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Um breve históricoUm breve histórico

�� A construção da Igreja da Conceição da Praia  incrementou a ocupação do A construção da Igreja da Conceição da Praia  incrementou a ocupação do 
entorno, surgindo as residências dos padres e da população (século XVII);entorno, surgindo as residências dos padres e da população (século XVII);

�� A evolução mercantil estimulou o transporte de mercadorias, através de A evolução mercantil estimulou o transporte de mercadorias, através de 
guindastes e ladeiras, para a parte alta da cidade;guindastes e ladeiras, para a parte alta da cidade;guindastes e ladeiras, para a parte alta da cidade;guindastes e ladeiras, para a parte alta da cidade;

�� A vocação comercial do sítio predominou, transformando a região num polo A vocação comercial do sítio predominou, transformando a região num polo 
distribuidor de materiais de construção e de produtos náuticos;distribuidor de materiais de construção e de produtos náuticos;

�� Atualmente, o polo comercial foi transferido para outra região da cidade, Atualmente, o polo comercial foi transferido para outra região da cidade, 
deixando este sítio decadente.deixando este sítio decadente.





Caracterização da ÁreaCaracterização da Área



Caracterização da ÁreaCaracterização da Área

CARACTERIZAÇÃO FÍSICACARACTERIZAÇÃO FÍSICA
�� Relevo acidentadoRelevo acidentado
�� Encosta rochosa (falha geológica)Encosta rochosa (falha geológica)
�� Região sofreu aterro de trecho de mar (aproximadamente 44m)Região sofreu aterro de trecho de mar (aproximadamente 44m)
�� Ventos dominantes Ventos dominantes –– NENE--SESE
�� Fachadas voltadas para NOFachadas voltadas para NO--NN
�� Ocupação Ocupação –– residenciais e comerciaisresidenciais e comerciais

INFRAESTRUTURA PÚBLICA EXISTENTEINFRAESTRUTURA PÚBLICA EXISTENTE
�� Energia elétrica, telefone, guias e sarjetas, pavimentação em paralelepípedoEnergia elétrica, telefone, guias e sarjetas, pavimentação em paralelepípedo�� Energia elétrica, telefone, guias e sarjetas, pavimentação em paralelepípedoEnergia elétrica, telefone, guias e sarjetas, pavimentação em paralelepípedo
�� Coleta de lixoColeta de lixo
�� Rede de abastecimento de águaRede de abastecimento de água
�� Rede de esgotamento sanitario Rede de esgotamento sanitario –– Sistema Baía Azul e rede de águas pluviaisSistema Baía Azul e rede de águas pluviais

SERVIÇOSSERVIÇOS
�� Transporte coletivo (combustível fóssil)Transporte coletivo (combustível fóssil)
�� Recreação turística, próximo ao Mercado Modelo, Elevador Lacerda, Solar do União, Bahia Recreação turística, próximo ao Mercado Modelo, Elevador Lacerda, Solar do União, Bahia 

MarinaMarina
�� Instituições de Ensino Instituições de Ensino -- faculdadesfaculdades
�� Espaços culturaisEspaços culturais
�� Rede bancária, comércioRede bancária, comércio
�� Segurança pública precáriaSegurança pública precária









Intervenções e justificativasIntervenções e justificativas

�� Tendo em vista os incentivos criados pelo poder público em prol da Tendo em vista os incentivos criados pelo poder público em prol da 
revitalização da área do Comércio, sua vocação turística marcada pela revitalização da área do Comércio, sua vocação turística marcada pela 
presença de monumentos históricos e culturais da cidade, além da recente presença de monumentos históricos e culturais da cidade, além da recente 
criação de “points” de lazer no  empreendimento Bahia Marina, da criação de “points” de lazer no  empreendimento Bahia Marina, da 
implantação do pólo hoteleiro e da restauração do Porto de Salvador, fazimplantação do pólo hoteleiro e da restauração do Porto de Salvador, faz--se se 
premente a criação de uma ECOVILA, para integrarpremente a criação de uma ECOVILA, para integrar--se a este contexto.se a este contexto.

�� Neste sentido, esta ECOVILA abrigará:Neste sentido, esta ECOVILA abrigará:
�� empreendimentos comerciais voltados ao lazer e cultura;empreendimentos comerciais voltados ao lazer e cultura;
•• Espaços destinados ao uso residencial para as pessoas  que hoje Espaços destinados ao uso residencial para as pessoas  que hoje 

vivem e que trabalharão neste sítio. Esta alternativa visa fixar os vivem e que trabalharão neste sítio. Esta alternativa visa fixar os 
trabalhadores ao local, para reduzir os impactos com transporte trabalhadores ao local, para reduzir os impactos com transporte 
público. A proposta contempla a inserção dessas pessoas no público. A proposta contempla a inserção dessas pessoas no 
processo construtivo da ecovila, para absorver sua experiência processo construtivo da ecovila, para absorver sua experiência 
vivencial do local. vivencial do local. 



AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADEAVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE

SOCIAL
ECONÔMICO

AMBIENTAL
HOLÍSTICO



Intervenções nos EdifíciosIntervenções nos Edifícios

�� Preservar as fachadas: por  se tratar de imóveis com valor histórico.Preservar as fachadas: por  se tratar de imóveis com valor histórico.
�� Aplicar materiais e soluções sustentáveis para a recuperação interna, Aplicar materiais e soluções sustentáveis para a recuperação interna, 

preservando as técnicas construtivas adotadas no século XVII, mais preservando as técnicas construtivas adotadas no século XVII, mais 
adequadas ao meio ambiente.adequadas ao meio ambiente.

