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O Museu Arqueológico da Embasa (MAE) instalado no belo prédio de estilo neoclássico datado 
do século XIX no bairro da Caixa D’Água, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan), consolida-se como um importante espaço de formação educacional 

e cultural. 
A síntese da história descrita nesta publicação mostra a importância das ações que a Empresa Baiana 

de Águas e Saneamento (Embasa), em cumprimento à legislação do patrimônio arqueológico brasileiro, 
vem desenvolvendo para o resgate e salvamento da memória material e cultural, que ajudam a contar o 
passado de antigas civilizações do nosso estado. A iniciativa contribui para preservar os achados arqueo-
lógicos encontrados nas áreas onde foram feitas intervenções para implantação ou ampliação dos siste-
mas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no centro histórico de Salvador e em cidades do 
interior baiano consideradas sítios históricos pelo Iphan.

Após o levantamento de documentos históricos e investigação junto a pessoas idosas da comunidade 
local, as medições dos sítios arqueológicos e as escavações são iniciadas. As peças encontradas são analisa-
das em laboratório, trabalhadas e, quando possível, reconstituídas, passando a compor o acervo do MAE.

Os museus são instituições caracterizadas como espaços de educação não-formal. Isso signifi ca que, 
ao contrário do que acontece na escola, cada visitante pode observar, e interpretar o que está sendo ex-
posto de maneira diferente. Diversas histórias estão ali prontas para serem narradas: histórias de outras 
épocas evocando povos e civilizações antigas, com suas maneiras de viver e pensar.

Importante salientar a participação do MAE nas feiras de museus, organizadas pela Diretoria de Mu-
seus (Dimus), vinculada ao Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac). Destacam-se, ain-
da, as ações de inserção social como o ‘‘Programa Visite o Museu” (PVM), criado em 2009, e o programa 
educativo “Museu Vai à Escola”, lançado em junho de 2013. Além de inserir o Museu no espaço escolar, 
as participações revelam, através dos depoimentos de gestores escolares, que a experiência está sendo 
valorizada, formando uma consciência crítica acerca da preservação e da valorização do patrimônio.

Essa e outras iniciativas nos permitem dizer que a Embasa não se limita a prestar serviços de água e 
esgotamento sanitário aos usuários. Ela faz parte da história do povo da Bahia e ajuda a contá-la por meio 
do MAE e da interação deste com o público visitante.

Diretoria da Embasa
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Exposição de equipamento resgatado na área externa do MAE
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m 1996, a Embasa contribuiu com história e cultura da Bahia, antecipando-se ao cumprimento estabelecido 
pelo Artigo 225 da Constituição de 1988, acolhendo pesquisadores da Universidade Federal da Bahia (Ufba) 
para acompanhar obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário nos municípios de Porto Segu-

ro e Santa Cruz de Cabrália, no extremo sul baiano.
O trabalho de escavação e prospecção possibilitou que, em 1998, fosse realizada uma exposição no âmbito da 

empresa, sob a responsabilidade do Museu de Arqueologia e Etimologia da Ufba, com uma pequena coleção dos 
achados de grande valor histórico, revelando vestígios da cultura dos grupos indígenas da região e a convivência 
com os colonizadores portugueses.

Mas, a partir de 2000, a Embasa, indo além da sua obrigatoriedade de implantação de sistemas de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário no estado da Bahia, antecipou-se à orientação do Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan) e contratou uma equipe de arqueólogos do Centro de Estudos das Ciências Naturais 
(CECH) com a fi nalidade de desenvolver o projeto de investigações arqueológicas nas cidades históricas de Cacho-
eira e São Félix.

Em 2002, um grupo formado por assessores e técnicos da Embasa, juntamente com representantes do CECH, 
iniciaram estudos para avaliar a proposta de instalação de uma exposição em Salvador. Ainda no mesmo ano, o 
CECH protocolou no Iphan e no Ministério Público/Procuradoria da República o relatório fi nal, mencionando o 
resultado dos trabalhos inventariados no Recôncavo e propondo a criação de um museu arqueológico em Salvador 
e outro na cidade de São Félix.

