificações modernistas vizinhas.
1. Objetivo
Requalificar e ordenar o espaço físico da praça para um melhor cumprimento
das funções já exercidas por ela:
Mobilidade: O espaço antes seccionado por um estacionamento, com a
retirada deste, foi integrado e devolvido ao uso dos pedestres. Uma
ciclovia foi incorporada entre duas fileiras de árvores e os pontos de
ônibus e seus abrigos foram requalificados física e funcionalmente.
Cívica - Manutenção de aspectos visuais e históricos caracterizados
pela flora existente (predominantemente composta por oitizeiros) e do
Monumento das Nações. Nova iluminação e mobiliário para garantir a
qualidade de um espaço livre para todos os usuários.
Lazer - Foi proposta a criação de um equipamento para o uso da
população local, misturando diversão e esporte. Possibilitando um
espaço tanto para crianças, que podem aproveitar os novos brinquedos,
quanto para os adultos que desejam fazer atividades físicas.

3.




RELEVÂNCIA DA PROPOSTA
A explanada de concreto pigmentada de vermelho configura-se como
tapete estendido para as mais variadas manifestações populares da
cidade. O alinhamento das fileiras dos Oitizeiros foi utilizado como eixo
para a iluminação pública. Garantiu-se assim que os postes ficassem
muito discretos na leitura espacial deste setor: os protagonista do
espaço são as árvores e as pessoas
Reintegração do espaço público fragmentado em uma grande explanada
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4.

O projeto fortalece a importância da conexão em relação ao transporte
público de mobilidade urbana
Articula com outras áreas públicas, projetos culturais e equipamentos do
bairro do Comercio recentemente requalificadas
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a avaliação, a comissão deliberou de forma consensual a
indicação do projeto para Menção Honrosa pela importância para a
cidade do Salvador.
Comissão Julgadora:
Laila Mourad
Beatriz Loureiro
Maria do Socorro Fialho

