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RESUMO 
 
 
 
 
 
Esta tese apresenta as manufaturas de fumo do Recôncavo Baiano como objetos de 

pesquisa da Arqueologia Industrial. Esses estabelecimentos fabris, implantados 

entre meados do século XIX e os anos 1930, tiveram um importante papel nas áreas 

econômica e social desta região do Estado da Bahia. Entraram em decadência em 

meados do século XX, não havendo mais nenhuma em funcionamento. Os antigos 

edifícios fabris agora são apenas vestígios de um Patrimônio Industrial não 

reconhecido. A partir de pesquisa em trabalhos acadêmicos, nos Almanaques e 

outras publicações do período, buscou-se levantar as manufaturas de fumo que 

funcionaram na época, investigar a importância histórico-cultural e identificar a 

localização de cada uma delas. Visitas aos locais foram feitas, para analisar os 

edifícios remanescentes e as suas atuais condições físicas. Das inúmeras fábricas 

que existiram em Salvador e no Recôncavo Baiano, foram encontrados apenas oito 

vestígios, em ruínas, abandonados ou modificados para novos usos: as antigas 

fábricas Dannemann em São Félix, Maragogipe e Muritiba, as da Suerdieck em 

Maragogipe, Cruz das Almas e Cachoeira, a Leite & Alves em Cachoeira, a Pimentel 

em Muritiba. A falta de estudos em relação a essa tipologia arquitetônica determinou 

a necessidade de procurar outros exemplos, com o objetivo de determinar as 

características comuns e analisar o seu reconhecimento como patrimônio cultural. A 

dificuldade em se encontrar dados iconográficos sobre outras manufaturas de fumo 

no Brasil determinou a utilização de apenas exemplos internacionais. A partir da 

pesquisa histórica e tipológica dos vestígios fabris baianos, estes foram analisados 

com o objetivo de identificar valores que justifiquem a sua preservação, utilizando 

como base teórica valores definidos por Bezerra de Menezes e critérios 

estabelecidos por R. Angus Buchanan para auxiliar a seleção de bens industriais a 

serem preservados. A falta de reconhecimento da importância destes edifícios 

enquanto Patrimônio Industrial poderá levar ao esquecimento de parte da história 

sócio-econômica do Estado. 

 
Palavras-chave: Patrimônio Cultural – Patrimônio Industrial – Manufaturas de Fumo 
- Recôncavo Baiano – Valores. 



 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
In this thesis are presented the tobacco factories from the Recôncavo Baiano as a 

research subject of the industrial archaeology. These industrial buildings, which were 

constructed between the middle of nineteenth  and 1930, had a important role  in the 

economic and social development of this region from the State of Bahia. The decline 

began in the mid-twentieth century and nowadays there is no one of those working. 

These old factories are now only a vestige of an unrecognized industrial heritage. 

After some sources study, like academic works, Almanaques and other publications 

of this period, the tobacco factories geographical position and their economic and 

social importance to the population were identified. The cities were visited to analyze 

the remaining buildings and their physics conditions. Even though many factories that 

existed before, were found only eight vestiges, derelict, vacant or modified for new 

uses: the Dannemann’s factories in São Félix, Maragogipe and Muritiba, the 

Suerdieck’s factories in Maragogipe, Cruz das Almas and Cachoeira, Leite & Alves in 

Cachoeira and Pimentel in Muritiba. It was necessary to search another tobacco 

factories examples, because of this architectural typology research absence, to 

propose common characteristics and analyze its value as an industrial heritage. Only 

international examples were used because weren’t found iconography data about 

others tobacco factories in Brazil. The history and typology researches of the tobacco 

factories vestiges from Bahia led to identify values to justify the preservation of these 

buildings. Values defined by Bezerra de Menezes and the criteria from R. Angus 

Buchanan were used to support the selection of the old tobacco factories that should 

be preserved. The no recognition of these buildings as industrial heritage may lead to 

forgetfulness of a part of the economic and social history of this region. 

 

Key-words: Cultural Heritage - Industrial Heritage - Tobacco Factories - Recôncavo 

Baiano - Values 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A tese apresentada traz uma discussão em torno das dificuldades de 

valorização de bens industriais, enquanto Patrimônio Cultural, tendo como objeto de 

estudo as manufaturas de fumo do Recôncavo Baiano1. Considera-se aqui como 

“Patrimônio Cultural” o “patrimônio oficial”, que foi eleito para ser preservado devido 

a sua importância como representante histórico/cultural. Dentre o que pode ser 

considerado como Patrimônio Cultural, tem-se desde elementos tangíveis como 

edificações e conjuntos urbanos até os elementos intangíveis, como o “saber fazer”, 

uma dança ou um rito. 

A noção do que se poderia eleger como Patrimônio Cultural foi se 

transformando ao longo da história da civilização. De objetos e edificações, surgiu a 

noção de patrimônio urbano histórico, nascida na época das reformas do Barão de 

Haussmann (1809-1891) realizada em Paris na segunda metade do século XIX, 

apesar de já haver sido citada anteriormente por John Ruskin (1819-1900), crítico de 

arte e crítico social britânico (CHOAY, 1999, p.158). A proteção do monumento 

isolado, permitindo alterações profundas em seu entorno, impedia a leitura do 

momento histórico a que a preservação se destinava. Além disso, Ruskin já 

apontava a importância do significado histórico das construções civis e domésticas.  

No século XX, a noção de patrimônio foi ampliada acrescendo-se as 

produções dos esquecidos pela história factual, mas que passaram a ser objeto 

principal de interesse da história das mentalidades: os operários, os camponeses, os 

imigrantes, as minorias étnicas, etc. (FONSECA, 2005, p.70). O desenvolvimento do 

capitalismo monopolista e a internacionalização da economia, quando o solo urbano 

passou a ser identificado como uma mercadoria, ampliaram mais uma vez a noção 

de patrimônio cultural englobando os conjuntos urbanos e o ambiente natural 

(MILET, 1988, p.190). Sobre esse fato, Françoise Choay (1999, p.12) assinala que a 

partir dos anos sessenta do século XX, “patrimônio histórico” deixou de ser sinônimo 

de “monumento histórico” devido à anexação dos novos tipos de bens e através do 

“alargamento do quadro cronológico e das áreas geográficas no interior dos quais se 

inscrevem estes bens”. O domínio patrimonial deixou de estar limitado aos edifícios 

individuais, passando a compreender os conjuntos edificados e o tecido urbano. 

                                            
1
 O Recôncavo Baiano é região do Estado da Bahia e está definida no início do segundo capítulo (p. 27). 
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A partir da Segunda Guerra Mundial, “todas as formas de arte de edificar, 
eruditas e populares, urbanas e rurais e todas as categorias de edifícios, 
públicos e privados, sumptuários e utilitários, foram anexados sob novas 
denominações: arquitectura menor [...]; arquitectura vernacular [...]; 
arquitectura industrial [...] (CHOAY, 1999, p.12). 

 

A partir da década de 1950, as pesquisas em torno do tema Patrimônio 

Industrial, ou seja, dos bens relacionados com o processo industrial, onde está 

inserido o objeto de pesquisa desta tese, começaram a se desenvolver. Esse debate 

foi iniciado na tentativa de definição do termo Arqueologia Industrial, o que será 

demonstrado no item 4.1. 

O saber popular também passou a fazer parte do Patrimônio Cultural, 

sendo denominado de patrimônio imaterial. O interesse na criação de um sistema de 

proteção do patrimônio imaterial ocorreu após a convenção para proteção do 

patrimônio mundial, cultural e natural, realizada em 1972, pela UNESCO2. No Brasil, 

a proteção legal desse patrimônio é garantida pelo Decreto-lei n° 3.551, de 4 de 

agosto de 2000, que instituiu o Registro dos Bens Culturais de Natureza Imaterial e 

criou o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. Ele é fruto de ideias, propostas e 

projetos desenvolvidos na década de 1970-80 por Aloísio Magalhães quando esteve 

à frente do IPHAN3, e retomadas no final da década de 1990 (FONSECA, 2005, 

p.18). 

É importante observar que, muitas vezes, quando se trabalha com 

patrimônio industrial, deve-se levar em consideração o “saber fazer” embutido no 

processo industrial, ou seja, o patrimônio imaterial. Em alguns casos, a manutenção 

de um “saber fazer” também é uma justificativa para preservação de edifícios e 

equipamentos. Um exemplo é o tombamento da Fábrica de Vinho Tito Silva, em 

João Pessoa (PB), que ocorreu em 1984, quando não só o monumento, a 

maquinaria e o equipamento foram preservados, como também a técnica industrial4. 

                                            
2
 A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) foi fundada em 16 de 

novembro de 1945 com o objetivo de contribuir para a paz e segurança no mundo mediante a educação, a 
ciência, a cultura e as comunicações. Fonte: < 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_a_Educa%
C3%A7%C3%A3o,_a_Ci%C3%AAncia_e_a_Cultura>. Acesso em 20 out. 2013. 

3
 No Brasil, a instauração do Estado Novo, em 1937 e o desejo de criar uma identidade nacional como forma de 

garantir a permanência no poder de uma nova classe dominante, daria subsídios para implantação de um serviço 
específico destinado a proteger as obras de arte e de história do país, representado pelo Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). Em 1946 o SPHAN passou a ser denominado como Departamento do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN) e em 1970 se transformou em Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN). 

4
 Fonte: <http://www.iphan.gov.br/ans/>. Acesso em 02 jan. 2014. 
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Sobre o objeto de pesquisa, as manufaturas de fumo, levanta-se a 

questão se elas poderiam ser consideradas como monumentos industriais, visto que 

os exemplos que foram analisados, manufaturas de charutos do Recôncavo Baiano, 

praticamente não dependiam de máquinas para confecção de seus produtos. 

Entretanto, levando-se em consideração que esses espaços eram locais que 

agregava capital e trabalho com o objetivo de transformar matéria-prima em bens de 

produção de consumo, tais estabelecimentos podem ser chamados de indústrias, 

fábricas ou manufaturas. 

As justificativas para escolha do objeto são: a ausência de estudos 

voltados para essa tipologia arquitetônica e a constatação de vestígios de antigas 

fábricas que ainda se encontram no local, sem proteção, podendo ser destruídas a 

qualquer momento. São restos de edifício que podem auxiliar o descobrimento de 

importantes informações a respeito de um passado pouco pesquisado, representado 

pela arquitetura fabril de uma manufatura de fumo e como era desenvolvido o 

trabalho dentro da fábrica.  A tese revela que apesar da história da indústria na 

Bahia mostrar a importância econômico-social das manufaturas de fumo para o 

Estado, e principalmente para a região do Recôncavo, não tem sido reconhecida a 

importância da manutenção de nenhum dos estabelecimentos fabris estudados, a 

fim de preservar viva na memória parte da história da região. 

Muitas cidades do Recôncavo Baiano se expandiram devido às fábricas 

que se instalaram no local, provocando grandes intervenções na área urbana. As 

manufaturas ocupavam quarteirões, e nas suas proximidades foram implantadas 

vilas operárias, creches, consultórios médicos, entre outros equipamentos, 

constatando a conduta assistencialista adotada pela maioria das empresas. Apesar 

de haver uma diversidade de elementos relacionados com as empresas de fumo, 

esta tese tem como foco os edifícios das fábricas. No item 4.2 são mostradas 

algumas possibilidades de novos estudos que podem ser abordados em torno do 

mesmo objeto. 

Apesar da importância econômica, social, urbana e arquitetônica ser 

explícita, não se criou políticas para preservação destes estabelecimentos fabris, 

provocando a destruição e abandono da maioria dos exemplares. No Recôncavo 

Baiano, de mais de trinta fábricas, restam apenas os vestígios de oito. Utiliza-se a 

palavra vestígio para englobar qualquer resto remanescente encontrado, seja 

mutilado ou em formas de ruínas. A apresentação dos vestígios, constantes no item 
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3.1, demonstram a necessidade de uma maior participação dos órgãos de 

preservação e da sociedade em favor da manutenção dos exemplos mais 

representativos. 

Esta situação seria fruto de um descaso com o Patrimônio Industrial, que 

ainda sofre com a dificuldade de reconhecimento enquanto Patrimônio Cultural, ou 

apenas ninguém atentou ainda para a sua importância? O fato de “Patrimônio 

Industrial” ser um tema relativamente recente leva a crer que ainda existe uma falta 

de interesse por sua preservação, principalmente na Bahia, onde as pesquisas em 

torno do tema ainda são escassas5. O Estado não apresenta nenhuma edificação 

industrial tombada pelo IPHAN. O órgão estadual responsável pela preservação do 

patrimônio, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC-BA), registra 

apenas três monumentos desse tipo em seus livros de tombo. São eles: a fábrica 

São Braz e a fábrica Fratelli Vita, ambas localizadas em Salvador, e a Estação 

Ferroviária São Francisco, em Alagoinhas6. Isso representa um número bastante 

restrito, levando-se em consideração a quantidade de exemplares existentes 

espalhados pelo seu território. São usinas de açúcar, implantadas no século XIX, 

que incorporavam a tecnologia das máquinas para fabricação do produto; fábricas 

de tecidos, pioneiras no Brasil, instaladas a partir da década de 1830; manufaturas 

de fumo que impulsionaram a economia do recôncavo baiano após a decadência do 

açúcar; sem falar na infraestrutura ferroviária criada para escoar a produção agrícola 

do interior até o porto de Salvador. 

Os poucos tombamentos realizados não têm causado grandes efeitos na 

preservação das edificações. A estação São Francisco7, por exemplo, apresenta 

grande parte de sua estrutura arruinada devido a desabamentos ocorridos em 20068. 

                                            
5
 No Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Universidade 

Federal da Bahia, foram desenvolvidas as seguintes dissertações abrangendo o tema arquitetura industrial 
dentro do próprio Estado: a de Luiz Antônio Cardoso (1991), que aborda a habitação proletária em Salvador; a 
de Etelvina Fernandes (2005), que traz as estradas de ferro da Bahia; a de Aline Luther (2012), que trabalha com 
o patrimônio industrial na Península de Itapagipe, Salvador; e a de Maria Elena Castore (2013), que tem como 
objeto de pesquisa a Fábrica São Braz, no subúrbio soteropolitano. 

6
 Todos os três tombamentos foram sancionados pelo Decreto nº 8357 de 05 de novembro de 2002. 

7
 A estação foi construída em 1863, em estilo neoclássico, possuindo duas alas interligadas por uma estrutura 

metálica em forma de abóbada, revestida por chapas de zinco e por marquises metálicas. Apresenta apenas 
uma construção similar na Inglaterra (SANTOS, 2009). 

8
 Seu tombamento ocorreu desde 2002, quatro anos antes dos desabamentos. Desde 2003 a Fundação Iraci 

Gama de Cultura ocupava parte do local, liderando o movimento Posto Avançado pela Restauração da Estação 
São Francisco. Existia até um projeto de restauração da Estação, desde 2004, elaborado pelo Instituto do 
Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC-BA) (BORGES, 2006). Nada disso foi suficiente para preservar a 
estação. 
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A antiga fábrica têxtil São Braz9, localizada no bairro de Plataforma, em Salvador, 

também está sendo arruinada devido ao descaso por parte de seus proprietários, 

que não demonstram interesse em preservar a construção10.  

A antiga sede da fábrica Fratelli Vita talvez seja o exemplar mais 

lembrado pelos baianos, devido aos produtos que eram feitos pela fábrica: 

refrigerante e cristais. O edifício, que primava pelos elementos decorativos11, é o 

único que sofreu obras de restauração recentemente, para funcionar como parte de 

um campus de uma universidade. Entretanto, é preciso avaliar se as intervenções 

realizadas, entre elas, anexos na área do terreno, respeitaram a edificação enquanto 

um Patrimônio Industrial.  

O desenvolvimento deste trabalho partiu da hipótese de que o abandono 

dos bens industriais se deve ao fato da não consideração dos seus exemplares 

como representantes do Patrimônio Cultural, tanto por parte dos moradores das 

cidades onde estão instalados, como por parte dos responsáveis pela seleção dos 

bens culturais, e não devido à falta de importância econômica, social, urbana e/ou 

arquitetônica. 

A pesquisa tem como objetivo principal fazer uma análise criteriosa das 

manufaturas de fumo ainda existentes do Recôncavo Baiano com a finalidade de 

identificar se existem exemplares que apresentem valores cognitivos, formais ou de 

uso, conforme definições de Bezerra de Menezes (1992, p.193)12 que justifiquem a 

sua preservação. Entre os objetivos específicos, estão: entender o processo de 

instalação das manufaturas de fumo no Recôncavo Baiano; analisar a importância 

sócioeconômica das manufaturas para a cidade e a região; avaliar o processo de 

decadência das manufaturas implantadas no período de estudo, que levou ao 

                                            
9
 A fábrica foi construída em 1875 e faz parte da história do povoamento do subúrbio ferroviário. Apresenta 

elementos decorativos com inspiração eclética, elementos metálicos como uma escada com degraus em ferro 
treliçado, e uma interessante cobertura tipo “shed” em telha francesa. 

10
 Os proprietários mostraram-se condizentes com as depredações causadas por saqueadores, iniciada em maio 

de 2003, conforme relatório realizado pelo IPAC-BA (RORIZ, 2003), quando foram destruídas paredes para 
retirada de perfis metálicos, coberturas com as estruturas existentes, além da remoção de maquinário 
remanescente. Parte da fachada principal desabou em julho do mesmo ano, visto que as depredações 
continuavam sem a interferência dos proprietários. 

11
 O pátio central do edifício principal, que representava uma área nobre, possuía pé-direito duplo, rodeado por 

uma passarela com guarda-corpo em balaustre ao nível do primeiro pavimento, cujo acesso era feito por uma 
escada em Y. o local apresentava  vitrais e forro em caixotões decorados com frisos e elementos florais centrais. 
A fachada primava pelos elementos decorativos, como frontão coroado por uma estátua feminina trazendo frutos 
em um braço, representando a atividade da empresa, de fabrico industrial de bebidas à base de frutas naturais 
(D’AFFONSÊCA; LACERDA, 2004). 