No ano seguinte, o diretor presidente da Embasa na época, autorizou a sua assessoria identifi car um local para 
abrigar o acervo arqueológico das referidas cidades, que se encontrava sob a guarda do CECH. No início de 2004, 
com apoio do Departamento de Patrimônio da empresa, fi cou estabelecido o antigo reservatório da Cruz do Cos-
me, tombado pelo Iphan, para funcionar o museu. Em 29 de maio de 2006 foi inaugurado o Museu Arqueológico da 
Embasa (MAE), com uma parte das peças resgatadas do projeto de esgotamento sanitário de Cachoeira e São Félix. 

Atualmente, o MAE é constituído de uma importante coleção dos achados encontrados na execução de obras 
de saneamento na capital e em municípios do interior, a exemplo de Lençóis, Vila de Igatu (Andaraí), Rio de Contas, 
Lagoa da Torta (Igaporã), Cristalândia (Brumado), dentre outras.

 Unidade de Comunicação Social da Embasa (PCS)
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m 29 de maio de 2006, foi criado o Museu Arqueológico da Embasa (MAE), que abriga um acervo 
de peças encontradas durante as escavações para implantação da rede de abastecimento de água 
e de esgotamento sanitário em sítios históricos da Bahia. No local, existem peças de grande valor 

histórico, recolhidas de modo científi co, inventariadas e catalogadas por equipes de arqueólogos e expostas 
ao público, como: pedras pré-históricas de origem indígena, porcelanas, louças, faianças portuguesas, arte-
fato japonês, utensílios africanos, ferro de engomar, rocas ou roda de fi ar, dosador de minério, xilo fósseis 
e equipamentos artesanais, como moenda de cana-de-açúcar, ralador e prensa de mandioca. 

Arqueólogos a serviço da empresa desenvolvem atividades de demarcações, prospecções, pesquisa de 
arquivos, análises laboratoriais, restauração e interpretação. As pesquisas arqueológicas começaram em 
1996, quando a Embasa iniciou a obra de ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Porto Seguro. 
Tais descobertas devem ser creditadas ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), 
que condicionou a realização de várias obras de saneamento básico, numa área toda tombada pelo próprio 
instituto, ao desenvolvimento de pesquisas arqueológicas realizadas pela equipe de arqueólogos da Univer-
sidade Federal da Bahia (Ufba), sob coordenação do professor de antropologia Carlos Etchevarne.

Fachada do MAE
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 acervo do MAE começou a ser montado pelos arqueólogos Ivan e Nadja Dorea Soares, por 
meio de inspeção em Pedra do Cavalo, Praia do Forte (Mata de São João), Cachoeira, São 
Félix, Lençóis, Brumado/Cristalândia, Vila de Igatu (Andaraí), Rio de Contas, Muritiba, e em 

Salvador, nos bairros do Comércio, Gamboa, Santo Antônio Além do Carmo e Centro Histórico. Mais 
tarde, por meio de contrato fi rmado com a Universidade Federal da Bahia (Ufba), novas peças foram 
abrigadas, provenientes da localidade de Lagoa da Torta, no município de Igaporã. A tendência é que 
o acervo do museu vá aumentando à medida que mais obras da Embasa forem acompanhadas pela 
sondagem e prospecção arqueológica.

Acervo no MAE Acervo no MAE
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HISTÓRIA DO PARQUE DO QUEIMADO

esde sua fundação, Salvador era privilegiada por rios, lagoas e fontes oferecendo água de boa qualidade aos 
habitantes. Em 1600, foi descoberta a Fonte do Queimado pelos padres jesuítas, sendo sua localização nas 
terras da antiga Fazenda Santo Antônio do Queimado, atualmente denominado Queimadinho. Até a primei-

ra metade do século XIX, foram construídos chafarizes, cisternas e cacimbas por toda a cidade.
Em 1850, Salvador já contava com 60 mil habitantes. O serviço de abastecimento, no entanto, era o mesmo do 

regime colonial antigo, com fontes da época da fundação da cidade, atendendo a população com acentuada escassez. 
A água era captada diretamente dos minadouros, transportada em animais até as residências e, então, vendida. O preço 
variava de acordo com os períodos das estações climáticas.

 Em 17 de junho de 1852, através da Lei Provincial número 471, foi criado o serviço de abastecimento de água 
potável à cidade, com a responsabilidade de distribuir água à população e seus subúrbios, por meio de chafarizes, casa 
de vendagem e penas d’água. A distribuição funcionava por gravidade.