�� Paredes em adobe com acabamento rústico. Paredes em adobe com acabamento rústico. 
�� Esquadrias e pisos dos pavimentos em assoalho de madeira certificada. Esquadrias e pisos dos pavimentos em assoalho de madeira certificada. 

Cobertura dos prédios a serem restaurados serão em laje com revestimento Cobertura dos prédios a serem restaurados serão em laje com revestimento �� Cobertura dos prédios a serem restaurados serão em laje com revestimento Cobertura dos prédios a serem restaurados serão em laje com revestimento 
verde (horta para atender aos restaurantes).verde (horta para atender aos restaurantes).

�� Captação de águas pluviais para aproveitamento em aparelhos sanitários.Captação de águas pluviais para aproveitamento em aparelhos sanitários.
�� Coletores solares para aquecimento da água, devido ao grande potencial solar Coletores solares para aquecimento da água, devido ao grande potencial solar 

da região.da região.
�� O esgoto da ecovila será tratado de maneira condominial, para evitar a O esgoto da ecovila será tratado de maneira condominial, para evitar a 

sobrecarga à rede pública. O tratamento resultará em resíduos sólidos sobrecarga à rede pública. O tratamento resultará em resíduos sólidos 
orgânicos que serão empregados nas hortas e os efluentes líquidos serão orgânicos que serão empregados nas hortas e os efluentes líquidos serão 
reutilizados em aparelhos sanitários e jardins.reutilizados em aparelhos sanitários e jardins.



Intervenções no EntornoIntervenções no Entorno

�� Recuperar pavimentação em pedra;Recuperar pavimentação em pedra;
�� Criar deck em madeira certificada, para servir de área de lazer (apoio aos Criar deck em madeira certificada, para servir de área de lazer (apoio aos 

estabelecimentos comerciais  das redondezas);estabelecimentos comerciais  das redondezas);
�� Plantio de árvores para criar microclima agradável (poente), cuidandoPlantio de árvores para criar microclima agradável (poente), cuidando--se para se para 

não gerar barreira visual excessiva;não gerar barreira visual excessiva;
�� Adotar fachadas verdes, para reduzir a carga térmica nos edifícios;Adotar fachadas verdes, para reduzir a carga térmica nos edifícios;�� Adotar fachadas verdes, para reduzir a carga térmica nos edifícios;Adotar fachadas verdes, para reduzir a carga térmica nos edifícios;
�� Criação de cachoeira ao lado da escadaria, que receberá os efluentes dos Criação de cachoeira ao lado da escadaria, que receberá os efluentes dos 

edifícios (águas cinzas) e serão tratadas por aeração e plantas aquáticas. Esta edifícios (águas cinzas) e serão tratadas por aeração e plantas aquáticas. Esta 
água, após tratamento, será bombeada aos edifícios, para uso nas hortas água, após tratamento, será bombeada aos edifícios, para uso nas hortas 
(coberturas verdes) e aparelhos sanitários.(coberturas verdes) e aparelhos sanitários.

�� Revitalização da linha de bondes que existia no local, criando um circuito Revitalização da linha de bondes que existia no local, criando um circuito 
turístico pela área do Comércio. Os bondes funcionarão com energia turístico pela área do Comércio. Os bondes funcionarão com energia 
fotovoltaica.fotovoltaica.











Impactos AmbientaisImpactos Ambientais

PopulaçãoPopulação EnergiaEnergia ÁguaÁgua EsgotoEsgoto Produção Produção 
CO2/anoCO2/ano

Resíduos Resíduos 
SólidosSólidos

1000 pessoas1000 pessoas 100.000 100.000 
KWh/ mêsKWh/ mês

9.000 m³/mês9.000 m³/mês 7.200m³/mês7.200m³/mês 68,3 ton CO268,3 ton CO2 252 t /ano252 t /ano

Para compensar a emissão de GEE serão necessárias cerca  
de 7000 arvores / ano 

Durante a construção estima-se gerar 6000m³ de residuos 
sólidos que deverão ser reciclados e reutilizados na obra. 



Soluções para mitigação dos impactos:Soluções para mitigação dos impactos:

�� Plantio de árvoresPlantio de árvores

�� Utilização de energia solarUtilização de energia solar

�� Tratamento de águas servidas e esgotos sanitáriosTratamento de águas servidas e esgotos sanitários

�� Tratamento dos resíduos sólidos das residências e do comércio: reciclagem, reuso.Tratamento dos resíduos sólidos das residências e do comércio: reciclagem, reuso.�� Tratamento dos resíduos sólidos das residências e do comércio: reciclagem, reuso.Tratamento dos resíduos sólidos das residências e do comércio: reciclagem, reuso.

�� Reciclagem dos resíduos da construção civil produzidos, com reuso.Reciclagem dos resíduos da construção civil produzidos, com reuso.

�� Criação de espaços verdes, para arrefecimento da carga térmica devido ao Criação de espaços verdes, para arrefecimento da carga térmica devido ao 
posicionamento do sítio.posicionamento do sítio.

�� Treinamento e capacitação do pessoal local, como prévia à intervenção (conceito do Treinamento e capacitação do pessoal local, como prévia à intervenção (conceito do 
empreendimento, conscientização e acolhimento pelo pessoal nativo da idéia, empreendimento, conscientização e acolhimento pelo pessoal nativo da idéia, 
treinamento para a obra)treinamento para a obra)
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