12
 Nesta tese não será abordado valores afetivos, conforme justificativa apresentada no item 4.3. 
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fechamento e abandono das edificações; analisar a tipologia arquitetônica das 

manufaturas de fumo; observar qual tem sido a postura em outros lugares do mundo 

em relação ao tratamento de antigas manufaturas de fumo como Patrimônio 

Cultural. 

Para alcançar os objetivos foi adotada a seguinte metodologia: fazer um 

levantamento das antigas manufaturas e de sua localização a partir de uma 

pesquisa bibliográfica, e em seguida visitar os locais em busca dos edifícios. 

Durante a pesquisa bibliográfica buscou-se registros iconográficos e descrições 

arquitetônicas das fábricas de fumo, que pudessem embasar a análise tipológica das 

edificações. Um embasamento teórico sobre patrimônio e arqueologia industrial, 

assim como atribuição de valores e critérios para auxiliar a seleção de bens como 

patrimônio cultural, auxiliou uma análise criteriosa dos dados obtidos, permitindo 

alcançar os objetivos. 

A pesquisa teve início com o levantamento de dados em livros, 

dissertações e teses a respeito da instalação das manufaturas de fumo no 

Recôncavo Baiano a partir do século XIX, identificando as cidades e período em que 

foram implantadas. Entre os trabalhos acadêmicos foram encontradas as 

dissertações de Silza Borba (1975) e de Paulo Henrique Almeida (1983). Entre os 

livros publicados tem-se o de Sebastião Soares (1860) e o de Jean Baptiste Nardi 

(1996) como principais referências. Mostraram-se como de grande importância nesta 

primeira fase dois livros publicados recentemente na internet: o de Ubaldo Porto 

Filho (200313) e o de Hugo Carvalho (2011). Há também outro livro de Porto Filho 

(2001) não publicado, de onde foram retirados alguns dados e fotografias. 

Em seguida, partiu-se para a busca de informações em documentação 

primária. Em Salvador, os três principais locais de pesquisa foram a Biblioteca 

Pública do Estado, o Arquivo Público Estadual e o Instituto Geográfico e Histórico da 

Bahia, onde foram encontrados os Almanaques e jornais pesquisados. Na Biblioteca 

Pública também foram encontradas importantes publicações utilizadas nesta tese 

como as Revistas Bahia Illustrada (1918), a edição comemorativa do Diário Official 

do Estado da Bahia (1923), a Obra de propaganda Geral 1823-1923 de José 

Coelho, o Album Artístico, Commercial e Industrial do Estado da Bahia, de Manuel 

Folgueira (1930), além dos Diários Oficiais. 

                                            
13

 Apesar da referência deste livro ser o ano de 2003, este só foi publicado na internet em 2013. Alguns meses 
antes da publicação, o autor emprestou uma cópia para possibilitar a pesquisa. 
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Com essas informações, foi possível selecionar um período de estudo 

(entre meados de século XIX e 1930) e identificar cinco cidades do Recôncavo 

Baiano, além de Salvador, onde as manufaturas de fumo se fizeram presentes: São 

Félix, Cachoeira, Muritiba, Maragogipe e Cruz das Almas, tendo esta última apenas 

uma fábrica da Suerdieck instalada em 1935. Desta forma, buscou-se informações 

nas cidades citadas. 

Há uma vasta documentação disponível no Arquivo Público Municipal de 

São Félix, principalmente em relação a fotografias antigas. Neste local também 

existe uma publicação comercial da empresa Suerdieck (1935), onde constam textos 

e fotografias14.  Porém não foram encontradas plantas ou documentos com 

descrições das antigas fábricas. Os Arquivos Públicos de Cachoeira e Muritiba 

também foram visitados, sem muito sucesso para essa pesquisa. Em Maragogipe, 

foi realizada uma visita à Biblioteca Pública do Município, onde existe uma cópia de 

um livro publicado pela Suerdieck em 1946, citados em outros trabalhos 

acadêmicos. 

Essa documentação, levantada nas fontes primária e secundária, permitiu 

entender qual a importância social e econômica da manufatura de fumo para a 

região onde estava implantada. 

A partir da identificação de algumas referências sobre a localização das 

fábricas, constante em alguns documentos, e de entrevistas com os moradores, 

esses locais foram visitados com o objetivo de encontrar algum vestígio, os quais 

estão apresentados nesta tese. 

Para auxiliar a análise tipológica, buscou-se outras referências de fábrica 

de fumo ou de tabaco, como são mais reconhecidas internacionalmente, para 

confrontar com as características dos exemplares baianos. No Brasil, não foram 

encontradas outras referências iconográficas de antigas fábricas e no plano 

internacional, também houve uma grande dificuldade em se localizar exemplares, 

sendo apresentados todos os que possuíam uma iconografia mínima que permitisse 

alguma análise. Além de pesquisas na rede mundial de computadores (Internet), 

também mostrou-se de extrema importância, nesta fase, o trabalho de Deolina 

Folgado e Jorge Custódio (1999), que aborda o projeto Caminho do Oriente, 

realizado na Zona Oriental de Lisboa, Portugal. Esta área representou uma das 

                                            
14

 Fichas de empregados, amplamente utilizada por Elizabete Silva (2001), também podem ser encontradas no 
local. 
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zonas mais industrializadas de Lisboa nos últimos dois séculos e encontrava-se 

numa situação de abandono e ruína no início das obras da EXPO’98. As fábricas se 

instalaram no local desde meados do século XIX, permanecendo, em grande parte, 

até a década de setenta. O processo de desindustrialização, da mesma forma que 

em outras áreas da cidade de Lisboa, não foi acompanhado por medidas de 

conservação e salvaguarda dos edifícios, nem de sua recuperação e reconversão. 

Entre as fábricas, havia três de tabaco. 

Esses dados reunidos possibilitaram avaliar alguns pontos como a 

tipologia arquitetônica, os elementos decorativos e a qualidade 

arquitetônica/urbanística. 

Infelizmente, não foi possível ter acesso a dois recentes livros italianos15 

que poderiam ter contribuído para esta fase: “Dentro e fuori la fabbrica: il tabacco in 

Italia tra memoria e e prospettive”, organizado por Rossella Del Prete (2012); e “Le 

fabbriche del tabacco in Italia. Dalle manifatture al patrimonio”, publicado em 2012, 

fruto de um Encontro Nacional ocorrido em maio de 2009. O congresso nasceu 

como uma resposta à necessidade de recuperar e proteger os locais e áreas 

destinadas à produção de cigarros e charutos, em poder do Estado desde 2002, 

podendo ser vendidos para fins comerciais ou residenciais. A convenção foi uma 

forma de promover um caminho de conhecimento e avaliação deste tipo de 

patrimônio em risco16. 

Para avaliar se os vestígios baianos teriam representatividade enquanto 

Patrimônio Cultural foram utilizadas definições de valores de Bezerra de Menezes 

(1992) e os critérios estabelecidos por R. Angus Buchanan, em sua obra Industrial 

Archaeology in Britain, do início da década de 197017. 

Além dos capítulos de introdução e considerações finais, a pesquisa e 

análises realizadas são apresentadas em mais três capítulos. 

O segundo capítulo apresenta o objeto de estudo, as manufaturas de 

fumo na Bahia, desde sua implantação até a sua decadência e fechamento. Para 

isso aborda-se o desenvolvimento do cultivo de fumo na região, o que contribuiu 

                                            
15

 Quando os livros chegaram ao conhecimento da autora, não houve tempo hábil para a sua aquisição e 
pesquisa. 

16
 Fonte: Manifatture: un patrimonio di storia e archeologia industriale. Disponível em 

<http://www.tuttotabacco.it/2009/giugno/pdf/tabacco.pdf>. Acesso em: 18 nov. 2013. 

17
 Como não foi possível ter acesso a essa obra, foram utilizadas as definições encontradas nas seguintes 

dissertações: RUFINONI, 2004, p.122; LUTHER, 2012, p.140-141. 
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diretamente para a implantação das fábricas. Neste capítulo dá-se uma ideia da 

quantidade de manufaturas que existiram no Estado baiano e o seu período de 

funcionamento. Fez-se uma separação entre as fábricas que existiram em Salvador, 

onde as de cigarro foram as de maior destaque, das fábricas do Recôncavo Baiano, 

que tinham os charutos e as cigarrilhas18 como produtos principais, pois estavam 

instaladas próximas ao centro produtor da matéria-prima destes produtos. As 

principais fábricas são tratadas individualmente, com relato de suas histórias e o 

máximo de descrição física encontrada. Em seguida destaca-se a questão da 

mecanização das fábricas, ou melhor, da falta de mecanização. As influências que 

as empresas exerceram nas sociedades onde atuaram também é outro ponto 

destacado. Ao final do capítulo apresenta-se um panorama da situação atual da 

produção de charutos na região. 

O terceiro capítulo faz uma análise arquitetônica das fábricas de fumo, as 

características comuns entre as manufaturas baianas e as internacionais e as 

intervenções que foram realizadas em alguns exemplares. Para isso, os 

remanescentes das fábricas baianas são apresentados detalhadamente, sendo eles: 

os da Dannemann em São Félix, em Maragogipe e Muritiba, os da Leite & Alves em 

Cachoeira, os da Suerdieck em Maragogipe, Cruz das Almas e Cachoeira e os da 

Pimentel em Muritiba. Neste capítulo também são mostradas as fábricas de tabaco 

internacionais utilizadas para confrontar os dados com as fábricas baianas, sendo 

elas: a Real Fábrica de Tabaco de Sevilha (Espanha), a Real Fábrica de Tabaco em 

Morlaix (França), a Manufatura Italiana de Tabaco SPA (Itália), a Manufatura de 

Tabaco de Rovereto (Itália), a Fábrica de Tabaco de Cibali (Turquia), a Companhia 

Lisbonense de Tabacos (Portugal), a Fábrica de Tabacos de Xabregas (Portugal), a 

Tabaqueira (Portugal) e a Fábrica de Tabaco de Linz (Áustria). 

No quarto capítulo, os vestígios de manufaturas de charuto do Recôncavo 

Baiano citados no capítulo anterior são analisados dentro do contexto da 

Arqueologia Industrial e do Patrimônio Industrial. Após apresentar as definições 

destas terminologias, são mostradas algumas possibilidades de novos estudos de 

Arqueologia Industrial com o mesmo objeto de estudo desta tese. Ao final, são feitas 

análises buscando entender se algum dos vestígios estudados pode ser considerado 

                                            
18

 Versão menor e mais curta dos charutos. 
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como um Patrimônio Industrial, e consequentemente, como Patrimônio Cultural, visto 

que o primeiro faz parte do segundo. 

A pesquisa e considerações aqui apresentadas poderão servir como 

auxílio para o desenvolvimento de uma conscientização do Patrimônio Industrial e 

da importância da manutenção de exemplares de manufaturas de fumo como 

registro de uma parte importante da história do Recôncavo Baiano. 

 

 

 
 

  



26 
 

2   AS MANUFATURAS DE FUMO NA BAHIA 

 

O fumo representa um relevante tema dentro do contexto social e 

econômico do Estado baiano. Com a decadência da cultura da cana-de-açúcar, o 

fumo, gradativamente, foi ganhando importância econômica e sua produção, que 

inicialmente era feita por pequenos agricultores, passou para as mãos de grandes 

empreendedores, principalmente estrangeiros que se instalaram na região. 

O sucesso dos investidores e o tempo ocioso entre uma safra e outra 

fizeram com que estes passassem a investir na produção de derivados da folha de 

tabaco, principalmente dos charutos, que encontrou no solo do Recôncavo Baiano 

propriedades adequadas para o cultivo de um tipo de folha propício para a sua 

confecção (fumo escuro). Isso gerou a instalação de vários estabelecimentos fabris 

produtores de derivados do tabaco. 

Nesse capítulo será apresentado o surgimento das fábricas ou 

manufaturas de fumo na Bahia, entre meados do século XIX até a década de 1930. 

Primeiramente serão feitas algumas considerações à cultura do fumo no Estado, e 

em seguida são apresentadas as manufaturas implantadas no período de estudo em 

Salvador e no Recôncavo Baiano, a característica da baixa mecanização e as suas 

influências na sociedade. As considerações a respeito da decadência e 

renascimento do setor fumageiro baiano, constante na parte final do capítulo, 

ajudam a entender a importância da história dessas manufaturas, que ainda 

exercem participação ativa no contexto social e econômico do Estado. 
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2.1 A CULTURA DO FUMO NO RECÔNCAVO BAIANO 

 

A difusão do uso do rapé e do charuto na Europa, a partir do século XVII, 

fez crescer o interesse do capital mercantil no novo produto colonial. Isso incentivou 

a lavoura do fumo em várias colônias europeias, incluindo o sul dos Estados Unidos, 

Cuba, Jamaica, Brasil e as ilhas de Java e Sumatra (ALMEIDA, 1983, p.10). 

Uma característica das plantações de fumo era não necessitar de grandes 

extensões de terra, como a lavoura da cana-de-açúcar. Também não havia a 

necessidade de investimento de grandes quantidades de capitais, podendo ser 

realizada pelo lavrador e sua família, paralelamente ao plantio de subsistência 

(milho, mandioca, feijão). Isso ajudou muito na proliferação do cultivo do fumo por 

vários pequenos agricultores, nos locais onde o solo era propício. 

A Bahia, na primeira metade do século XIX, se transformaria “no principal 

centro produtor e exportador de fumo em folha para charutos do Brasil” (ibidem, 

p.11). Nessa província, a maior parte das lavouras concentrava-se na região do 

Recôncavo Baiano, “nome pelo qual é conhecida a região formada pelas terras que 

circundam a Baía de Todos os Santos, estende-se desde o sudoeste até o noroeste 

de Salvador” (TEIXEIRA, 2011, p.123). 

A palavra “recôncavo” que a princípio se referia a trechos do litoral da 

Baía de Todos os Santos, utilizada na obra Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel 

Soares, foi aos poucos englobando as terras adjacentes, à medida que a 

colonização penetrava pelo interior. O Recôncavo Baiano passou a abranger 

cidades, vilas, povoados, engenhos de açúcar, fazendas de fumo, roças de 

mandioca, ou seja, toda uma região que, “por sua ligação relativamente fácil com a 

Cidade da Bahia, gravitava economicamente em torno dela e de seu porto” (supra).  

Ao longo do tempo, houve uma variação dos limites do Recôncavo 

Baiano, devido “a importância econômica relativa que foram assumindo as diversas 

micro regiões existentes em torno da Baía de Todos os Santos” (supra). Atualmente, 

a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI)19 considera os 

municípios demonstrados na Planta 1 como parte dessa região. 

 

                                            
19

 Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) “se constitui no principal provedor de 
dados do Estado atendendo demandas provenientes do Governo, dos municípios e da sociedade civil”. (Fonte: < 
http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=165>. Acesso em: 20 dez. 
2013.) 
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Planta 1- Municípios que compõem o Recôncavo Baiano. 
Fonte: SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA (SEI). Estatística dos 

municípios baianos: Recôncavo. Salvador: SEI, 2013. v. 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seu livro sobre o fumo brasileiro no período colonial, Jean Baptiste 

Nardi (1996, p.41) consegue restabelecer, com certa aproximação, as etapas da 

expansão da cultura do fumo nessa região. Segundo ele, na Bahia o fumo começou 

a ser lavrado por volta de 1570, nas regiões costeiras e nos arredores de Salvador, 

onde vivia a maioria dos colonos. No início do século XVII, a cultura do fumo foi 

proibida nessa área, sendo transferida para os arredores de Cachoeira, a nordeste 

do Paraguaçu. No decorrer do século XVII espalhou-se pelas freguesias de São 

Gonçalo dos Campos e de São José de Itapororocas, e na primeira metade do 

século seguinte passou a ser cultivado em São Pedro da Muritiba [sic], seguido por 
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Outeiro Redondo e Santo Estêvão do Jacuípe. Na segunda metade do século XVIII 

foi a vez da parte oriental de São José de Itapororocas. O autor aponta que alguns 

fatores como, lutas com índios, colonização mais lenta e ocupação das terras pela 

cana-de-açúcar, levaram ao pouco desenvolvimento das lavouras nos primeiros 

lugares em que os colonos se instalaram, em particular, na freguesia de 

Maragogipe. 

A mudança do gosto do público em relação aos produtos derivados do 

fumo fez com que a produção do fumo em corda, próprio para o rapé, fosse 

substituída pelo tabaco em folha, beneficiado e prensado, obtido com novas 

variedades de plantas, utilizados nos charutos. Para atender a nova demanda em 

volume crescente pelas manufaturas europeias foi necessária a expansão e 

transformação das bases produtivas da atividade fumageira. Na Bahia essa 

transformação foi comandada pelo capital comercial e manufatureiro de origem 

alemã, fato que será visto mais adiante (ALMEIDA, 1983, p.11).  

A expansão da atividade fumageira na região do Recôncavo Baiano 

influenciou no crescimento de toda a região, principalmente de Cachoeira, que já se 

configurava numa importante vila devido à produção da cana-de-açúcar, que entrava 

em decadência, sendo ultrapassada pelo fumo a partir de 1800. 

A preocupação com o escoamento da produção era uma constante nos 

documentos da vila, elevada a cidade em 1837. Nos Termos de Vereação dos livros 

do Arquivo Municipal de Cachoeira, entre 1724-1732 e entre 1741-1745, percebe-se 

uma preocupação na manutenção dos caminhos de acesso à vila (ladeiras de 

Capoeiruçu, de Belém e de Muritiba), devido principalmente ao transporte do tabaco. 

Os Termos de Arrematação de Obras (1758 a 1781) também fazem referências aos 

concertos de calçadas para permitir o acesso fácil do fumo ao porto de Cachoeira 

(PROGRAMA..., 1976). 

A importância da cultura do fumo para a região também foi confirmada por 

viajantes que escreveram sobre Cachoeira. Ainda no século XVIII, Vilhena fez as 

seguintes considerações: 

 

O comércio mais considerável desta vila são tabacos, que anualmente se 
cultivam nos seus campos; terreno o mais próprio, que na América 
Portuguêsa se tem descoberto para a plantação de produção daquele 
rendoso vegetal; [...] (VILHENA, 1969, p.482-484). 
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Em 1817-1818 quando esteve em visita a Cachoeira, os pesquisadores 

Von Martius e Von Spix constataram ser o fumo a maior fonte de renda do local. 