Em 17 de janeiro de 1853, o presidente da Província, João Maurício Wanderley, depois Barão de Cotegipe, assina 
contrato com a empresa privada Companhia do Queimado. Nesse mesmo ano, a companhia construiu uma represa no 
açude do Queimado, numa das nascentes do Rio Camurugipe, utilizando a estação de bombas do local. Entre os anos 
de 1853 e 1857, foram instalados dois reservatórios metálicos, com capacidade de 100 mil litros cada um, que deram 
origem ao nome do bairro Caixa D’Água.

Aguadeiros
Ladeira do Canto da Cruz

Fonte Largo 2 de julho
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Em 1856, foi construído o reservatório da Cruz do Cosme, o primeiro em alvenaria do Brasil, com capacidade 
para armazenar três milhões de litros de água. Em janeiro de 1857 deu-se o início da distribuição de água em Sal-
vador pela Companhia do Queimado. Em 1859, o imperador Dom Pedro II inaugurou o reservatório.

Em 1910, um novo serviço de abastecimento, executado pelo engenheiro Theodoro Sampaio, passou a atender 
a zona baixa (parte comercial, porto e bairros da Calçada, Mares e Itapagipe) e a zona alta, como os bairros da 
Barra, Rio Vermelho, Brotas, Boa Vista e Pitangueiras, na época denominados subúrbios. Em 1926, o governo do 
estado assumiu a responsabilidade pelo abastecimento da capital.

Por meio do Decreto-Lei nº 25, de 1937, o Parque do Queimado e Fonte passaram a fazer parte do perímetro 
de área de tombamento instituído pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan). Em maio de 
1971, é fundada a Embasa. Em 1989, foi inaugurado o Centro de Memória da Água, com o propósito de preservar 
peças antigas que contam a história da água no estado.

Fonte do Queimado

Primeiro reservatório de alvenaria do Brasil

Reservatório metálico da Cruz do Cosme

Parque do Queimado
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rqueologia é a ciência que esclarece o passado pré-histórico e histórico para as futuras gerações, 
através da análise, estudo e compreensão de restos materiais coletados no solo de sítios históricos 
que irão sofrer algum tipo de intervenção (obras, escavações, etc). Segundo o inglês sir Alfred 

William Clapham, “a arqueologia começa onde a memória viva termina”. 
De acordo com a Lei Federal nº 3924/61, toda e qualquer movimentação de terra deve ter acom-

panhamento arqueológico, principalmente em área com potencial histórico. Em áreas onde não exista 
referência, deve-se também fazer um estudo ou acompanhamento.

 através de peças e fragmentos resgatados que comprovam ou modifi cam a história já escrita. “Ou 
seja, a história e a arqueologia são dois elementos de pesquisas que caminham juntos”, explica o 
arqueólogo Ivan Dorea Soares. 

O sítio arqueológico pré-histórico é constituído de ossos, restos de alimentação (moluscos, esquele-
tos de peixes, etc.), fragmentos e peças de vasilhames de cerâmica, pedras trabalhadas pelo homem, restos 
de fogueira, desenhos (pinturas e gravuras) que os homens faziam nas cavernas por onde passavam, entre 
outras evidências. Já o sítio arqueológico histórico é todo ambiente que congrega material com carac-
terísticas das épocas da colonização e do império. 

Essas informações coletadas nas escavações em sítios arqueológicos pré-históricos e históricos, junta-
mente com as pesquisas em arquivos e bibliotecas, conduzem a restaurar a história da humanidade. 

Inspeção arqueológica
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nicialmente, é realizada a vistoria arqueológica não prospectiva, para verifi car a existência de vestí-
gios (ruínas, cerâmicas, louças, etc), através de minuciosa observação da área, pesquisas bibliográfi cas, 
documentais e entrevistas. Após esta etapa, é realizado o levantamento arqueológico prospectivo 

de subsuperfície e, por fi m, o projeto de resgate, no qual é submetido à aprovação do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), mediante a publicação de portarias no Diário Ofi cial 
da União. 