Outra questão observada por eles foi que ao mesmo tempo em que o tráfico de 

escravos ia sendo suspenso, o comércio do tabaco continuava em crescimento, 

apesar do fumo ser largamente utilizado como moeda de troca no tráfico de 

escravos. Isso pode ser justificado pelo constante aumento do hábito de fumar entre 

os brasileiros, principalmente após a chegada da família real no Brasil. 

A villa conta cerca de mil casas e mais dez mil habitantes, entre os quaes 
se acham relativamente muitos portuguezes. A sua maior fonte de renda é a 
cultura do fumo, que prospera muito bem no seu districto e tambem numa 
redondeza de 10 leguas. O fumo é exportado para a Europa e 
especialmente para GILBRATAR, LISBOA, PORTO, MARSELHA, 
HAMBURGO e LIVERPOOL, em grandes fardos de 30 a 100 libras, mas 
para a COSTA D’África a exportação faz-se em pequenos fardos de 10 a 12 
libras. Este era antigamente o principal artigo que os navegantes brazileiros 
de GUINÉ trocavam por escravos, mas depois que, por um tratado, foi 
suspenso, ou pelo menos muito diminuido para o norte do EQUADOR, o 
trafico de negros, devido à vigilancia das estações maritimas inglezas, 
escassearam os pedidos e notou-se em geral de grande crescimento no 
commércio de tabaco (VON SPIX e VON MARTIUS, 1916, p.159-160). 
 

A exportação do fumo apresentou-se sempre em crescimento, até a 

década de 1820, quando entrou em declínio, permanecendo até a década de 184020. 

Apesar de alguns autores apontarem o motivo do declínio, as restrições aplicadas ao 

tráfico de escravos a partir de 1815, existem outras explicações para isso. Sebastião 

Soares (1860, p.236-240) aponta como motivo o descrédito causado pelas fraudes 

cometidas pelos exportadores, falsificando a mercadoria que negociavam. A partir 

do final da década de 1840 há o aumento contínuo das exportações, colocando, em 

1860, o produto no segundo lugar da indústria agrícola da província da Bahia. 

Paulo Henrique Almeida (1983, p.15) explica que o fim do monopólio 

português sobre o comércio externo a partir da independência abriu novas 

perspectivas para as exportações baianas do produto, com a multiplicação de firmas 

europeias dedicadas à exportação do tabaco. A essa altura, a Bahia já havia 

substituído a maior parte de sua produção para o fumo em folha, cuja demanda 

tornara-se crescente. Além disso, o surgimento de manufaturas no país após a 

suspensão das restrições coloniais à sua implantação fez surgir um novo mercado 

para o tabaco baiano. Esses foram os motivos que fizeram sustentar o crescimento 

do ramo fumageiro na Bahia a partir dos anos 1840  

                                            
20

 Ver estatísticas em SOARES, 1860, p.237. 
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Em 1860, as províncias do Brasil que exportavam o fumo em maior escala 

eram São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro, sendo que a maior parte exportada por 

esse último era o fumo em corda produzido por Minas Gerais. O fumo brasileiro, 

apesar de não dever em nada à qualidade dos fumos superiores de Virgínia e 

Marylland, não competia com o produto desses locais por não serem bem 

preparados. Era necessário que houvesse mais atenção e cuidado na colheita, na 

secagem das folhas e no seu acondicionamento em fardos ou mangotes (SOARES, 

1860, p.65-66). 

Até as primeiras décadas do século XIX, a comercialização do fumo na 

Bahia era dividida entre portugueses, baianos e alemães. Com o tempo, os 

negociantes nacionais foram se limitando à compra das folhas diretamente dos 

fumicultores, ao enfardamento em armazéns no Recôncavo e à revenda do produto 

para grandes empresas alemãs. O interesse alemão pelo fumo produzido na Bahia 

fez com que os germânicos avançassem sobre a atividade de beneficiamento-

enfardamento do fumo, expulsando parte dos negociantes nacionais. Passaram a 

dirigir também a fumicultura regional, apoiando-a técnica e financeiramente. Enfim, 

diversificaram seus investimentos, instalando manufaturas de charutos na região e 

posteriormente, desenvolvendo suas próprias plantações de fumo (ALMEIDA, 1983, 

p.16-17). 

Dois dos principais fundadores de manufaturas de charutos na Bahia são 

alemães que vieram para o Recôncavo trabalhar em exportadoras de fumo de seu 

país: Gerhard Dannemann veio para o Brasil em 1872 para trabalhar na Heineken 

Meyer & Cia, em São Félix; e August Suerdieck chegou à Bahia contratado pela F. 

H. Ottens, se instalando no povoado de Oiteiro Redondo no final da década de 1880. 

Gerhard Dannemann montou sua própria fábrica no ano seguinte à sua chegada. 

Em 1892, August Suerdieck criou a sua própria empresa atuando na compra, 

enfardamento e exportação do fumo, vindo a trabalhar no ramo da confecção de 

charutos somente em 1905 (PORTO FILHO, 2001, p.13-15; 2003, p.25-26). 

Os fardos de fumo embarcados em Salvador eram principalmente 

destinados ao abastecimento das manufaturas de charutos de Bremen e Hamburgo. 

Bremen era a cidade natal de Gerhard Dannemann e Hamburgo foi a cidade por 

onde August Suerdieck embarcou para o Brasil. Almeida (1983, p.17) aponta três 

razões para o interesse alemão pelo fumo produzido na Bahia: expansão do 

consumo mundial do tabaco, inexistência de colônias alemãs produtoras de fumo, e 
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boa aceitação dos fumos fortes produzidos no Recôncavo nos mercados da Europa 

Central. 

O crescente consumo interno dos produtos derivados do fumo e a 

suspensão das restrições para criação de manufaturas, constantes no alvará de 1° 

de abril de 1808, foram fatores determinantes para criação das primeiras 

manufaturas de fumo. A princípio, a produção se voltou para o rapé, por ser o 

produto de maior demanda na época. No Rio de Janeiro, capital do Brasil Colônia, 

local de maior consumo do produto, se instalaram as primeiras manufaturas de rapé. 

A primeira que se tem notícias foi fundada pela sociedade de Carlos 

Megre Restier, em 28 de abril de 1809. Em seguida vieram os estabelecimentos do 

francês João Bertrand Navarre e de Caetano José Januário, ambos em 1817, e no 

ano seguinte o de Pedro José Bernardes. Em 1919 foi a vez do suíço Pedro Gendre, 

que já fabricava rapé em sua terra natal (NARDI, 1996, p.330)21. 

Na Bahia, objeto de pesquisa desta tese, as manufaturas de rapé 

começaram a se instalar na capital da província também no primeiro quartel do 

século XIX. Já no Recôncavo, as manufaturas começaram a ser implantadas em 

meados do século XIX, voltando-se para a produção de charutos, que passou a ser 

a preferência do público. Além de ficarem próximas ao local de produção da matéria-

prima, as fábricas de charutos surgiram como forma dos enfardadores aproveitarem 

os períodos ociosos de entressafras, pois a atividade exportadora do fumo ocorre 

basicamente entre junho e dezembro. A seguir será relatado o surgimento e 

desenvolvimento das manufaturas de fumo na Bahia. 

 

2.2 O SURGIMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS MANUFATURAS DE FUMO NA 

BAHIA 

 

2.2.1 As primeiras manufaturas baianas 

Na Bahia, a primeira manufatura de rapé foi instalada em 1816 pelo suíço 

Frederic Meuron. Era denominada Areia Preta e situava-se na Quinta do Unhão22, 

                                            
21

 Não foram encontradas outras referências a respeito desses estabelecimentos. 

22
 A Quinta do Unhão representa um conjunto de notável mérito arquitetônico constituído por solar, capela e 

galpões construídos nos séculos XVII, XVIII e XIX, sobre aterro conquistado ao mar, no sopé da falha geológica 
de Salvador. A fábrica de rapé foi instalada no edifício do solar, modificando-o internamente (GOVERNO ...., 
p.301, 1997). A análise arquitetônica das transformações deste conjunto de edifícios em fábrica de rapé 
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em Salvador. Mais tarde foram abertas filiais no Rio de Janeiro e em Recife. Havia 

também, nessa época, uma manufatura no bairro de Montserrat, também em 

Salvador, criada por Álvares Cromerais Davio, adquirida por “um tal Martins” em 

1818. Pouco tempo depois foi fundada no bairro de Nazaré, na mesma cidade, a 

manufatura de Estêvão Gasse, que iria produzir o famoso rapé Princesa de Lisboa 

(NARDI, 1996, p.330).  

Silza Borba (1975, p.35-36) comenta que a fábrica de rapé “Princeza de 

Lisboa” foi fundada em 1833, colocando como nome do proprietário o Sr. Paulo 

Gasse. O nome coincide com as informações encontradas no Almanaque de 1845. 

Aristides Milton (1903, p.294-295) relata sobre a fundação de uma fábrica em 1838, 

situada no engenho S. Felipe, após a compra da casa situada à margem do rio 

Pitanga por Manoel Vasconcellos de Souza Bahiana. O Almanak da Bahia de 1855 

também faz referência a uma fábrica de rapé de Eduardo Gantois, localizada no 

Garcia, em Salvador. 

No Recôncavo Baiano, centro produtor do fumo em folha, próprio para 

charutos, a prática de fazer esse artigo se iniciou naturalmente, em escala reduzida, 

nos armazéns de fumo, como forma de avaliar a matéria-prima comercializada. O 

português Francisco José Cardoso foi um dos primeiros a ampliar, organizar e 

registrar a pequena produção de charutos realizada no seu armazém de fumo em 

São Félix, em 1842, tornando-se o pioneiro na fabricação oficial de charutos no 

Brasil. Foi denominada de Fábrica Juventude. No mesmo povoado foram criadas, 

em 1851, a Fábrica de Charutos Fragrância, do português José Furtado Simas e a 

Fábrica de Charutos Utilidade, do açoriano Manoel da Costa Ferreira (PORTO 

FILHO, 2001, p.4).  

A partir da segunda metade do século XIX as manufaturas de fumo 

começam a se multiplicar. Soares (1860, p.70) chama a atenção para o aumento do 

consumo interno do fumo devido não só ao crescimento da população, como 

também à generalização do hábito de fumar. “É hoje em dia bem rara a pessoa que 

não faça uso do fumo”, comenta. Isso se refletia no aumento do número de fábricas 

de rapé e charutos: em 1850 não excediam a 100; em 1858-1859 já havia 303 

fábricas no Brasil. Essas informações, entretanto, devem englobar manufaturas de 

pequeno porte, de caráter caseiro e artesanal. 

                                                                                                                                        
representaria um trabalho relevante de arqueologia industrial. Porém nesta tese optou-se por se aprofundar 
apenas nas fábricas do Recôncavo Baiano. 
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Em 1860 existiam no Brasil nove fábricas de rapé e seis de tabaco em pó 

que trabalhavam em grande escala (ibidem, p.72). A indústria do fumo já não 

dependia mais do trabalho escravo na época. As fábricas empregavam mais de 

2000 meninos e moços açorianos, e muito poucos escravos (ibidem, p.73). 

 

2.2.2 Fábricas de Salvador 

Em Salvador nota-se a permanência de uma pequena quantidade de 

fábricas de rapé, enquanto as fábricas de charutos se multiplicavam até o início do 

século XX, quando há um grande declínio, mantendo-se praticamente apenas as 

fábricas de cigarros. Isso pode ser observado no Gráfico 1 resultado da pesquisa 

nos Almanaques da Província e posterior Estado da Bahia. 

 
Gráfico 1 - Quantidade de fábricas de fumo em Salvador, entre 1845 e 1919 (Elaborado pela autora). 

 Fontes: ALMANAK..., 1855; ____, 1872; ____, 1881; ____, 1898; ____, 1899; ____, 1900; ____, 1901; ____, 
1902; ____, 1903; ____, 1904-1905; ____, 1909; ____, 1915-1916; ____, 1919-1920; FUNDAÇÃO..., 1845. 

 

 

 

Ao contrário das fábricas de charutos, as manufaturas de rapé não iriam 

continuar em crescimento, devido à preferência pelo primeiro produto. Somente a 

Fábrica Areia Preta de Meuron & Comp., sucedida por Borel & Comp., permaneceu 

sozinha com a fabricação de rapé a partir de 1881. Em 1889 esta fábrica também 

passa a se configurar como uma fabricante de cigarros, o que provavelmente 

proporcionou a permanência da empresa durante um maior tempo. 

As fábricas de charutos atingiram o número de nove entre 1898 e 1900, 

entretanto, a maioria delas não parece ter se mantido abertas durante muito tempo, 
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representando provavelmente manufaturas de pequeno porte. A que permaneceu 

por maior tempo aberta foi a Fábrica Havaneza de Manuel Correia Machado, a qual 

aparece nos Almanaques entre 1881 e 1915. Entretanto, numa propaganda no 

Almanaque de 1904-1905, há referência da sua fundação em 1875. É a única a 

permanecer no gráfico a partir de 1903. Nos Almanaques, a fábrica aparece em três 

endereços: na Rua dos Ourives, no Comércio (1881), no Sangradouro23 (1898 – 

1904) e no Largo das Sete Portas (1909, 1915). 

Já as fábricas de cigarros mantêm-se praticamente as mesmas, 

aparecendo apenas duas novas a partir de 1915. Entre estas merecem destaque a 

Martins Fernandes & C. e a Leite & Alves. 

 
Tabela 1 - Localização das fábricas e depósitos de diversos produtos relacionados ao fumo em Salvador, entre 

1845 e 1926. (Elaborado pela autora a partir da tabela “Fábrica e Depósitos de Fumo em Salvador”, do apêndice. 
Fonte: ALMANAK..., 1855; ____, 1872; ____, 1881; ____, 1898; ____, 1899; ____, 1900; ____, 1901; ____, 
1902; ____, 1903; ____, 1904-1905; ____, 1909; ____, 1915-1916; ____, 1919-1920; BAHIA, 2010; DOREA, 

1999; ____, 2006; FUNDAÇÃO..., 1845; NASCIMENTO, 1986; SANTOS, 2007. 
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Unhão 1 1

Rua Luiz Murat 1

Ladeira da Conceição 1

Rua do Corpo Santo 3 1

Rua Portugal 1 1 1 5

Rua Conselheiro Dantas 1 4

Rua dos Ourives 1

Rua Conselheiro Saraiva 1 1

Rua Alvares Cabral 1

Rua do Taboão 1

Rua do Julião 4 2 1

Rua do Pilar 1 1 3 1

Mercado do Ouro 1 2 1

Praça da Inglaterra 8

Praça Marechal Deodoro 2

Ruas não identificadas 3

Rua Fernandes da Cunha 4 2

Travessa dos Mares 1

Rua do Travassos 1

PELOURINHO 2
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OUTROS 5 1 1 1
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23

 Não foi encontrada a localização atual do Sangradouro. Sabe-se que havia uma Rua dos Sangradouros na 
Freguesia de Sant’Ana do Sacramento (NASCIMENTO, 1986, p.53). 
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Quanto à localização, a maioria das fábricas e depósitos de produtos 

relacionados ao fumo se instalou na Cidade Baixa, havendo uma grande 

concentração no bairro do Comércio, onde está situado o porto (Tabela 1). 

Provavelmente esses estabelecimentos foram atraídos pela maior facilidade para 

escoamento da mercadoria para outros mercados, a partir do transporte marítimo. 

Era nesse bairro que se localizava a Fábrica Havaneza, na Rua dos Ourives. 

Já a Martins Fernandes & C. e a Leite & Alves escolheram Mares para 

instalar as suas fábricas, na Península Itapagipana, local eleito por grande parte das 

indústrias implantadas na cidade entre o final do século XIX e início do século XX. A 

área plana com pouca densidade de edificações, até então, e de uma relativa 

proximidade com o Comércio, tornara-se atraente para instalações de grandes 

estabelecimentos fabris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

LEGENDA: 

      FÁBRICA 

      DEPÓSITO 

Figura 1 – Vista aérea da cidade Salvador, mostrando localização aproximada das fábricas e depósitos de fumo, 
constantes na Tabela 1. 

Fonte da imagem de satélite: Google Earth, 31/12/2013. 
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LEGENDA: 

      FÁBRICA 

      DEPÓSITO 

Figura 2 – Vista aérea ampliada da região do Comércio. 
Fonte da imagem de satélite: Google Earth, 31/12/2013. 
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A Península de Itapagipe também foi o local escolhido para implantação 

da fábrica da Souza Cruz24 que viria a se transformar na maior concorrente das 

antigas empresas de cigarros. Sua atuação na Bahia teve início na década de 1920, 

quando a empresa já estava sob o comando da British American Tobacco. 

A partir do levantamento da atualização dos nomes das ruas constantes 

nos Almanaques, e localização em mapas (Figuras 1 e 2), foram realizadas visitas 

aos locais, buscando identificar se ainda existiriam vestígios desses 

estabelecimentos. Infelizmente foi constatado que as alterações na malha urbana 

durante o século XX transformaram completamente a paisagem, alterando 

significativamente os edifícios, a partir de demolições e novas construções. Somente 

na Rua do Julião, números, 5, 7 e 9, onde haviam fábricas de charutos de pequeno 

porte é que foram encontradas as ruínas das fachadas dos antigos sobrados, 

escorados por estruturas metálicas como obras emergenciais para não ruírem e 

causarem acidentes (Figura 3). 

Figura 3 - Rua do Julião, 5, 7 e 9. 
Foto: Luciana Guerra, 27/04/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
24

 A fábrica da Souza Cruz não se encontra nos levantamentos constantes no Gráfico 01 e Tabela 01, visto que 
foram utilizadas como fonte Almanaques até o ano de 1920 
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O edifício da fábrica Souza Cruz também permanece na paisagem urbana 

(Figura 4). Sua tipologia se difere dos edifícios da Martins Fernandes e da Leite & 

Alves, aproximando-se dos conceitos modernistas em relação à ausência de 

ornamentações, porém ainda ocupando o máximo da superfície do lote. Esse 

formato possui semelhanças com o pavilhão da Suerdieck, construído em 1933, que 

será visto no próximo capítulo. 

 

Figura 4 - Conjunto da fábrica da Souza Cruz a partir da Av. Luiz Tarquínio, Península de Itapagipe, Salvador. 
Fonte: LUTHER, 2012, p. 279. 

 

 

 

 

 

 

 

A seguir serão feitas algumas considerações sobre as fábricas Martins 

Fernandes e Cia e a Leite & Alves25. 

 

Martins Fernandes & Cia 

A Martins Fernandes & Cia. foi fundada em Salvador no ano de 1847, por 

Gabriel Martins Fernandes. No Almanaque de 1898, a fábrica aparece situada na 

Rua Conselheiro Saraiva, que se localizava no bairro do Comércio. Em 1901, a 

fábrica já funcionava na Rua da Calçada, ou Calçada do Bonfim, atual Rua 

Fernandes da Cunha26. O depósito permaneceu na Rua Conselheiro Saraiva. 

A tipologia arquitetônica na imagem da Figura 5 sugere que a fábrica da 

Rua da Calçada tenha sido adaptada numa antiga casa de porão alto. A fachada 

apresentava adornos ecléticos, estilo amplamente utilizado nas edificações da 

cidade a partir das reformas urbanas implantadas na primeira gestão do prefeito 

José Joaquim Seabra (1912-1916). A platibanda da edificação é semelhante ao que 

                                            
25

 A falta de referências históricas e iconográficas sobre a Fábrica da Souza Cruz levou à opção de não trabalhar 
com este edifício nesta tese. Aline Luther (2012) chegou a encontrar algumas plantas no Arquivo Público 
Municipal de Salvador para ampliações da fábrica, a partir do ano de 1926. Não foram encontradas referências 
sobre o projeto original. 

26
 Segundo Aline Luther (2012, p. 79) a fábrica já estaria situada na Rua da Calçada desde 1889, conforme o 

registro de firmas. 
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Paulo Santos (1981, p.70) descreve como típico da arquitetura eclética: “[...] 

pesadas platibandas de tramos de balaustradas intercalados de estilóbatas e 

compoteiras de massa, tendo ao centro grandes complicadas cartelas [...]”. Estátuas 

humanas na platibanda e de animais nas colunas do portão complementam a 

ornamentação. 

 

Figura 5 - Fábrica da Martins Fernandes & Cia, na Rua da Calçada, Salvador. 
Fonte: COELHO, 1923, p.143. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Silza Borba (1975, p.51), era uma das maiores fábricas de 

cigarros e fumos da Bahia, sendo significativa na década de 1880. Conforme 

Documentos da Empório Industrial Norte, de 1917, pesquisado pela autora, a fábrica 

possuía o seguinte maquinário: 

Uma machina motora de 25 cavallos de Marshall Sons & Comp., England. 
Trez machinas desfiadeiras, de Roba. Legg. Ltd. 
Uma dita afiar facas, de A. Roller, Berlim. 
Uma dita idem, de Jones Nurton & Co., Liverpool. 
Dois torradores, de Wilh. Quester, Allemanha. 
Um peneiro de dito, idem. 
Uma machina cortar papel, de Hachee Suca. Paris. 
Um torno mechanico, de Union M. F. G., U. S. A. 
Uma machina de timbrar, de F. M. Weiler, Liverty. 
Uma dita de cigarros pardos, de Comas cigarette Machine & Com. 
Philadelphia 
Uma machina de cigarros brancos. U. K., U. S. A. (BORBA, 1975, p.44-45). 
 

Em 1923 a fábrica possuía como sócios Aurelino Martins Fernandes e 

Joaquim Lopes Brandão. Não foram encontradas outras informações sobre as 

fábricas desta empresa. 

 



42 
 

Leite & Alves27 

Em 1856 foi fundada a Fábrica São Domingos por Guimarães & Coutinho, 

em Niterói, Rio de Janeiro. Em 1861 esta firma foi extinta e criada a Leite & Alves, 

tendo como sócios Bento José Leite e Miguel Augusto Alves. Entretanto, o nome e o 

ano de fundação da extinta Fábrica São Domingos sempre iria se configurar nas 

propagandas da Leite & Alves, no intuito de demonstrar uma maior tradição. 

Em 1880 a firma resolveu se instalar na Bahia, inaugurando uma fábrica 

em Salvador, na Calçada do Bomfim, n° 95, em 02 de fevereiro de 1881, com 200 

operários. Para instalação da fábrica vieram do Rio de Janeiro operários e 

profissionais, incluindo o maquinista João Antônio de Mattos, acompanhando o sócio 

da firma José Machado Mendes. Em 1902, a fábrica foi transferida para um novo 

prédio na mesma rua, n°126, anexando-lhe posteriormente o n°128. Entretanto, um 

projeto de 1908, feito pelo engenheiro e arquiteto Victorino Joaquim Meirelles para 

adaptar antigas casas à fábrica, existente no Arquivo Público Municipal de Salvador 

(APMS), traz como numerações as edificações 100 e 102 (LUTHER, 2012, p.171). 

Apesar de não ser possível afirmar que este projeto seja realmente o que foi 

construído, pode-se perceber algumas semelhanças entre o mesmo e as fotografias 

encontradas numa publicação de 1930 e as descrições em reportagens sobre a 

Leite & Alves na revista Bahia Illustrada (1918). 

Segundo as descrições, a fábrica da Calçada era dividida em três alas: 

uma central, uma direita e uma esquerda. Na parte central, a partir da entrada 

principal, o edifício era dividido da seguinte forma: administração, próximo à entrada 

principal; depósito de rótulos, carteiras, papéis para maços, embrulhos e 

embalagens; sala destinada à confecção de caixas e caixões em madeira usadas 

para exportação dos produtos; armazém de papéis destinados ao fabrico dos 

cigarros; depósito de fumos em corda e folha; dois extensos salões que 

comportavam os serviços de emassamento e encarteiramento de cigarros, colação 

de rótulos, selos, etc., que eram realizados por mulheres. Havia máquinas para 

encarteirar cigarros, elevadores, balanças e ventiladores elétricos para renovação do 

ar. 

 

                                            
27

 Fonte: LEITE & Alves. Bahia Illustrada, N°3, anno II, Rio de Janeiro, 1918. 
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Figura 6 – Ala central da fábrica Leite & Alves, Salvador. 
Fonte: FOLGUEIRA, 1930, p.150. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Alas laterais da fábrica Leite & Alves, Salvador. 
Fonte: FOLGUEIRA, 1930, p.150. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No lado esquerdo do edifício encontrava-se: serviço de encaixotamento 

dos produtos, realizado por máquinas e manualmente; depósitos e estoques; 

cocheira, depósito de combustível e canil, ao fundo. No lado direito ficava um vasto 

salão no qual se encontravam instaladas as principais máquinas produtoras de 

cigarros, movidas à eletricidade e outras seções, onde ficavam os seguintes 

equipamentos movidos por um grande locomóvel a vapor: grandes peneiras, 
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afiadores de navalhas, máquina para separação de peças, cortadeiras, picotadeiras, 

destaladeiras, desfiadeiras, beneficiadores de fumo, torradores, condensadores e 

pequenas máquinas para outros serviços. 

 

Figura 8 – Vistas internas de seções da fábrica Leite & Alves, Salvador A: Uma das seções para cigarros finos. 
B: Seção de máquinas para cigarros finos. 

Fonte: BAHIA ILUSTRADA, 1918. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Vistas internas de seções da fábrica Leite & Alves, Salvador.  A: Seção de manipulação de fumos. B: 
Seção de fabrico de cigarros 

Fonte: FOLGUEIRA, 1930, p.150. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Planta 2 do Arquivo Público Municipal de Salvador, as duas imagens 

da parte superior da planta parecem se tratar das alas laterais. O desenho do lado 

direito tem escrito “Casa de Máquinas” no centro do cômodo e do lado esquerdo lê-

se “Depósito de fumo grosso”. A planta baixa da parte inferior da prancha 

provavelmente se refere à ala central. 
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Planta 2- Projeto para a Fábrica Leite & Alves, em 1908. 
Fonte: LUTHER, 2011, p.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também foi encontrada outra planta pela autora que parece se tratar 

deste edifício, comparando-se a Planta 3 e a Figura 7. É um projeto de 1914 do Eng. 

Arthur Santos para reconstrução das dependências da fábrica (LUTHER, 2012, 

p.179). 

 
Planta 3- Partes do projeto para reconstrução de dependências da Fábrica Leite & Alves, em 1914. 

Fonte: LUTHER, 2011, p.179 
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A fachada da fábrica apresenta adornos ecléticos, com uma platibanda 

balaustrada semelhante ao que foi encontrado na fábrica da Martins Fernandes & 

Cia. Desta vez a platibanda possui um frontão semicircular central encimado por 

uma estátua de um leão, marca registrada da empresa. 

 
Figura 10 - Fachada da fábrica Leite & Alves de Salvador. 

Fonte: COELHO, 1923, p.222. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar da constante introdução de máquinas, o aumento da produção 

não provocou a redução do número de operários chegando a mais de 250 em 1918. 

Entretanto, na década de 1930 a fábrica mudou-se para a cidade de Cachoeira, não 

sendo encontrados os motivos que levaram a empresa a realizar a transferência. 

Provavelmente devido à concorrência com grandes empresas de cigarros instaladas 

na década de 192028 na capital baiana, que utilizavam equipamentos mais 

modernos. Em Cachoeira, a fábrica ocupava quase todo um quarteirão situado entre 

a Rua Maestro Irineu Sacramento, Travessa Comendador Albino, Rua Monsenhor 

Tapiranga e Praça Manoel Vitorino.  

A concorrência com os preços dos cigarros fez com que a empresa 

abandonasse a produção desse produto após a transferência para Cachoeira, 

                                            
28

 A Cia Générale Des Tabacs e a Souza Cruz & Cia. 



47 
 

passando a produzir charutos, cigarrilhas e fumo para cachimbo, ocupando o espaço 

das firmas de charutos que já estavam em decadência. Em 1951 lançou a cigarrilha 

Talvis, alcançando um enorme sucesso no mercado. Preocupada com o sucesso do 

referido produto, a Souza Cruz comprou uma pequena fábrica de cigarrilhas 

Indocondur, localizada em Petrópolis. O forte poder na área de distribuição da Souza 

Cruz tornou impossível a concorrência com esta empresa (CARVALHO, 2011). 

A Leite & Alves entrou em crise definitiva nos anos 1970, devido à 

administração deficiente, falta de capital de giro e maquinaria obsoleta e 

desgastada. Fechou em 1976 despedindo cerca de 300 funcionários (ALMEIDA, 

1983, p.153).  

As ruínas da fábrica de Cachoeira foram ocupadas pelo Campus 

Avançado da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Na época, os edifícios 

que compunham a fábrica estavam em ruínas internamente, e as fachadas 

parcialmente íntegras. O projeto de intervenção arquitetônico previa a recuperação 

das fachadas, a recomposição das coberturas, esquadrias, paredes e adornos. Esta 

fábrica será objeto de um estudo mais aprofundado no próximo capítulo. 

 

2.2.3 Fábricas do Recôncavo Baiano 

No Recôncavo Baiano, a proximidade com a área de cultivo das folhas de 

tabaco escuro, própria para a confecção de charutos, favoreceu o maior 

desenvolvimento de manufaturas voltadas para esse produto. Conforme dito 

anteriormente, a Juventude (1842) representou a primeira fábrica, seguida da 

Fragrância (1851) e Utilidade (1851). As três se localizavam em São Felix. 

Não se tem notícias de quando a fábrica Juventude foi fechada. Até 1881, 

a fábrica aparece no Almanak, pertencendo ainda ao seu fundador. Posteriormente 

a Fragrância passou pelas mãos da Rodenburg & Cia e em 1904 foi vendida para a 

Stender & Cia. Já a Utilidade permaneceu nas mãos da mesma família durante toda 

a sua longa permanência de 104 anos, vindo a fechar somente em 1955. 

A Dannemann se instalou em São Félix em 1873. Posteriormente 

implantou fábricas em Maragogipe e Muritiba e tornou-se, durante um longo tempo, 

a maior produtora de charutos do Brasil, quando somadas as produções para o 

mercado interno e externo, sendo o segundo o foco principal de sua produção. 

Em Maragogipe, a primeira fábrica implantada foi a Vieira & Mello (1852). 

Quando a Suerdieck abriu a sua primeira fábrica nesta cidade, já havia outras 
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manufaturas de charutos instaladas, entre elas a Dannemann e a Vitória. Na década 

de 1930 a Suerdieck implantaria mais duas fábricas em Cruz das Almas e 

Cachoeira. 

 

Figura 11 – Imóvel da Fábrica Melo em Maragogipe, desativada em 1928. Foto de 1942, quando abrigava uma 
fábrica de caixinhas de charutos da Suerdieck. 

Fonte: PORTO FILHO, 2001. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Muritiba e Cachoeira também foram locais com um número significativo 

de fábricas de charutos. Uma das mais antigas de Cachoeira foi a Fábrica Flor da 

Bahia, fundada por Lucas Frey & Comp., que aparece no Almanach de 1881. 

Segundo Hugo Carvalho (2011), esta fábrica foi sucedida, em 1899, pela firma 

Jezler & Hoenig e, em 1916, passou para as mãos de Rodolpho Gäschlin. A 

empresa gaúcha Pook & Cia também escolheu a cidade de Cachoeira para instalar 

uma filial em 1903, a Fábrica Secção Bahiana. 

Em Muritiba, as fábricas mais antigas indicadas nos Almanaques não 

parecem ter sido de grande porte, pois não houve mais nenhuma informação em 

outras fontes consultadas. Segundo comentários dos moradores e reportagens de 

jornais, a Fábrica de C. Pimentel & Cia, fundada em 1937, parece ter sido uma das 

mais importantes, com um porte significativo. 

Além das fábricas de charutos no Recôncavo Baiano, a fabricante de 

cigarros Leite & Alves se instalou em Cachoeira em 1936, ocupando grande parte de 

um quarteirão da cidade, conforme relatado anteriormente.  

A Tabela 2 mostra um levantamento das manufaturas que existiram na 

região. Entretanto, na maioria dos casos não há informações precisas do ano de sua 

implantação ou fechamento e nem de sua localização exata. Dentre as 30 fábricas 
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levantadas, somente oito edifícios foram identificados como ainda remanescentes, 

sendo uma ruína, um abandonado e apenas os restos de um terceiro. Essas oito 

fábricas serão mais detalhadas no próximo capítulo. 

Em relação à importância histórica e econômica, as empresas do 

Recôncavo que apresentam maior relevância são a Costa Penna, a Fragrância, que 

foi sucedida pela Stender e pela Companhia de Charutos Dannemann, a 

Dannemann e a Suerdieck. A Fábrica C. Pimentel & Cia. também merece um 

destaque por ter sido referência em Muritiba. São as histórias dessas empresas que 

serão tratadas a seguir. 
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INÍCIO FÁBRICA CIDADE FECHAMENTO USO ATUAL 
1842 Juventude (Francisco José Cardoso) São Félix     
1851 Frangância (José Furtado Simas) São Félix 1904   
1851 Utilidade (Manoel da Costa Ferreira) São Félix 1955 demolida 
1852 Francisco Vieira de Mello Maragogipe final dos anos 1930   
1873 Dannemann São Félix 1955 Centro de Cultura Américo Simas 

antes 1877 Nogueira & Irmão Maragogipe     
antes 1881 Flor da Bahia (Lucas Fray & Comp.) Cachoeira     
antes 1881 Cândido Ferreira São Félix     
antes 1881 Simão Duarte São Félix     
antes 1881 Fernando Vicente São Félix     
antes 1881 R. G. Cortina Maragogipe     
antes 1888 Francolino H. dos Reis Muritiba     
antes 1888 Miguel B. de Souza Muritiba     
antes 1888 Sabino Santiago Muritba     
antes 1892 Michaelense São Félix     
antes 1893 Dias Barreto & Cia São Félix     
antes 1894 Cruzeiro do Sul São Félix     

antes de 1897 Zacharias na Nova Milhazes Cachoeira     
1892/95 Dannemann Maragogipe 1948 ruína da fachada 

antes de 1903 Vitória (Antonio Caetano da Silva) Maragogipe     
antes 1903 São Felixta (F. Ferreira & C.) São Félix     
antes 1903 Anselmo Thomaz da Silva Maragogipe     
antes 1903 Crescenciano Mello & C. Maragogipe     

1903 Fábrica Secção Bahiana (Pook & Cia) Cahoeira     
1904 Stender & Cia (antiga Fragrância) São Félix 1922 demolida 
1905 Suerdieck Maragogipe 1992 abandonada 

antes 1911 Dannemann Muritiba 1955 abandonada 
1935 Suerdieck Cruz das Almas 1999 reforma - universidade 
1936 Suerdieck Cachoeira 1966 igrejas evangélicas 
1936 Leite & Alves Cachoeira 1976 UFRB 
1937 Pimentel Muritiba 1987/1989 vestígios 

Tabela 2 – Fábricas instaladas no Recôncavo Baiano entre meados do século XIX e a década de 1930. (Elaborada pela autora). 
Fonte: Almanach, 1888; Almanak, 1881; ____, 1903; ____, 1904-1905; BORBA, 1975; PORTO FILHO, 2001; CARVALHO, 2011. 
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Costa Penna 

O açoriano Manoel da Costa Ferreira fundou a firma Costa Ferreira em 

1851, em Recife. Em 1865, transferiu-se para São Félix, montando a Fábrica de 

Charutos Utilidade, na Rua 20 de Dezembro (CARVALHO, 2011), próxima à ponte 

D. Pedro II29. 

Em 1883, dois anos antes de seu falecimento, Manoel da Costa convidou 

Manoel Sanchez Bordallo Galante Penna para trabalhar na empresa. Três anos 

depois, Manoel Penna casou-se com a filha do falecido chefe, transformando-se em 

sócio da empresa. Foi por esse motivo que o nome Penna passou a configurar na 

razão social da empresa, a partir de 1887, passando a se chamar Costa Ferreira & 

Penna. Em 1926 houve uma nova mudança na razão social para Costa Penna & Cia 

(PORTO FILHO, 2001, p.10). 