Após o resgate, o acervo reunido é submetido às análises laboratoriais, onde é devidamente lavado, 
catalogado, analisado e restaurado. Todo este processo requer do profi ssional uma atenção e dedicação 
especial. Com o material devidamente analisado, fi chado e ensacado, os fragmentos que fazem parte do 
passado, que não servem para restaurar nem para expor, são guardados na reserva técnica, uma área 
devidamente preparada para a guarda ofi cial do acervo. Peças e fragmentos de maior importância são 
expostos em museus ou mostras arqueológicas. 

Inspeção arqueológica

Lavagem das peças

Peças restauradas em exposiçãoReserva técnica

Restauração de peças

1 2

3 4

5 6
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 educação patrimonial é uma exigência do Iphan, mas com grande relevância e necessidade, pois 
mostra à comunidade a importância da preservação de seus bens culturais (materiais e imateriais) 
e paisagísticos. Com esta atividade, procura-se desenvolver nas pessoas o senso de responsabili-

dade da preservação do patrimônio cultural, para que as futuras gerações conheçam a sua história, bem 
como o patrimônio natural, preservando o meio ambiente. Tais atividades são desenvolvidas em colégios, 
associações comunitárias e/ou grupos de pessoas interessadas no tema.

“Quando se trata de trabalhos de arqueologia em serviços de esgotamento sanitário e de abastecimen-
to de água, ou seja, quando as escavações são realizadas nas ruas, é também muito importante que, duran-
te a atividade de educação patrimonial, as pessoas tomem conhecimento sobre o objetivo das escavações, 
que é a interpretação cultural do material resgatado”, diz a arqueóloga Nádja Dorea. 

Assim, um grande acervo de peças inteiras e restauradas, além de fragmentos, está expostos no museu, 
à disposição dos estudantes e pessoas interessadas em nossa cultura.

Apresentação em escola
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 Lançado em junho de 2013, o programa “Museu Vai à Escola” surgiu com o objetivo de fi rmar parce-
rias com instituições da rede de ensino público, para despertar o interesse dos estudantes de Salvador pela 
história da Bahia por meios dos achados arqueológicos. A Escola Estadual Severino Vieira, em Salvador, 
foi a primeira a participar do programa com a participação de cerca de cem alunos, além de professores 
e gestores. Foram ministradas palestras por funcionários da Embasa e exibido um fi lme institucional do 
MAE. Os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer noções básicas de arqueologia, a atuação da 
empresa no resgate de peças arqueológicas em todo o estado e o trabalho do MAE na preservação e re-
construção da história brasileira no território baiano.

VISITAÇÃO

Criado em julho de 2009, 
o programa possibilita aos es-
tudantes uma visita ao museu 
para conhecer o passado e 
compreender o presente, atra-
vés de peças históricas. Até ju-
lho de 2013, 1.490 estudantes 
participaram do programa. 

O museu está aberto para visitação pública de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 
17h, na Rua Saldanha Marinho, s/n, Caixa D’Água. Para agendar visitas, entrar em contato com o nú-
mero (71) 3241-8135. 

Participação de alunos

Alunos observando as peças

Painel com linha do tempo sobre o abastecimento de água em Salvador
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USINA HIDROELÉTRICA DE BANANEIRAS
Na década de 1920, Cachoeira e São Félix vivenciaram um período de prosperidade econômica. A 

conclusão da Usina Hidroelétrica de Bananeiras, construída por engenheiros ingleses, foi motivo de festa 
na época. 

Administrada pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), a usina foi desativada em 1984 
e inundada com o início da operação da barragem de Pedra do Cavalo, após mais de 50 anos fornecendo 
água e energia elétrica a várias cidades do Recôncavo. A barragem de Pedra do Cavalo teve sua construção 
iniciada na década de 70 com o objetivo de controlar as inundações do Rio Paraguaçu nas cidades de São 
Félix e Cachoeira e de abastecer as cidades de Salvador e Feira de Santana. 

Estrutura da antiga Usina Hidroelétrica de Bananeiras

Arqueólogos contratados pela Embasa trabalharam nas ruas do município para localizar vestígios do 
passado da “Cidade do Ouro”, apelido que Jacobina recebeu graças ao grande número de minas exploradas 
pelos bandeirantes paulistas no século XVII. As principais áreas de interesse arqueológico concentraram-se 
nos trechos urbanos da parte antiga cidade e nas ocupações de mineradores nas proximidades do Rio do 
Ouro. Foram encontradas dezenas de peças, entre azulejos, cerâmicas, vidros telhas e louças do século pas-
sado. Em junho de 2013, obras foram retomadas em Jacobina e um novo trabalho arqueológico foi iniciado. 