Em 1936 os principais acionistas eram formados por netos do fundador, 

sendo que Luiz da Costa Penna e Manoel da Costa Ferreira Júnior possuíam 40% 

cada. Desentendimentos entre os primos, que divergiam da forma de comandar a 

empresa, levaram-na à falência. Após Manoel Jr. vender suas cotas ao próprio 

primo, Luiz Penna tentou executar a maximização na produtividade dos charutos 

populares, importando máquinas e usando financiamento bancário. Com o fracasso 

da mecanização, sem capital de giro e com dívidas, a Costa Penna parou em agosto 

de 1955, completamente falida, após 104 anos de funcionamento (PORTO FILHO, 

2001, p.10, 28-29). Hugo Carvalho (2011) coloca que a falência da empresa se deu 

devido aos problemas causados pela Segunda Guerra Mundial, como falta de 

transporte de cabotagem, e abastecimento de madeiras para produção de caixas, e 

pelo fato desta não conseguir acompanhar a guerra de preços implantada com a 

mecanização das marcas populares pela Suerdieck. 

Num rótulo de caixa de charutos da empresa de 1942 (Figura 12), existe a 

imagem de três fábricas, sendo a sede em São Félix e duas filiais, uma em 

Cachoeira e uma em Muritiba. Segundo um morador da segunda cidade, a fábrica 

de Muritiba se localizava ao lado da Pimentel. Entretanto, as semelhanças entre as 

duas30 levam a supor que o edifício tenha sido utilizado pelas duas empresas. Como 

não há informações de quando a Costa Penna teria fechado a sua manufatura, 

                                            
29

 A ponte D. Pedro II foi inaugurada em 1865, fazendo a ligação entre São Félix e Cachoeira. 

30
 Ver imagem da Fábrica Pimentel na Figura 105, p. 149. 
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existe a possibilidade desta ter sido vendida a Pimentel, que abriu em 1937. Na 

imagem pode-se observar que as fábricas de São Félix e Muritiba apresentam um 

partido térreo com fenestrações modernas, enquanto que a de Cachoeira 

apresentava uma tipologia assobradada. 

 

Figura 12 – A: Rótulo de uma caixa de charutos da Costa Penna & Cia, onde constam imagens dos edifícios das 
fábricas. B: Imagem das fábricas ampliada. 

Fonte: Arquivo Público de São Félix. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragrância/ Stender 

A Fábrica Fragrância foi fundada em 1851 pelo português José Furtado 

Simas no Largo dos Artistas, em São Félix. Com a morte do fundador, a Viúva Simas 
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assumiu o comando da empresa, conforme aparece no Almanach de 1881. No ano 

seguinte, a fábrica possuía 70 operários, sendo 20 mulheres e 10 crianças, 

trabalhando sem o uso de máquinas (BORBA, 1975, p.38). 

Silza Borba (idem, p.22) coloca que no final do século XIX a fábrica foi 

adquirida pelo alemão Carl Bernhard Rodenburg31 conforme pode ser constatado no 

Almanach de 1897, onde há uma propaganda do Depósito de Charutos da Fábrica 

Fragrância pertencente à Rodenburg & C. 

Num quadro pertencente ao Arquivo Público do Estado da Bahia (Figura 

13), tem-se a fachada da antiga Fábrica ricamente ornamentada. Nesse caso, 

também existia uma platibanda balaustrada, como encontrado nas fábricas Martins 

Fernandes e Leite & Alves em Salvador. 

 

Figura 13 - Imagem da fábrica Fragrância num quadro pertencente ao Arquivo Público do Estado da Bahia 
(seção republicana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1904, a fábrica foi vendida para a Stender & Cia. A nova empresa 

tinha entre os seus principais acionistas a Herm. Stoltz & Cia, poderosa firma de 

exportação com sede no Rio de Janeiro. Em 1922, a Stender & Cia se associou a 

                                            
31

 Carl Bernhard Rodenburg chegou ao Brasil em 1895, trazendo mudas do fumo Sumatra, com a ideia de 
melhorar a produção de charutos com uma capa de fumo mais fina e cheirosa. A plantação de fumo, instalada 
em Cruz das Almas, fracassou, sendo aproveitada em parte por August Suerdieck que a aperfeiçoou em 
plantações modelos, utilizando a produção na fabricação de charutos de sua fábrica (BORBA, 1975, p.22). 
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Dannemann, formando a Companhia de Charutos Dannemann, com o objetivo de 

impedir que o controle do fumo passasse para os ingleses, mantendo-se em mãos 

alemãs (ibidem, p.47). Na Figura 14 percebe-se que a fachada da fábrica havia sido 

mantida, fazendo apenas a troca do nome da empresa. O portão da lateral esquerda 

não se assemelha ao encontrado no desenho da época da Fragrância, entretanto, 

não é possível ter a certeza de que o que está no desenho realmente tenha sido 

construído. Do lado direito da fábrica havia outra edificação pertencente à Stender & 

Cia. Já na Figura 15, tem-se a imagem da rua com os edifícios da Dannemann e da 

Stender & Cia. 

 

Figura 14 - Fábrica da Stender & Cia, localizada no antigo edifício da fábrica Fragrância. 
Fonte: COELHO, 1923, p.255. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infelizmente, o antigo edifício da fábrica Fragrância foi demolido, sendo 

construído no seu local o prédio onde funciona o INSS. 
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Figura 15 - Fábricas da Dannemann e da Stender após a associação. O edifício da antiga fábrica Fragrância é o 
terceiro à direita. 

Fonte: Arquivo Público de São Félix. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dannemann32 

A Dannemann & Cia foi fundada pelo alemão Gerhard Dannemann em 

1873, após adquirir os equipamentos da fábrica de charutos em liquidação, a 

Hammacher, de G. D. Schnorrusch (BORBA, 1975, p.46). Foi instalada numa 

pequena casa na Rua do Dendê, atual Manuel Vitorino, em São Félix. Tinha apenas 

seis operárias livres. As torcidas de fumo eram confeccionadas com sobras 

fornecidas pela fábrica Costa Penna. Em pouco tempo, a fábrica se transferiu para a 

Rua dos Artistas, atual Rua Severino da Luz Neto. 

A fábrica da Dannemann chegou a ser visitada por D. Pedro II em 1885, 

no período da inauguração da ponte de ferro interligando Cachoeira a São Félix, 

recebendo o título de Imperial Fábrica de Charutos. Desde o início, a fábrica recebeu 

vários prêmios em exposições internacionais33, largamente divulgadas nos rótulos 

das caixas de charutos.  

Gerhard Dannemann sempre teve o foco em expandir os seus negócios 

para a Europa. Em 1908, Gerhard e o sócio Ludwig Krüder foram residir na 

Alemanha, deixando a empresa sob o comando de Geraldo Dannemann Jr. e do 

outro sócio Johann Adolf Jonas. Gerhard chegou a registrar duas firmas na 

                                            
32

 Fonte: PORTO FILHO, 2001, p.13-15 e CARVALHO, 2011. 

33
 Filadélfia (1876), Berlim (1882), Antuérpia (1885), Paris (1889), Chicago (1892), Berlim (1896), St. Louis 

(1904), Rio de Janeiro (1908), Bruxelas (1910), Buenos Aires (1910), Turim (1911), Gand (1913), Rio de Janeiro 
(1922), Londres e Sevilha (1930). (A FABRICAÇÃO... 1918; PORTO FILHO, 2001, p.13-15; CARVALHO, 2011) 
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Alemanha, uma em Hamburgo e uma em Bremen, ambas com o nome Dannemann 

& Cia, desativadas por causa da I Guerra Mundial. 

Em 1911 havia fábricas em São Félix, Maragogipe, Muritiba e Nagé, 

chegando a 2200 empregados. Em Nagé, distrito de Maragogipe, era na verdade um 

Salão de Charutos que servia como extensão da fábrica no centro da cidade. Era 

uma forma de aproveitar a mão de obra do local. Após serem confeccionados pelas 

charuteiras, os charutos eram levados para a fábrica para receberem acabamento 

final em termos de anelamento, invólucro, encaixotamento e empapelamento. Os 

edifícios das antigas fábricas serão tratados no próximo capítulo.  

Com o falecimento de Gerhard34 em 1921, houve uma alteração na 

direção da empresa, assumindo Eduardo Dannemann, Johann Adolf Jonas e 

Frederico Siepmann. Em 1922, a razão social da empresa se transformou para uma 

sociedade anônima denominada Companhia de Charutos Dannemann, incorporando 

a Stender & Cia, que tinha como principal acionista, a Herm Stolz & Cia. Com essa 

união, a Dannemann passou a liderar o ranking dos maiores produtores de charutos, 

antes da Costa Ferreira & Penna. Borba (1975, p.71) sugere que essa associação 

tinha como objetivo dificultar a penetração do trust anglo-americano. 

Nessa época, a empresa possuía os seguintes imóveis (ibidem, p.69-

70)35: 

São Félix: 
Armazém Bley – caes Avenida Salvador Pinto 
Armazém Sobrado – Rua Senador Themistocles 
Escritório – Rua Senador Themistocles 
Casa Angelo Conde – Rua Senador Themistocles 
Fábrica São Félix – Largo dos Artistas 
Roça São Félix – Ladeira Misericórdia 
Casas de operários – Rua Alta [grifo nosso]

36
 

Armazém Porto-Caes – Avenida Salvador Pinto 
Armazém – Rua Castro Alves 
 
Muritiba: 
Fábrica Muritiba – Encruzilhamento 
 
Maragogipe: 
Fábrica Maragogipe – Praça da Intendência 

                                            
34

 Depois da guerra, Gerhard Dannemann retornou ao Brasil, residindo no Rio de Janeiro até o seu falecimento 
em 11/04/1921, aos 70 anos. 

35
 Fonte utilizada por Silza Borba: Arquivo do Estado da Bahia. Contratos e Distratos, 1922. 

36
 Essa é uma indicação de que havia uma Vila Operária da Dannemann em São Félix. Também há informações 

de que esta vila constasse num estudo feito para tombamento da cidade de São Félix, na década de 1980, num 
convênio entre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e o Centro de Estudos da 
Arquitetura Baiana da Universidade Federal da Bahia (CEAB-UFBA). Entretanto não foi possível ter acesso a 
esse documento. 



57 
 

Fábrica Caetano – Rua Enseada 
Armazém Caetano – Caes 
Armazém Cajá – Caes 
Casa da Morada – Rua São Bartolomeu 
Casa Barbosa – Ladeira da Cadeia 
 
Nagé: 
Fábrica Nagé 

 
Para aumentar a produtividade dos charutos, que não utilizavam 

máquinas, a Dannemann introduziu uma espécie de prensa, na qual os charutos 

eram apertados e uniformizados. Isso permitia aproveitar as operárias menos 

adestradas, tornando o trabalho mais rápido e barato. Entretanto, as melhores 

marcas de charutos continuavam a ser feitas exclusivamente à mão pelas operárias 

mais habilidosas, sem a intervenção de prensas. Nessa época, a empresa ocupava 

mais de três mil funcionários nas três cidades onde estavam instaladas suas fábricas 

(BONDAR, 1923).  

Em 1938, a empresa firmou diversos contratos de franquia na Europa, 

autorizando a produção da marca naquele continente. Os contratos, que não foram 

registrados aqui, estipulavam que os fumos para produção dos charutos fossem 

comprados da Dannemann brasileira. Os charutos feitos no continente europeu 

eram vendidos como oriundos do Brasil. Carvalho (2011) considera que a 

transferência do direito para produção na Europa induziu a uma capacidade ociosa 

enorme das fábricas no Brasil. Em 1941, o Salão de Charutos de Nagé foi fechado. 

A empresa, porém, continuou a firmar novos contratos de franquia no continente 

europeu, esperando que as vendas de fumo para o exterior compensassem o grave 

desequilíbrio da empresa. 

Aliado a esse fato, a Dannemann sofreu graves consequências quando o 

Brasil declarou estado de beligerância contra as Nações do Eixo37. Houve demissão 

dos empregados alemães e depredação do escritório em Salvador e das fábricas de 

São Félix, Muritiba e Maragogipe. A empresa ficou sob intervenção das autoridades 

nacionais, sendo nomeado o extinto Instituto Baiano de Fumo – IBF – para 

administrá-la, e posteriormente, o Banco do Brasil. A empresa entrou numa fase de 

franco declínio. 

Em 1945, findadas as intervenções, a empresa mudou a razão social para 

Companhia Brasileira de Charutos Dannemann (CBCD), visando viabilizar 

                                            
37

 Alemanha, Japão e Itália são os principais países que constituíam as Nações do Eixo da Segunda Guerra 
Mundial. 
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financiamentos para soerguer os negócios. Entretanto, o insucesso teve como 

consequência o fechamento das fábricas em 1948, sendo demitidos 1000 

funcionários só em São Félix. Em outubro de 1949 foram repassados bens móveis e 

imóveis aos empregados, a título de ressarcimento de salários e indenizações 

trabalhistas. 

Entre 1948-51 a empresa prosseguiu apenas no segmento de exportação 

de fumos. Seus charutos desapareceram do mercado nacional. Em 1951, foram 

reabertas as fábricas de São Félix e Muritiba. Em 1953, constituíram a empresa 

Dannemann Exportadora de Fumos Ltda., com capital holandês. Sem as 

exportações de fumo, a CBCD entra em processo de insolvência. Em 1955 houve a 

paralisação total da empresa, inclusive do escritório-sede de Salvador. Em 1961, os 

bens foram leiloados. A Suerdieck arrematou prédios, máquinas e equipamentos. 

A quantidade de edifícios leiloados, descritos no edital que colocou em 

pregão de vendas e arrematação os bens penhorados pela CBCD, demonstram o 

imenso patrimônio que foi arruinado, isso sem contar os bens que já haviam sido 

repassados aos empregados em 1949. Segundo o Diário Oficial do Estado de 

06/08/1961, em São Félix encontravam-se os seguintes edifícios: prédios à Avenida 

Salvador Pinto, n°17, 21, 23, que serviam como armazéns; prédio na Rua Senador 

Temistocles, n°36 que servia como garagem e um ambulatório vizinho; prédios n° 38 

e 49 na Rua Senador Temistocles, de dois pavimentos, depósito no térreo; prédio n° 

02 situado à Rua Baependi, onde estavam localizados os escritórios da Fábrica; 

prédios situado à Rua Baependi, nos 03, 04 e 06; prédio residencial situado à Rua 

Baependi, n° 08; prédio residencial situado à Rua Floriano Peixoto, s/n; Prédio 

residencial situado à Rua Ruy Barbosa, n° 02. 

Ainda havia os seguintes edifícios em Muritiba: prédio n° 120 (antigos 110 

e 112) situado à Rua Dannemann, em alvenaria e tijolos, com escritórios 

assoalhados; prédio ao lado, onde funcionava o ambulatório e a creche; Galpão em 

frente à entrada da fábrica; prédio residencial à Rua Sabino Santiago; terreno 

situado ao lado da estrada Muritiba - Cruz das Almas 

Entre as máquinas que foram leiloadas, são alguns exemplos: máquina 

para ferrar a fogo e elétrica, máquina elétrica para fechar cigarrilhos, máquina para 

perfurar selos, máquinas para auxiliar na confecção de caixas de madeira e papelão; 

prensas para charutos, máquina de cigarrilho, máquina para destalar fumos, para 
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pulverizar, prensas para enfardamento, quarenta aparelhos para fazer charutos 

adquiridos de J. Husler & Co. 

A maior parte dos exemplos era composta por máquinas auxiliares para o 

tratamento do fumo e as utilizadas para confeccionar caixas. Isso demonstra o baixo 

nível de mecanização da empresa, que praticamente utilizava máquinas apenas 

para fechar cigarrilhos.  

 

Suerdieck 

August Wilhelm Suerdieck chegou à Bahia em 1888, como empregado da 

firma exportadora alemã F. H. Ottens. Em 1892 criou a empresa Aug. Suerdieck, 

iniciando, no ano seguinte, as atividades como compradora, enfardadora e 

exportadora de fumo, atuando no povoado de Outeiro Redondo38, onde havia se 

instalado desde que chegou da Alemanha. Em 1899, desembarcou no Brasil seu 

irmão Heinrich Ferdinand Suerdieck para ajudar na empresa (DOCUMENTOS..., 

1946). 

A Aug. Suerdieck abriu armazéns de fumo em Maragogipe, Santo Antônio 

de Jesus, São Félix e São Gonçalo dos Campos (idem, 1935). O trabalho com o 

fumo garantia alguns meses de inatividade nos armazéns, entre as exportações e as 

compras de nova safra de fumo. Para preencher esse tempo, os irmãos passaram a 

se dedicar à manufatura de charutos (idem, 1946). 

A cidade escolhida para iniciar os trabalhos de confecção de charutos foi 

Maragogipe. Nessa época, já existiam três conceituadas fábricas na cidade: Vieira 

de Mello, Dannemann e Victória. A escolha por Maragogipe pode ser justificada 

pelos seguintes motivos: 

tradição da mão de obra, através de exímias charuteiras; localização 
privilegiada, no eixo do Rio Paraguaçu e com porto acessível aos vapores; 
transporte fácil de mercadorias, por meio de inúmeros saveiros que faziam a 
interligação com Salvador, num percurso de 32 milhas; e a infraestrutura 
oferecida pela cidade (PORTO FILHO, 2003, p.27-32). 
 

Na época Cruz das Almas não oferecia nenhuma dessas comodidades ou 

facilidades. Ficava um pouco distante do Rio Paraguaçu, por onde escoavam as 

riquezas do Recôncavo. 

                                            
38

 Em 1897 Outeiro Redondo foi desmembrado de São Felix, recebendo o nome de Vila de Cruz das Almas 
(PORTO FILHO, 2003, p.25-26) 
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O Armazém Cajá foi o local onde foi dado início à confecção de charutos, 

a partir de 1905, sendo criada a firma A. Suerdieck. Ferdinand era quem gerenciava 

a fábrica. Eram apenas cinco operários, em instalações bem primitivas. O chefe era 

ao mesmo tempo escolhedor do fumo, mestre de seção e encarregado de 

embalagem (DOCUMENTOS..., 1946). 

 

As instalações da fábrica, sob todos os aspectos, eram primitivas. Serviam 
de bancas para a confecção dos charutos, fardos de fumo em depósitos. A 
produção era pequena, daí serem acumulados diversos dias de serviço, 
para depois proceder-se a embalagem e despacho dos charutos. Lógo de 
início, registrou-se um acidente na fábrica a estufa era um pequeno quarto 
arranjado com um fogareiro, e as primeiras caixas levadas para o 
estufamento pegaram fogo [sic] (DOCUMENTOS..., 1946). 

 

Figura 16 - Armazém Cajá, primeiras instalações da fábrica. 
Fonte: DOCUMENTOS..., 1946 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em apenas dois anos a fábrica foi transferida para um prédio próprio, um 

sobrado à Rua Macêdo Costa, n° 67, antiga Rua do Fôgo. Nessa época havia 13 

operários. Apesar da mudança, os trabalhos ainda eram realizados de forma 

bastante rudimentar (ibidem). 
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Figura 17 - Fábrica localizada à Rua Macêdo Costa. 
Fonte: DOCUMENTOS..., 1946 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nenhum melhoramento, digno de nota, verificava-se no processo por que se 
desenrolava o trabalho na fábrica. O serviço de ferração era feito em 
fogareiros, nos quais se aqueciam os ferros aplicando-se depois a ferração 
“a olho”, e só algum tempo depois é que foi comprada uma máquina, para 
êsse fim, a um pequeno fabricante local. O fumo “torcida” para charutos era 
pôsto primitivamente na calçada, sobre esteiras, para secar. Mesmo assim, 
sob as condições de trabalho e a mais completa carência de tudo que 
necessita uma indústria de charutos para fazer face as exigências do 
serviço, a fábrica progredia (DOCUMENTOS..., 1946). 

 

A Suerdieck desde o início procurou investir em pesquisas, a fim de 

conseguir melhorar a qualidade do fumo capeiro escuro, nativo do Recôncavo. Um 

estudo sobre a combinação de sol e sombra, introduzindo plantações abrigadas do 

sol lhe rendeu um dos dois prêmios conquistados em 1908 na Exposição Nacional 

do Rio de Janeiro (DOCUMENTOS..., 1935; ____, 1946). 

Em 1909 desembarcou em Maragogipe o alemão de 22 anos Gerhard 

Meyer, cunhado de August Suerdieck (idem, 1946). Em pouco tempo Gerhard se 

transformaria no proprietário da empresa, após o falecimento dos irmãos Suerdieck 

e de sua irmã Hermine, esposa de August. 

Com o progresso da fábrica, em 1910 ocorreu uma nova transferência 

para o sobrado situado a Rua Pedra Branca, atual Fernando Suerdieck, que servia 

como cinema e teatro. Nessa área, aos poucos, a empresa iria se estabelecer, 

adquirindo terrenos e edifícios nas proximidades. Na época, a fábrica já contava com 
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cerca de duzentos funcionários, fabricando mais de um milhão de charutos anuais 

(ibidem). Esta fábrica será tratada no próximo capítulo. 

 

Figura 18 - Maquete da fábrica de Maragogipe. 
Fonte: DOCUMENTOS..., 1935. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1914 as firmas Aug. Suerdieck e A. Suerdieck se fundiram formando a 

Suerdieck & Companhia, tendo como sócios os irmãos August e Ferdinand. Gerhard 

Meyer ficou como procurador. Durante a Primeira Guerra Mundial, a firma passou 

por algumas dificuldades devido à suspensão das importações dos fumos de 

Sumatra e Java, causando a paralisação da fabricação de charutos com capas39 

claras (ibidem). 

Em 1915 o número de empregados já havia se multiplicado para 700 

fabricando mais de 4 milhões de charutos anuais. O Rio de Janeiro era o principal 

mercado, consumindo ¼ do total produzido. Com o fim da guerra, o ritmo de 

produção cresceu ainda mais, chegando a 10 milhões de charutos anuais 

(CARVALHO, 2011). 

A empresa chegou a criar algumas filiais em Maragogipe em 1918, 

representadas por pequenas fábricas para atender a demanda: uma na Praça Porto 

Grande (atual Brigadeiro Seixas) e outra no Arraial (hoje Vila dos Coqueiros). 

                                            
39

 Capa são as folhas de tabaco que envolvem o charuto. Geralmente eram utilizadas folhas importadas nesta 
parte. 
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Entretanto, logo foram fechadas, depois de constatarem as inconveniências de 

descentralizar a produção (DOCUMENTOS..., 1946). Desta forma, os proprietários 

passaram a se concentrar na área da fábrica principal, adquirindo terrenos e 

edifícios nas proximidades e promovendo ampliações e reformas de modernização. 

Em 1923, com o falecimento de Ferdinand Suerdieck, August elegeu 

Gerhard Meyer como sócio. Em 1928, August entregou o comando total da 

Suerdieck & Cia ao cunhado Gerhard e se retirou para Wiesbaden, Alemanha. Antes 

disso, autorizou o arrendamento dos imóveis e a incorporação da Fábrica Mello, 

situado da Praça João Pessoa, em Maragogipe (Figura 11, p. 48). Os prédios seriam 

incorporados definitivamente pela Suerdieck em 1940 (ibidem). 

A aposentadoria durou pouco tempo. August Suerdieck faleceu em 23 de 

setembro de 1930. A viúva Hermine Suerdieck tornou-se sócia da Companhia, mas 

continuou residindo em Wiesbaden. No ano seguinte, ela faleceu, deixando seu 

irmão Gerhard Meyer como único herdeiro da companhia. Para compor o novo perfil 

da Suerdieck & Cia, ele convidou um antigo empregado, Karl Horn, dando-lhe uma 

participação minoritária (ibidem). Outra medida tomada por Gerhard para garantir a 

continuação do uso do nome Suerdieck na empresa foi adotar um nome comercial 

com o sobrenome do cunhado40. 

À frente da empresa, Gerhard iria promover a grande reforma na fábrica 

de Maragogipe em 1933, reconstruindo um edifício destinado ao Pavilhão de 

Expedição no local do antigo sobrado onde a fábrica passou a funcionar desde 

1910. Este novo pavilhão apresenta características proto-modernistas, fato que será 

tratado no próximo capítulo. 

Para atender a demanda do mercado crescente foram abertas duas 

novas fábricas: em Cruz das Almas e em Cachoeira. A de Cruz das Almas foi 

inaugurada em 03 de novembro de 1935. A intenção de abrir a fábrica nesta cidade 

era aproveitar a infra estrutura operacional já implantada devido à existência do 

setor de compra e enfardamento do fumo para exportação da empresa. Era 

gerenciada por Johann Schinke (ibidem). 

                                            
40

 Uma lei de 1899 não permitia que as empresas usassem denominações familiares sem que no quadro de 
sócios houvesse um nome que conferisse com o da firma, mas permitia, por publicação oficial, que as pessoas 
adotassem nomes comerciais. Com base nessa lei, Gerhard publicou uma declaração no Diário Oficial do Estado 
da Bahia (16.12.1930) e no jornal Redempção de Maragogipe (21.12.1930) informando que passaria a assinar, 
por motivos comerciais, Gerhard Meyer Suerdieck. No ano seguinte Gerhard recebeu a naturalização brasileira e 
posteriormente requereu mudança no nome civil para o mesmo nome comercial. A publicação com a alteração 
do nome foi realizada em 27 de setembro de 1936, no Diário de Justiça do Estado da Bahia. Sua esposa e filhos 
também alteraram o nome nascendo, assim, a família Meyer Suerdieck (PORTO FILHO, 2003, p.57-58). 
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A fábrica de Cachoeira foi inaugurada em 1° de agosto de 1936, tendo 

como gerente Conrad Grave. A implantação da unidade de produção nesse local foi 

incentivada pela existência das grandes fábricas da Dannemann e da Costa Penna, 

seus principais concorrentes na cidade vizinha de São Félix. A ideia inicial era abrir a 

fábrica em São Félix, onde a empresa já possuía um armazém de fumo na Avenida 

Salvador Pinto. Entretanto, devido aos incentivos com isenções e abatimento de 

impostos e taxas concedidas pela prefeitura de Cachoeira, optou-se por essa 

cidade. A fábrica foi instalada na Rua José Joaquim Seabra, nos nos  78, 8041 e 82. 

Depois incorporou os de nos 84 e 86 e promoveu uma reforma na fachada dos 

imóveis. Já nos anos 1950 foi construída uma nova fábrica na Rua dos Artistas 

(DOCUMENTOS..., 1946; PORTO FILHO, 2003, p.100). As fábricas de Cachoeira e 

Cruz das Almas são objetos de estudo do próximo capítulo. 

A Suerdieck também lançou mão de um salão de charutos, da mesma 

forma que a Dannemann possuía um em Nagé. O da Suerdieck ficava em Cabeças, 

povoado no município de Muritiba, que se transformaria na futura cidade de 

Governador Mangabeira (PORTO FILHO, 2003, p.48). 

A Suerdieck adotava uma postura assistencialista para com os seus 

empregados, principalmente em relação à assistência médica. Em Maragogipe havia 

posto médico, gabinete dentário, laboratório para pesquisas clínicas, farmácia, 

laboratório para manipulação de receitas e creche. Em Cachoeira, a empresa 

implantou um consultório médico na mesma rua da fábrica, José Joaquim Seabra, n° 

90. Tudo era mantido pela empresa, inclusive a equipe de médicos, dentistas, 

enfermeiras, farmacêuticos, laboratoristas, etc. A assistência odonto-médica era 

inclusive extensiva aos familiares. Além disso, quando havia a necessidade de 

intervenções cirúrgicas ou outros serviços em Salvador, estes eram assegurados de 

forma inteiramente gratuita (DOCUMENTOS..., 1935; ____, 1946; PORTO FILHO, 

2003, p.54). 

Em relação a moradias, a Suerdieck mantinha, em Cachoeira e em Cruz 

das Almas, uma Casa de Hospedagem, para diretores em trânsito e convidados 

especiais. Em Maragogipe havia a Vila Suerdieck, um amplo alojamento para 

empregados graduados solteiros e também para hospedar diretores e visitantes. 

Para os trabalhadores da Agro Fumageira, do grupo Suerdieck, a empresa construiu 

                                            
41

 Algumas observações sobre o nome da rua e os números da casa estão colocadas na nota 71, p. 141.  
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um conjunto de casas, em Cruz das Almas, denominada Vila Operária Major Alberto 

Passos (PORTO FILHO, 2003, p.127-129). 

Para proporcionar lazer aos operários e suas famílias, a empresa auxiliou 

a montagem da Associação Atlética Maragogipana, doando móveis e equipamentos. 

Posteriormente, a associação foi transformada no clube social da cidade (ibidem, 

p.127).  

Durante a Segunda Guerra, da mesma forma que a Dannemann, a 

Suerdieck também sofreu alguns abalos, porém em menor impacto. A empresa teve 

que substituir os gerentes alemãs das fábricas por brasileiros, em 31 de agosto de 

1942, mesmo dia em que foi decretado Estado de Guerra contra os países do Eixo 

(DOCUMENTOS..., 1946). Nessa época, a Suerdieck já liderava o ranking nacional 

dos charutos, deixando a Costa Penna e a Dannemann em segundo e terceiro 

lugares, respectivamente. Entretanto, no ranking global, a Dannemann, que se 

concentrava no mercado externo, ficava em primeiro lugar (PORTO FILHO, 2003, 

p.91). 

Temendo a suspensão do comércio com a Costa do Caribe devido à 

guerra, em julho de 1941 a Suerdieck adquiriu o Frigorífico Califórnia, na Praça 

Marechal Deodoro, Salvador, para estocagem do fumo cubano de Havana, utilizado 

para capeamento de charutos. Em janeiro de 1945, a Suerdieck adquiriu o Trapiche 

Pilar para servir como transbordo dos charutos destinados à exportação pelo porto 

de Salvador (DOCUMENTOS..., 1946; PORTO FILHO, 2003, p.94). 

Em 02 de janeiro de 1947, a Suerdieck & Cia foi transformada na 

sociedade anônima Suerdieck S.A. Charutos e Cigarrilhas, com sede em Salvador, 

onde já estava localizada a matriz desde 1938 (DOCUMENTOS..., 1946). Três anos 

depois, o grupo constitui duas empresas: a Exportadora de Fumos Suerdieck S/A e 

a Sociedade Agro Comercial Fumageira Ltda, visando ao aperfeiçoamento genético 

dos fumos escuros nativos. As empresas eram comandadas por Fernando Meyer 

Suerdieck (PORTO FILHO, 2003, p.125-126). 

Com a morte de Gerhard Meyer Suerdieck em 31 de julho de 1951, seu 

filho Geraldo, que havia entrado na sociedade desde 1942, assumiu a presidência 

da empresa. Como presidente, Geraldo aprimorou ainda mais a Assistência Médica 

Hospitalar Suerdieck (AMHS), criada por seu pai, com a aquisição de aparelho 

móvel de raios X e constituição do Centro Tisiológico José Silveira. Na AMHS 

trabalhavam: 1 médico-chefe, 6 clínicos, 4 dentistas, 2 farmacêuticos, 2 
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laboratoristas e 10 enfermeiras, além de pessoal de apoio administrativo (ibidem, 

p.104; 126-127).42 

Devido ao grande crescimento das vendas na década de 50, quando a 

produção não conseguia dar vencimento nos pedidos, conforme comentado no 

boletim trimestral n°12, de julho de 1951, a empresa tomou a decisão de se expandir 

cada vez mais. Em Maragogipe foram inaugurados 3 novos pavilhões nessa época e 

em Cachoeira ocorreu a transferência da fábrica para um “vasto e novo prédio”. A 

fábrica de Cruz das Almas também havia sofrido ampliações. Outra decisão tomada  

foi contruir um prédio em Salvador para abrigar a sede social da empresa (ibidem, 

p.135-136). 

 

Figura 19 – Edifício Suerdieck em 1956, logo após a inauguração, no Comércio, Salvador. 
Fonte: PORTO FILHO, 2003, p.136. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
42

 Balancete das três fábricas em 1955: 9.001 consultas médicas, 8.809 receitas aviadas, 53.195 injeções 
aplicadas, 6.911 curativos, 25 pequenas cirurgias, 17 grandes cirurgias em Salvador, 70 atendimentos 
ginecológicos e obstétricos, 518 gestantes assistidas, 143 exames laboratoriais, 2.820 abreugrafias, 409 exames 
do aparelho respiratório, 74 tratamentos de moléstias do pulmão, 107 radiografias, 265 vacinações, 92 inspeções 
de saúde e 731 atendimentos odontológicos (PORTO FILHO, 2003, p.126-127). 
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Inaugurado em 30 de abril de 1956, o edifício Suerdieck foi construído 

pela Noberto Odebrecht Construtora no bairro do Comércio. Ficava na esquina entre 

a Avenida Estados Unidos com a Praça da Inglaterra. Possuía uma área construída 

de 4.651m2, distribuída em subsolo, térreo, sobreloja e nove pavimentos. A 

Suerdieck S/A ocupou até o 2° andar. A Exportadora de Fumos Suerdieck ocupou o 

terceiro andar. Os demais pavimentos foram sublocados. No subsolo ficava a 

Câmara Frigorífica para estocagem dos charutos que abasteciam os pontos de 

venda no varejo de Salvador. No térreo foi instalada uma charutaria, decorada com 

um painel do artista plástico Carybé. A fachada apresentava um gigantesco charuto 

de concreto, com cinza em vidro e a marca Suerdieck em luminosos néon, dividindo 

as duas fachadas do edifício (ibidem, p.138). 

Trabalhando em regime de hora extra, a Suerdieck chegou a produzir 500 

mil charutos diários totalmente feitos à mão. Isso provocou a decisão da empresa de 

implantar uma produção mecanizada para agilizar a linha de produção de charutos 

populares (ibidem, p.136). Em 1953 entraram em operação 25 máquinas elétricas 

adquiridas na Suécia. Eram formadas por três conjuntos para auxiliar a produção 

dos charutos mais simples: 

 

a. Máquinas DOW: usadas na destalação das folhas, retirando talo central 
(veia grossa); 
b. Máquinas MEJ: chamadas “semi-completas”, pois os charutos 
dependiam que a etapa final, a capeação, fosse executada manualmente; 
c. Máquinas MIR: denominadas “completas”, confeccionavam totalmente o 
charuto (PORTO FILHO, 2003, p.297). 

 
Em 1955, com o fechamento da Dannemann e da Costa Penna, a 

Suerdieck passou a se constituir na única grande empresa de charutos do Brasil. O 

seu índice de vendas só crescia, abarcando os consumidores dos seus antigos 

concorrentes. O Relatório da Diretoria, que acompanhou o balanço do exercício de 

1956, registrou o alto índice de vendas: 180 milhões de charutos, sendo 150 milhões 

feitos totalmente à mão, estabelecendo dois recordes históricos (ibidem, p.139). 

Os gráficos 2 e 3 mostram o elevado crescimento da Suerdieck nos seus 

primeiros cinquenta anos, tanto em relação à produção, quanto ao número de 

empregados. A incorporação de máquinas na década de 1950 deve ter causado o 

início de um declínio do número de operários. 
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Gráfico 2 - Vendas da empresa até 1955. 
Fonte: elaborado pela autora a partir de dados de CARVALHO, 2011. 

 

 

Gráfico 3 - Número de operários da empresa até 1954. 
Fonte: elaborado pela autora a partir de dados de CARVALHO, 2011. 