JACOBINA

Praça de Jacobina
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Equipamentos em atividade, no período de 1984 a 1987, engrenagens da antiga usina e um cruzeiro 
existente no conjunto arquitetônico da Capela de Santo Antônio foram resgatados, na área tombada pelo 
patrimônio histórico, por arqueólogos do Centro de Estudo e Pesquisa da História, responsáveis pelo 
Projeto Pedra do Cavalo, Arqueologia e História.

Este material passou a ser exposto na área do Sistema de Pedra do Cavalo, sob a responsabilidade de 
técnicos da Embasa. Com a mudança no controle operacional da barragem, o Grupo Votorantim fi cou 
responsável pelo acervo. Quando a Companhia de Engenharia Ambiental (Cerb) iniciou o monitoramen-
to do Sistema de Pedra do Cavalo, autorizou a transferência das peças para o acervo do Museu Arqueo-
lógico da Embasa. 

Resgate do Cruzeiro da Capela Santo Antônio Cruzeiro instalado em frente ao MAE
Engrenagens da antiga usina
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IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Nesses municípios, foram encontrados mais de 60 mil fragmentos arqueológicos, ao acompanhar as 

obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário. Entre os achados, estão fragmentos de louças 
originárias da Europa e da China, que documentam a potência econômica do recôncavo baiano no século 
XVIII, estabelecido pelo desenvolvimento das culturas de cana-de-açúcar e do tabaco.

Há peças como uma cabeceira de cama colonial, toda em ferro, encontrada nas imediações do estádio 
de futebol de Cachoeira, que se encontra sob a guarda da prefeitura de São Félix. Foram desenterradas 
também faianças inglesas, portuguesas, espanholas e holandesas, porcelanas chinesas e francesas, talheres 
e moedas coloniais e imperiais. 

Vista aérea de Cachoeira e São Félix Escavações em CachoeiraAchados arqueológicos da região
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O Castelo Garcia D’Ávila, localizado na reserva Sapiranga em Praia do Forte, localidade do município 
de Mata de São João, foi restaurado e, no mesmo período, a Embasa ligou a rede de água do castelo à rede 
principal que abastecia a vila de Praia do Forte.

A empresa fez escavações ao longo de 1,1 quilômetro, o que proporcionou a coleta e pesquisa. As son-
dagens revelaram que no local houve convivência entre negros, brancos e índios, pois foram descobertos 
fragmentos de cerâmica africana (escura e robusta), portuguesa (tonalidades claras) e indígenas (decoração 
com a tinta vermelha extraída da fruta urucum, a mesma utilizada nas pinturas faciais). No mesmo sítio, 
encontraram porcelanas de origem inglesa (faiança), chinesa e portuguesa, além de muitos cachimbos 
de origem africana e indígena. Uma lasca de pedra encontrada foi possivelmente usada por índios como 
instrumento cortante na pesca, caça e culinária.

Reserva Sapiranga Capela do Castelo Garcia D’Ávila
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Sondagens arqueológicas realizadas antes da implantação do sistema de abastecimento de água de 
Igatu revelaram várias peças e utensílios utilizados pelos garimpeiros que se instalaram na vila no século 
XIX. Colheres, canecas, panelas, ferraduras, balas de fuzil, moedas, garrafas de medicamentos, tinteiros e 
peças em porcelana foram alguns dos objetos encontrados.

Cerâmicas afrobrasileiras deixaram a marca dos processos de miscigenação étnica, convivendo nos 
mesmos espaços das louças (fi anças e porcelanas) provenientes de Portugal, Inglaterra e China. 

Entre os achados, destacam-se uma pedra para moer alimentos utilizada por indígenas e um pedaço 
de porcelana japonesa. A pedra utilizada para quebrar cocos e castanhas é um artefato típico dos índios, 
levando a crer que houve ocupação indígena antes da chegada dos garimpeiros. Quanto à porcelana ja-
ponesa, foi a primeira desta etnia encontrada na Bahia, o que indicou que os garimpeiros trouxeram de 
outras partes do país.