 

 
 

A falência da Dannemann ao mesmo tempo em que a Suerdieck crescia, 

fez com que vários bens da primeira fossem adquiridos pela segunda. Após a 

paralisação das fábricas da Dannemann em 1948, a Suerdieck comprou a sua 

fábrica de Maragogipe, transformando-a numa fábrica de caixinhas para charutos43. 

Quando os bens da Dannemann, penhorados no Banco do Brasil, foram colocados 

                                            
43

 Este edifício foi inventariado pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia na década de 1970, quando 
funcionava como fábrica de caixas da Suerdieck (GOVERNO..., 1997). Esta edificação é objeto de estudo do 
próximo capítulo. 
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em hasta pública, sendo leiloados em 13 de outubro de 1961, as empresas do 

Grupo Suerdieck também adquiriu vários imóveis e equipamentos. Além disso, o 

fundo de indústria e comércio representado por 110 marcas, sendo 70 de charutos44, 

28 de fumos e 12 de etiquetas, frisos, selos de garantia, anéis, rótulos e o nome 

comercial “Dannemann” foi comprado pela Dancoin – Dannemann Comércio e 

Indústria de Fumos Ltda, empresa que estava sendo constituída com capital da 

Suerdieck45 (ibidem; p.161-170). 

A Suerdieck era uma empresa auto-suficiente desde a produção do fumo 

até a execução de caixinhas de embalagem dos charutos. O Grupo Suerdieck era 

formado por 9 empresas, sendo duas especializadas em fumo: Exportadora de 

Fumos Suerdieck (1950) e Sociedade Agro Comercial Fumageira (1950), que se 

dedicava exclusivamente ao cultivo científico do fumo Sumatra, com o objetivo de 

tornar a Suerdieck auto-suficiente na matéria-prima usada no capeamento dos 

charutos claros. A empresa Indústria e Comércio de Madeiras Esperança também 

garantia o fornecimento das caixinhas para os charutos. Havia até uma pequena 

gráfica, popularmente denominada “Impressora Rocha”, dentro da fábrica de 

Maragogipe para produzir impressos simples, de uso administrativo e no 

empacotamento de charutos (ibidem, p.125-126). 

O Grupo Suerdieck tinha uma participação marcante na economia baiana: 

grande fonte de ingresso de divisas, pelas exportações de fumo e charutos; grande 

pagador de impostos e maior empregador de mão de obra. Para a cidade de 

Maragogipe, a empresa tinha uma atuação de grande relevância, não só 

diretamente na geração de emprego e renda, e assistência médica, como também 

promovendo serviços como a garantia do fornecimento de energia elétrica. A 

Companhia Maragogipana de Eletricidade era subsidiária da Suerdieck, que ganhou 

o direito de explorar o serviço elétrico público e particular. Gerhard foi o idealizador e 

o primeiro presidente da Companhia, uma sociedade constituída em 03 de setembro 

de 1930 (ibidem, p.94, 126). 

 

                                            
44

 A Dannemann, entre todas as fábricas baianas, foi campeã na quantidade de marcas de charutos 
(CARVALHO, 2011). 

45
 A partir de 1962, quando foi formalizada pelo Banco do Brasil a transmissão oficial do direito de uso das 110 

marcas leiloadas, a Dancoin promoveu a reintrodução dos charutos Dannemann no mercado brasileiro, mas na 
verdade vendia charutos da Suerdieck com marcas da Dannemann, pois os livros de registro da composição da 
matéria-prima, detalhando a composição de cada marca, haviam desaparecido com o fechamento das fábricas 
(PORTO FILHO, 2003, p.161-170). 
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A empresa fazia investimentos consideráveis em propaganda. Muitos 

soteropolitanos recordam do anúncio institucional que a empresa manteve, durante 

25 anos, nos abrigos de bondes na capital baiana (Figura 20). 

 

Figura 20 – Abrigo de bonde na Praça Municipal, em frente ao Elevador Lacerda, em 1939. 
Foto Voltaire Fraga. Fonte: Acervo da Fundação Gregório de Mattos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na década de 1960, se inicia uma diminuição do consumo de charutos no 

Brasil, que tinha como principais motivos a preferência pelo consumo de cigarros e a 

corrente inflacionária na economia. A direção da empresa já havia reconhecido uma 

queda nas vendas desde 1957, atribuindo este fato, a princípio, ao aumento do 

preço dos produtos devido à elevação do custo de mão-de-obra. O então presidente, 

Geraldo Dannemann, tomou as seguintes decisões: 

 

1. Importação de máquinas para elevação da produtividade dos charutos 
que pudessem ser vendidos a preços populares; 
2. Redução do número de marcas de charutos, mas conservando-se as 
preferências regionais; 
3. Incentivo à aposentadoria dos que já tivessem tempo de serviço para tal 
benefício; 
4. Redução, ao máximo possível, do número de operários do sexo feminino, 
cujo custo era superior ao da mão de obra masculina; 
5. Desativação paulatina da fábrica de Cachoeira, para, num prazo de dois 
anos, operar exclusivamente como depósito de beneficiamento de fumos 
destinados às unidades fabris de Maragogipe e Cruz das Almas (PORTO 
FILHO, 2003, p.188). 
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A fábrica de Cachoeira foi desativada em 1966 (CARVALHO, 2011). Além 

disso, começou a investir no mercado de cigarrilhas, comprando maquinários de 

uma antiga fábrica e instalando em Cruz das Almas. Para enfrentar a crise, a 

Suerdieck buscou um parceiro internacional, cuja força residia na indústria dos 

cigarros (Carreras Limited). Porém, este retirou-se da sociedade logo em seguida, 

obrigando a Suerdieck a restituir os investimentos efetuados durante dois anos de 

parceria46 (PORTO FILHO, 2003, p.191-198). 

Com esse fato, em 1968 a empresa apresentou, pela primeira vez, um 

prejuízo operacional. Porto Filho (2003, p.199) apresenta como motivos que 

exauriram a capacidade da empresa em manter capital de giro: compra de fumos à 

vista e venda de charutos a prazo; aumento dos custos sociais, principalmente após 

o advento do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; efeitos da inflação 

nos custos operacionais; despesas financeiras por conta de empréstimos bancários, 

descontos de duplicatas sobre vendas futuras, descontos de promissórias rurais e 

empréstimos particulares; pagamento de empréstimos tomados por conta de capitais 

que seriam injetados por Carreras Limited. 

No início de 1970, a Suerdieck pediu socorro financeiro ao governo do 

Estado no valor de 6 milhões de cruzeiros. O governador Luiz Viana Filho 

determinou que fosse elaborado um estudo denominado “Diagnóstico Industrial da 

Suerdieck”. Apesar do parecer favorável dos técnicos que elaboraram o estudo, o 

governo não forneceu o empréstimo. A Suerdieck, então, solicitou ajuda financeira 

ao governo da União. A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE) porém, informou que o governo não financiava nada para os setores do 

fumo e bebida. E  apenas abriu uma linha de financiamento para aplicação em parte 

das plantações de fumo. Um empréstimo do governo federal no valor de Cr$ 6 

milhões viria a ser liberado em outubro de 1970. Neste ano, a fábrica de Maragogipe 

deu férias coletivas aos empregados (CARVALHO, 2011; ibidem, p.199-205). 

A Suerdieck não conseguiu vencer seus compromissos com a dívida do 

empréstimo. Como consequência, teve que entregar ao Banco do Estado da Bahia 

(BANEB), em setembro de 1974, os pavimentos do edifício Suerdieck que lhes 

pertencia (subsolo, térreo, sobreloja, primeiro e segundo andares). Em fevereiro de 

                                            
46

 O grupo pretendia entrar no mercado de cigarros. Entretanto, ao constatar que a Souza Cruz tinha um 
monopólio “inquebrantável” no mercado brasileiro de cigarros, e as pressões do controlador da Souza Cruz na 
Inglaterra para impedir a entrada de Carreras no mercado brasileiro fizeram com que o grupo desfizesse a 
sociedade em 3 de julho de 1968 (PORTO FILHO, 2003, p.191-198). 
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1975, sob pressões do Banco do Brasil e sem ter mais alternativas, a Suerdieck foi 

vendida à empresa alemã August Blase Zigarrenfabrik GmbH, pertencente ao grupo 

Mellitta-Werke Bentz & Sohn, e posteriormente incorporada à Dannemann 

Zigarrefabrick GmBH, que assumiu o controle da empresa em abril de 1981. Dois 

anos depois, foi inaugurado um escritório no Farol da Barra. O desconhecimento da 

produção de charutos e do mercado brasileiro pelos comandantes da “Nova 

Suerdieck” levaram à venda da empresa em 16 de julho de 1986, saneada 

financeiramente e com o número de empregados reduzido. Quem adquiriu a 

empresa foi Gisela Huch Suerdieck47, ex-esposa de Geraldo. Com a venda, a 

empresa mudou a razão social para Suerdieck Charutos e Cigarrilhas Ltda, limitada 

a Gisela e seus dois filhos: Geraldo Andreas e Gisela Elisabeth (ibidem; ibidem, 

p.213-232). 

Como forma de investimento, Gisela adquiriu duas fábricas de charutos. A 

Pimentel Indústria de Charutos Ltda, com sede em Muritiba, fundada em 14 de 

setembro de 1937, que foi comprada em abril de 1987. Em agosto do ano seguinte 

foi a vez da recém-criada Ideal, com sede em Muritiba, fundada em 31 de julho de 

1986. A partir de 1991 iniciou-se um processo de reformulação na estrutura das 

marcas com o objetivo de otimizar a produção, concentrando-se nos títulos e 

formatos de maior aceitação pelo mercado. As operações no pavilhão industrial de 

Muritiba foram suspensas no final de 1989 (ibidem; ibidem, p.238). 

Em 05 de novembro de 1992 a fábrica da Suerdieck de Maragogipe foi 

fechada. Com o objetivo de tentar reerguer a empresa, a fabricação foi concentrada 

na Fábrica de Cruz das Almas que, ao contrário do início do século XX, oferecia 

melhor acesso. Com a suspensão da linha de navegação do Recôncavo, 

Maragogipe passou a ter um acesso difícil. Por outro lado, com a construção da BR-

101, passando por Cruz das Almas, a cidade conquistou uma posição privilegiada. 

Desde 1984, uma proposta de ação para o município de Maragogipe, 

realizada pelo governo do Estado da Bahia, já acusava as dificuldades 

infraestruturais enfrentadas pela fábrica: “as précarias condições da estrada, no 

trecho São Félix/Maragogipe, (30 km), que dificultavam o embarque de mercadorias, 

elevando os custos de transporte; quedas frequentes de corrente elétrica e 

dificuldades na instalação de telex” (GOVERNO, 1984, p.55). 

                                            
47

 Em 1983 Gisela havia se tornado acionista majoritária e presidente da Agro Comercial Fumageira S.A., que 
não havia sido repassada ao grupo Melitta (PORTO FILHO, 2003, p.231-232). 
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No final de 1995,  houve uma nova crise financeira iniciada com a quebra 

da safra provocada por um ataque de fungos nas plantações do fumo Sumatra da 

Agro Comercial Fumageira. A crise na Agro sangrou os recursos da Suerdieck 

Charutos e Cigarrilhas Ltda, levando à sua extinção em 1° de dezembro de 1999, 

quando rescindiu os contratos de trabalho dos 100 últimos empregados, que 

retornavam de férias coletivas (CARVALHO, 2011; PORTO FILHO, 2003, p.243-

244). 

Pimentel 

A fábrica C. Pimentel & Cia. foi fundada por Cândido Pimentel Filho em 

1937, em Muritiba. Após a morte do fundador (1975) e de seu filho Carlos Augusto 

Pimentel (1980), entrou para a sociedade o antigo funcionário Renato Julião dos 

Santos, que trabalhava na fábrica desde 1942 (CARVALHO, 2011). 

Em 1981, quando a fábrica estava ameaçada a fechar por falta de capital 

de giro, provavelmente devido a sua má administração, a empresa possuía 400 

empregados, sendo a maioria mulheres, e representava uma das maiores fontes de 

recursos do município. Uma reportagem de jornal apontava Renato Santos como 

gerente da fábrica e “um tal de Tobias”, que residia em São Paulo, como proprietário 

da maior parte das ações (DESEMPREGO..., 16 fev. 1981). 

No dia 22 de janeiro de 1981 a empresa concedeu férias coletivas e 

interrompeu a produção. Os pedidos dos exportadores continuavam chegando, mas 

a empresa, apesar de possuir condições de uso, não tinha condições de saldar suas 

dívidas antigas. Cinco meses depois, a empresa voltou a funcionar, com apenas 120 

funcionários, provavelmente devido a uma linha especial de crédito do governo, 

reivindicada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Fumo local 

(ALMEIDA, 1983, p.153-154). 

A fábrica foi vendida para a Suerdieck, em 1987. Dois anos depois fechou 

quando a Suerdieck transferiu as atividades para a fábrica de Maragogipe. Da antiga 

fábrica, hoje só resta uma pequena parte da fachada, cujos vãos foram alterados 

para funcionamento de algum tipo de estabelecimento comercial. No próximo 

capítulo constam alguns comentários a respeito da forma arquitetônica da fábrica e 

dos restos do edifício. 
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2.2.4 A mecanização 

O baixo nível de mecanização das manufaturas de charutos do 

Recôncavo Baiano é um fato que pode ser comprovado nas histórias narradas sobre 

cada empresa. As três maiores produtoras de charutos do país na primeira metade 

do século XX, Costa Penna, Dannemann, Suerdieck, se utilizavam de máquinas 

basicamente para a produção das caixinhas de madeira que acondicionavam os 

charutos. 

Uma análise sobre o ciclo de produção do charuto nas fábricas da 

Suerdieck identifica poucos equipamentos, sendo a maior parte dos trabalhos 

manual. Até chegar à mesa de confecção das charuteiras, o fumo passa por alguns 

processos como fermentação para imunização contra o lasioderma, umidificação, 

quebragem dos fardos, separação do fumo nas bancas, todos realizados 

manualmente. Em seguida o fumo passa para a charutaria, onde alguns 

equipamentos podem ser utilizados para auxiliar a confecção dos charutos, como a 

fôrma de paus48 (uma espécie de prensa) e o cafornote.  

 

Figura 21 – Charuteiros trabalhando em fôrmas de paus, na Suerdieck. 
Fonte: PORTO FILHO, 2003, p.120. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
48

 Os charutos “a pau” também são considerados como feitos à mão. A diferença consiste numa das etapas do 
processo de fabricação, quando os charutos eram passados na forma de paus para apertá-los, apressando o 
tempo de espera de acomodação do fumo entre o enchimento e o capeamento. Eram charutos mais baratos, 
destinados a clientela mais popular (SILVA, 2001, p.97-98). A Dannemann também se utilizava desse processo 
(BONDAR, 1923). 
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Ainda antes da expedição, os charutos passam por uma câmara 

frigorífica, estufa e prensas. 

 

Figura 22 – Estufa a vapor, na Suerdieck. 
Fonte: DOCUMENTOS..., 1935. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou seja, na confecção dos charutos propriamente dita não eram utilizadas 

máquinas. Já para execução das embalagens, as máquinas eram necessárias. Na 

fábrica de caixinhas de charutos da Suerdieck em Maragogipe, que funcionava no 

local da antiga fábrica da Dannemann, o levantamento da Secretaria de Cultura 

identificou, em 1979, máquinas para fabricação de caixas, gravação e rotulagem. 

A partir de 1941, a Suerdieck registrou nas suas fichas de empregados 22 

capoteiros, denominação dada aos trabalhadores que enchiam os charutos na 

máquina, sugerindo o início da utilização de máquinas para sua confecção (SILVA, 

2001, p.98). Na década de 1950 a empresa passou a investir em máquinas para 

fabricação de charutos da linha popular, visando atender ao aumento de demanda 

que ocorreu na época, instalando 25 unidades em Maragogipe, conforme relatado 

anteriormente. 
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Figura 23 – Máquina para capeação de charutos da linha popular, com fumo natural, na Suerdieck. 
Fonte: PORTO FILHO, 2003, p.297. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Dannemann também não foram encontradas referências de utilização 

de máquinas para a confecção dos charutos, apenas de alguns equipamentos para 

realização de serviços complementares. Uma forma de agilizar a execução dos 

charutos foi a implantação, na década de 1920, de uma espécie de prensa, com a 

finalidade de uniformizá-los, aproveitando, desta forma, as operárias menos 

adestradas e tornando o trabalho mais rápido e mais barato. Entretanto, as melhores 

marcas continuavam a ser feitas totalmente à mão. A maior parte dos maquinários 

da empresa, leiloados em 1961, era composta por equipamentos utilizados no 

tratamento do fumo e máquinas para confecção das caixas (DIÁRIO OFICIAL, 

06/08/1961). 

A busca pela modernização, implantando maquinários, levou a Costa 

Penna à falência. A partir de 1936, quando Luiz da Costa Penna passou a comandar 

sozinho a empresa, ele buscou financiamento bancário para importação de 

máquinas, visando a maximização da produtividade dos charutos populares. O 

fracasso da mecanização levou ao fechamento da empresa em 1955 (PORTO 

FILHO, 2001, p.28-29). 

A justificativa da não mecanização das manufaturas de fumo em relação à 

indústria têxtil, segundo Paulo Henrique Almeida (1983, p.76-77), deve-se ao fato de 

que, na época do surgimento da indústria têxtil baiana, a produção de tecidos já 
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havia se mecanizado em escala internacional, fazendo com que as empresas 

instaladas na Bahia pudessem dispor de máquinas e equipamentos para produção 

de fios e tecidos desde o início. Já as empresas fumageiras da Bahia se 

implantaram num período em que a indústria do fumo internacional ainda não havia 

se mecanizado. 

No após-guerra, quando já havia uma tecnologia mundial disponível, as 

empresas charuteiras do Recôncavo Baiano não se mecanizaram devido à delicada 

situação financeira das empresas baianas no período e mais os motivos citados pela 

direção da Suerdieck em 1946: preferência dos charutos feitos à mão e o baixo 

salário pago aos “charuteiros” do Recôncavo, composta por 80% de mulheres 

(ALMEIDA, 19883, p.151). 