Casa de garimpeiros da região
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Em 2009, com a construção da barragem da Lagoa da Torta, em Igaporã, sudoeste baiano, foram 
realizadas inspeções no entorno da Lagoa da Torta e foi possível resgatar equipamentos agrícolas artesa-
nais do início da colonização, como ralador e prensa de mandioca, moenda de cana-de-açúcar e até uma 
estrutura de carro de boi. Além disso, foram recuperadas outras peças, como blocos e telhas de argila (que 
eram moldadas nas coxas de escravos e não tinham um padrão de forma ou tamanho), potes de cerâmica 
cabocla, cangalha de boi, forno de argila para preparo de rapadura, roca de madeira, entre outros utensí-
lios utilizados por agricultores.

Equipamentos agrícolas artesanais

Ralador de mandioca

Regaste do ralador de mandioca

34 Museu Arqueológico da Embasa



37Museu Arqueológico da Embasa

No local da construção da barragem de Cristalândia e implantação de uma adutora no município de 
Brumado foram retirados machados de pedra utilizados por tribos primitivas; cerâmicas fabricadas por 
índios, escravos e portugueses na época da colonização do Brasil; e uma pedra com inscrições, talvez feita 
pelos índios. 

Nesta área, a ocupação humana só ocorreu no fi nal da pré-história e era composta por tribos nômades 
e, mais tarde, sedentárias, cujos utensílios eram feitos pelas mulheres a partir de pedras da região. Durante 
a colonização, os donatários da Coroa Portuguesa ocuparam a região, para criar gado e explorar minérios 
e pedras preciosas.

Barragem de Cristalândia
Inspeção arqueológica Vasilhame de cerâmica 
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Em 2009, durante as obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário de Muritiba foi cole-
tado 64 fragmentos de louças, porcelanas e cerâmicas afrobrasileira, neobrasileira e inglesas. Foi preciso 
completar o trabalho de campo com pesquisa em arquivos e entrevistas para compreender a presença dos 
povos primitivos e colonizadores na área. 

Com a pesquisa, foi possível identifi car que Muritiba ganhou destaque no cenário econômico-fi nan-
ceiro com o comércio (exportação de fumo) e a agricultura (lavouras de fumo e café). Ganhou destaque, 
também, na fabricação de charutos, que era realizado manualmente pelas mulheres “charuteiras”.

Praça de Muritiba
Fragmentos encontrados
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Em 2007, foram encontrados quatro sítios arqueológicos na Barragem de Riacho de Santana, nesta 
sondagem foram descobertas ruínas de casas, de engenho, e de fornalhas, além de machados, ferramentas 
de corte ou de perfuração feitas com pedra lascada, cerâmicas tupis-guaranis e caboclas, louças e fragmen-
tos de vidro que contam um pouco da história dos índios e da conquista dos sertões pelos portugueses 
no século XIX. 

Os instrumentos de pedra lascada revelam que os povos que habitaram essa área eram sedentários e 
praticavam a agricultura. As cerâmicas caboclas eram utilizadas na rotina da mesa e cozinha das famílias 
que se instalaram nessas terras. Já a porcelana era peça de luxo, que só foi encontrada nas ruínas da casa 
que, pela pesquisa histórica, deve ter pertencido ao dono da fazenda. 

Barragem de Riacho de Santana
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CENTRO HISTÓRICO
As escavações realizadas entre novembro de 2004 e junho de 2005, antes da implantação das redes de 

água e esgoto no Centro Histórico de Salvador, revelaram, por meio das peças e utensílios encontrados, 
importantes informações sobre os habitantes desta área da cidade, ao longo dos três últimos séculos. As 
pesquisas de arqueologia extraíram milhares de fragmentos de antigos vasilhames dos tempos coloniais e 
imperiais, bem como algumas peças semi-inteiras, todos submetidos ao crivo laboratorial, provocando a 
descoberta de novos dados e reafi rmando outros, sobre a autenticidade da história local. 

Vista do Centro Histórico de Salvador

Prato de faiança portuguesa
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COMÉRCIO – GAMBOA
Na qualidade de locais bastante antigos de Salvador, tendo passado por fortes transformações ao lon-

go dos tempos, os bairros Comércio e Gamboa ainda evocam lembranças das épocas de implantação de 
Salvador. O Comércio, quase radicalmente modifi cado, sofreu com a desordenada onda de progresso que 
o atingiu, descaracterizando profundamente as suas belas ruas. Entretanto, ainda conserva exemplares 
das antigas construções; e a Gamboa, apesar da degradação de algumas áreas, mantém o bucolismo dos 
tempos coloniais, com os seus casarões, conventos e igrejas.

SANTO ANTÔNIO ALÉM DO CARMO 
Em quatro meses de pesquisa, durante as obras de implantação das redes de água e esgoto no bairro, 

foram encontrados cerca de 12 mil fragmentos de objetos dos séculos XVII, XVIII e XIX. Alguns desses 
objetos são de origem holandesa e portuguesa, além de garrafas de cerâmica francesa do tipo grés. Há 
também peças de origem indígena e africana da época do Brasil colônia, como vasilhames e pequenos 
potes para remédios.

Bairro Santo Antônio Além do Carmo
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Estão em exposição 229 espécies marinhas coletadas durante a implantação do emissário submarino 
do Rio Vermelho, na década de 70. As espécies encontram-se dentro de vasilhames com formol e álcool 
e passam regularmente por manutenção e recuperação. 

PROCESSO DE RESGATE
Através de uma draga, instrumento que recolhe o solo no fundo do oceano, é capturada a areia em 

volta do difusor do emissário, ensacada, e depois lavada em um jogo de peneiras. A primeira peneira de 
malha mais grossa, retém os animais maiores, com conchas, esponjas, entre outros. Na segunda, fi ca retida 
areia que, conservada em álcool, é analisada por meio de uma lupa microscópica, que permite separar as 
espécies da areia e dividi-las em grandes grupos, como moluscos, equinoderma e crustáceos. Depois, os 
identifi cadores classifi cam cada espécie e, a partir daí, tem-se uma lista de diversidade. 

Obras de implantação do emissário submarino do Rio Vermelho
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RODA DE FIAR OU ROCA 
A roca ou roda de fi ar, também co-

nhecida como bolandeira, chegou ao 
Brasil colonial com os portugue-
ses. Este instrumento tem como 
função torcer os fi os que são uti-
lizados nos teares. Poucas modi-
fi cações foram feitas desde sua 
chegada até o início do século XX. 
A partir de então, com o passar dos 
anos, a roca passou a sofrer modifi -
cações na sua forma estrutural, como 
pode ser visto nas peças rudimentares 
expostas no museu, encontradas nas 
áreas onde a Embasa construiu as 
barragens de Cristalândia e Lagoa da 
Torta, na região sudoeste da Bahia. 

EXTINTOR DE SAÚVAS
A peça, do século XIX, foi encontrada na área 

do lado da barragem Pedra do Cavalo. O extintor 
de saúvas era utilizado para proteger as lavouras do 
ataque das formigas saúvas, popularmente chamadas 
de formigas de mandioca. 

Conheça as peças e equipamentos que estão expostos no MAE, e revelam a 
cultura e forma de viver das populações dos séculos passados. 

EXTINTO
A peça, d

do lado da b
de saúvas era
ataque das fo
de formigas 
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MOENDA DE CANA-DE-AÇÚCAR
Este equipamento agrícola artesanal foi resgata-

do na execução da obra de construção da barragem 
da Lagoa da Torta. Durante vários anos, as áreas si-
tuadas próximas às margens do manancial, com so-
los bem férteis, serviram para o plantio de diversas 
lavouras alternadas. A cana e a mandioca eram as 
principais culturas exploradas pelos moradores do 
local para preparação da garapa, rapadura e farinha, 
como meio de subsistência e para venda no comér-
cio da cidade. 

Museu Arqueológico da Embasa

Trabalho de resgate da moenda
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Rua Saldanha Marinho, s/n, Caixa D’Água 
(em frente ao Hospital Ana Neri)

(71) 3241.8135 
museu.arqueologico@embasa.ba.gov.br

Horário: segunda a sexta-feira, de 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas

VISITE O MUSEU ARQUEOLÓGICO DA EMBASA

Vista do Museu
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