Na década de 1940, Stefan Zweig, em viagem ao Recôncavo Baiano, 

constatou a permanência do padrão tecnológico herdado do século XIX. Ele visitou 

três fábricas de Cachoeira, e ao invés de se deparar com “possantes máquinas de 

aço que recebessem numa das suas extremidades as folhas de fumo dispostas em 

camada e fornecessem pela outra charutos prontos, encapados, com cinta e talvez 

mesmo já arrumados nas caixas”, ficou admirado ao perceber que o fabrico do 

charuto no Brasil não era mecanizado. Ele acompanhou todo o processo de 

confecção de um charuto, tendo assim a certeza de que este era totalmente manual. 

Centenas de moças morenas acham-se sentadas nas salas das fábricas 
uma ao lado da outra e cada grupo delas exerce uma atividade diferente. 
Percorrendo essas salas, podemos assistir à evolução inteira dum charuto. 
Na primeira sala vemos o fumo como chega da plantação, em grandes 
folhas já secas, que exalam um cheiro forte, penetrante. Após a primeira 
escolha, feita por mulheres, sentadas entre montões de folhas de fumo, são 
retirados os talos. Só depois começa o enrolamento das folhas para 
formarem os charutos. Outro grupo de operários corta com facas os 
charutos de acordo com uma medida. Mas por enquanto os charutos estão 
nus, falta-lhes ainda a capa, que lhes vai dar forma e sabor.[...] Revestido 
afinal o charuto da capa, outra operária tem que fazer a ponta, outros dedos 
morenos colocam-lhe a cinta e ainda outros colam o selo.[...] Só então são 
os charutos envolvidos em celofane e colocados nas caixas, que recebem 
uma marca feita a fogo (ZWEIG, 1941, p.285-286). 
 

Se a produção de charutos não exigia máquinas, nem mesmo quando 

esta tecnologia encontrava-se mais acessível, já que a preferência era por charutos 

feitos à mão, para o cigarro, produto voltado para o público mais popular, tornou-se 

essencial a introdução de máquinas para o avanço no mercado. Há referências de 

que a Martins Fernandes & Cia em 1917 possuía 11 máquinas, todas importadas, 

para a confecção de cigarros e outros serviços complementares. A Leite & Alves 
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também possuía uma variedade de máquinas para a produção dos seus cigarros e 

os serviços complementares49. Entretanto, a falta de modernização das suas 

máquinas levou as duas firmas à falência devido à concorrência das empresas 

instaladas no mercado baiano a partir de 1920, que utilizavam equipamentos mais 

modernos. A empresa Leite & Alves, mudou-se para o município de Cachoeira e 

suspendeu a produção de cigarros, passando a se concentrar nos charutos e nas 

cigarrilhas. 

 

2.2.5 As influências das manufaturas na sociedade 

As fábricas de charutos exerceram influência direta no desenvolvimento 

econômico e social não só nas cidades onde estiveram presentes, como também 

nas circunvizinhas. Isso ocorreu não apenas devido ao emprego gerado, como 

também através de ações na estrutura das cidades. 

O volume de trabalhadores empregados pelas fábricas de charutos do 

Recôncavo Baiano favoreceu o surgimento de uma camada social envolvida no 

processo de fabricação desse produto, que envolvia desde o cultivo do fumo à sua 

confecção e acabamento final. A indústria de charutos ultrapassava os limites das 

fábricas e invadia a maioria das residências da população de baixa renda. A 

produção doméstica contava com compradores certos e viajantes, ou eram até 

mesmo destinadas a uma fábrica que passava o fumo para a charuteira, pagando-

lhe apenas a mão-de-obra, não havendo nenhum compromisso trabalhista.  

Nas três cidades acima mencionadas (S. Felix, Maragogipe e Cachoeira) as 
fábricas de charutos dão trabalho a cerca de sete mil operárias; dellas as de 
Dannemann occupam mais de tres mil pessoas, Costa Ferreira e Penna 
mais de mil, Suerdieck mais de mil e duzentas pessoas. As duas mil 
restantes se distribuem entre as fabricas menores e a confecção caseira. O 
braço masculino é aproveitado principalmente na seleção e enfardamento 
do fumo, na confecção das caixas e embalagem dos charutos (BONDAR, 
1923). 
 

A preferência por mulheres para exercer o serviço de confecção de 

charutos, seja pela qualidade feminina de possuir mais habilidades manuais e 

paciência para permanecer longas horas sentada concentradas no serviço50, ou pelo 

                                            
49

 As máquinas das empresas Martins Fernandes e Leite & Alves estão citadas no item 2.2.2. 

50
 Elizabete Silva (2001, p.63) coloca que a atribuição dessas habilidades às mulheres era uma concepção que 

estava “cristalizada no pensamento coletivo da região e também incorporado ao conjunto de valores da 
sociedade brasileira, devido à sua formação patriarcal”. 
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fato da mão-de-obra feminina ser mais barata que a masculina, colocou as mulheres 

no topo das funções exercidas em torno da fabricação dos charutos. Ser charuteira 

era a ocupação mais importante da fábrica. Aos homens geralmente cabiam as 

funções nos armazéns, que exigiam uma maior força física, e na confecção de 

caixas. 

O maior índice de empregados femininos, com uma melhor remuneração, 

devido à importância da função, determinou uma mudança na estrutura familiar das 

sociedades cuja economia girava em torno dos charutos, colocando as mulheres 

como o personagem mais importante da família, sustentando, muitas vezes não só 

os filhos, geralmente numerosos, como também os seus maridos. Isso fortaleceu o 

papel da mulher na sociedade do Recôncavo Baiano. Elizabete Silva (2001) aborda 

amplamente o assunto, revelando o papel histórico dessas mulheres, “sendo 

trabalhadoras, mães, amásias ou esposas”. 

A maioria das mulheres charuteiras era chefe de família que, neste caso, 
cabia-lhe a manutenção da casa e da família no que diz respeito ao aspecto 
econômico, assim como a educação dos filhos e outras responsabilidades; 
o marido ou amásio normalmente não se responsabilizava por inteiro nestas 
questões, apenas, por algumas vezes fornecia uma pequena ajuda. Estas 
mulheres que, também, atuavam no mercado de trabalho, certamente 
ofereceram mudanças na estrutura familiar daquela sociedade onde os 
papéis sociais ainda eram relativamente distintos, portanto o seu estudo 
sugere revelar os papéis históricos das mulheres das classes oprimidas, 
sendo trabalhadoras, mães, amásias ou esposas (SILVA, 2001, p.63). 
 

Um fato interessante apresentado pela autora (ibidem, p.152-153) era a 

presença marcante das charuteiras nas festas das cidades, principalmente nas 

comemorações, de caráter popular, que animavam as celebrações dos santos 

católicos. Na programação era destinado um dia particular para cada fábrica. As 

charuteiras se encarregavam de organizar a apresentação do dia de sua empresa, 

criando um verdadeiro clima de competição da melhor apresentação e decoração. 

Apesar de, teoricamente, as fábricas serem as patrocinadoras do seu dia, na maioria 

das vezes eram os próprios empregados que se encarregavam de fazer doações 

para possibilitar as apresentações. A importância dessas festas estava na 

oportunidade das charuteiras se mostrarem para a sociedade. 

A presença da indústria do fumo foi responsável pelo progresso das 

cidades do Recôncavo Sul devido à grande circulação de dinheiro que promoviam 

no comércio das respectivas praças. Isso consta na maioria dos artigos e manchetes 

sobre a indústria do fumo, publicados no “Correio de São Félix”, entre 1941 e 1973 

(ibidem, p.132). 
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Além de promover a circulação de dinheiro entre os seus habitantes, as 

fábricas acabaram determinando melhoramentos na infraestrutura urbana, como 

pavimentação e iluminação pública. O interesse dos empresários em criar condições 

melhores para as cidades onde estavam instalados, beneficiando também as suas 

empresas, fez com que se envolvessem diretamente em funções políticas ou 

empresariais. 

Gerhard Dannemann, por exemplo, foi o primeiro intendente municipal de 

São Félix, onde possuía uma fábrica desde 1873, quando esta se emancipou em 

23/12/188951. Em seu governo, ele implantou os serviços de iluminação pública e 

telefonia da cidade, pavimentou ruas, construiu estradas e prédios públicos como o 

Paço Municipal (PORTO FILHO, 2001, p.13-15). 

Já Gerhard Suerdieck preferia não se envolver politicamente. Entretanto, 

proporcionou a instalação da energia elétrica na cidade de Maragogipe, criando a 

Companhia Maragogipana de Eletricidade, uma subsidiária da Suerdieck que 

ganhou o direito de explorar o serviço elétrico público e particular (idem, 2003, 

p.126). 

A Suerdieck tinha uma ampla ação social para com os trabalhadores de 

sua empresa, ampliada aos seus familiares. A empresa oferecia assistência odonto-

médica, sendo equipada com: posto médico, gabinete dentário, laboratório para 

pesquisas clínicas, farmácia, laboratório para manipulação de receitas e creche. A 

empresa também participou da formação da Associação Atlética Maragogipana, 

além de garantir moradia e hospedagem para alguns empregados, conforme 

detalhado anteriormente (ibidem, p.54, 126-129). 

A Dannemann também promovia ações sociais, como casas para 

operários (ver nota 36, p. 56) e ambulatório, conforme encontrado na lista de bens 

da empresa que seriam leiloados (DIÁRIO OFICIAL, 06/08/1961). Isso mostra que a 

relação das empresas com a população não era restrita ao tempo em que os seus 

funcionários permaneciam na fábrica, se estendendo ao cotidiano. 

  

  

                                            
51

 Em 18/12/1892 foi eleito para o mesmo cargo, porém renunciou pouco tempo depois, em 10/02/1893 (PORTO 
FILHO, 2001, p.13-15) 
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2.3 DECADÊNCIA E RENASCIMENTO DO SETOR FUMAGEIRO BAIANO 

 

2.3.1 Declínio e fechamento das fábricas 

A história do desenvolvimento das manufaturas de fumo na Bahia aponta 

um período de grande explosão, localizado entre 1890-1900, com a fundação de 

inúmeros estabelecimentos. Isso pode ser constatado tanto no Recôncavo Baiano, 

observando o Quadro 02, quanto em Salvador, no Gráfico 01. Silza Borba (1975, 

p.51-52) explica que nessa época a Bahia foi favorecida pela conjuntura 

internacional na exportação de suas matérias primas, sendo o fumo um dos 

principais produtos. O surto manufatureiro, possivelmente, surgiu em decorrência do 

capital de giro obtido e acumulado com as exportações do tabaco baiano. 

Entretanto, logo as inúmeras fábricas do ramo fumageiro saíram de cena, 

ficando apenas as grandes empresas no mercado. Das quinze fábricas existentes ou 

fundadas na década de 1870 (Salvador e Recôncavo) levantadas por Borba, apenas 

quatro foram além de 1930: Dannemann, Costa Ferreira & Penna, Leite & Alves e 

Vieira de Mello, que não passou dessa década. 

O crescimento das manufaturas até a década de 1930 se justifica pela 

proximidade de fontes de matéria-prima de razoável qualidade e pela oferta de mão-

de-obra barata na região. Isso permitiu o crescimento das vendas para outros 

Estados e para o exterior, apesar de manter o mesmo padrão tecnológico de 

meados do século XIX e do pequeno desenvolvimento da infra estrutura básica da 

região (energia elétrica, transporte, crédito) (ALMEIDA, 1983, p.78). 

O fechamento de inúmeros estabelecimentos existentes não se justifica 

pela hipótese destas estarem em declínio. Borba (1975, p.73-74) demonstra que as 

fábricas de charutos e cigarros encontravam-se numa situação econômica estável 

com comprovada expansão industrial, através de suas produções. A autora afirma 

que a extinção das empresas fumageiras na Bahia aconteceu devido à pressão 

concorrencial a partir do trust anglo-americano do fumo, “que encampando 

inicialmente firmas no Rio de Janeiro, estendeu seu domínio aos outros Estados do 

Brasil, provocando a sucessiva eliminação das concorrentes”. 

Na década de 1920 entraram duas firmas poderosas de fumo no mercado 

brasileiro: a Cia Générale Des Tabacs e a Souza Cruz & Cia. A instalação destas 
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empresas implicou no desaparecimento completo das firmas de cigarros instaladas 

desde o século XIX, como a Leite & Alves e a Martins Fernandes. 

Como forma de criar condições para a concorrência instalada pelo trust 

anglo-americano, no setor de charutos, a partir dessa década, observou-se um 

processo de centralização e concentração do capital: a fusão das firmas Stender e 

Dannemann em 1922 e a absorção definitiva da Vieira de Mello pela Suerdieck em 

1940. Entretanto, isso não daria garantias para concorrer com o cigarro. 

Almeida (1983, p.80) coloca o cigarro como grande vencedor na guerra 

de concorrência travada na primeira metade do século. “Foi graças às campanhas 

de publicidade dos fabricantes de cigarros, à rápida ampliação de suas redes de 

distribuição deste produto e ao seu menor preço unitário, que o consumo deslocou-

se no sentido do abandono do charuto.” 

Sendo o cultivo do fumo escuro próprio para charuto, o produto principal 

de exportação baiano no ramo fumageiro, a indústria do fumo acabou perdendo a 

sua posição de destaque na economia baiana. Em 1940 a participação deste setor 

no valor da produção industrial na Bahia diminuíra cerca de 12% do total e a 

participação no número de operários empregados caíra cerca de 23% sem haver 

uma mecanização generalizada. Em 1950, o valor da produção chegou a 

representar apenas 8% do total da indústria estadual, o número de operários (3.940) 

apenas 10,3% e o capital aplicado não mais que 2,1% (ibidem, p.82-83). Como as 

manufaturas de charutos baianas representavam um apêndice da atividade de 

beneficiamento e enfardamento do fumo em folha para exportação, a diminuição das 

exportações de fumo implicou diretamente na produção das fábricas. 

O declínio das manufaturas do fumo foi mais um caso particular do 

processo de decadência da antiga indústria nordestina, que era representada pela 

indústria têxtil, pelas manufaturas de fumo e pelas usinas de açúcar.  

Estranguladas pelo limitado desenvolvimento do mercado regional e pela 
concorrência das indústrias implantadas em outros estados, obsoletas 
técnica e administrativamente, prejudicada ainda pelas secas, fábricas 
têxteis, usinas de açúcar e manufaturas de charutos tiveram um mesmo 
destino: quebraram, desempregando milhares de trabalhadores (ALMEIDA, 
1983, p.158). 
 

Em meados do século XX só restava uma única empresa no segmento 

produtor de cigarros e fumos desfiados: a Souza Cruz. Em 1950 havia quinze 

estabelecimentos produtores de charutos, mas em 1970 só restavam cinco. Apesar 
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de constatar o esvaziamento da produção charuteira, Almeida (1983, p.161) 

considera que os dados do censo estão subestimados, devendo ter sido 

considerados apenas os grandes estabelecimentos, pois em pesquisa direta 

realizada no Recôncavo, em 1980, foram encontradas mais três manufaturas de 

charutos e/ou cigarros implantadas antes de 1970, porém, de pequeno porte. 

A importância das fábricas para a população ficou amplamente 

estampada nos jornais na década de 1980, período em que a indústria do fumo já 

estava em decadência. Na época, as fábricas que se encontravam abertas e 

absorviam um maior número de funcionários era a C. Pimentel, em Muritiba, e a 

Suerdieck, presente em Maragogipe e Cruz das Almas. Sobre a Pimentel, que 

absorvia 400 funcionários, destaca-se a seguinte notícia: 

 

A população da cidade de Muritiba, localizada a 80 quilômetros de Salvador, 
vive dias de intensa expectativa, com a possibilidade do fechamento em 
definitivo da fábrica de charutos e cigarrilhas C. Pimentel. [...] 
A fábrica foi fundada em 1933 e vinha participando ativamente na economia 
de toda a região vizinha ao rio Paraguaçu, não só pelo recolhimento de 
tributos municipais, mas por absorver grande parte da mão-de-obra local 
(DESEMPREGO..., 16 fev 1981). 
 

Os indícios de fechamento da fábrica da Suerdieck em Maragogipe 

deixaram os políticos e a população apreensivos ainda na década de 1980, 

destacando-se a seguinte manchete: 

 

Pela primeira vez, políticos das quatro facções do PDS e do PMDB se 
uniram em torno de um só objetivo: impedir que projeto de transferência da 
fábrica se concretize. 
O prefeito Bartolomeu Teixeira (PDS) é um dos mais preocupados, no 
reconhecer que o município depende muito da Suerdieck, “uma das nossas 
principais fontes de receita (LUNA, 7 ago. 1984). 
 

A reportagem apresentou que restavam apenas 450 funcionários, dos 800 

que havia no ano anterior. Em 1983, num artigo sobre as demissões da empresa, foi 

colocada a apreensão dos comerciantes, pois o aumento de desempregados na 

cidade interferia no movimento das vendas (BANEB... 1° jul. 1983). 

Em 1984, num trabalho onde o governo da Bahia buscava uma proposta 

de ação para Maragogipe, os pesquisadores constataram não haver mais fabricos52 

ou produções domésticas na cidade: 

                                            
52

 Os fabricos eram locais clandestinos, instalados numa residência ou num lugar específico, onde um 
responsável reunia várias mulheres, não havendo laços empregatícios (SILVA, 2001, p.56-58). 
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Sobrevive hoje em Maragogipe apenas a Suerdieck, operando com grande 
capacidade ociosa. Desapareceram completamente os pequenos fabricos e 
contam-se nas pontas dos dedos as poucas bancas de charuteiros que 
produzem o charuto popular. O comércio de fumo afugentou-se também da 
cidade. O fumo do altiplano não tem mais o porto de Maragogipe como 
opção de escoamento, tudo sai pelo caminhão (GOVERNO ..., 1984, p.18). 
 

A construção da BR-101, e a preferência do Brasil pelo transporte 

rodoviário, provocaram a gradativa decadência do sistema de transporte fluvial pelo 

rio Paraguaçu. Esses fatos tornaram Cachoeira, São Félix, Muritiba e Maragogipe, 

cidades de difícil acesso. Esses locais deixaram de ser atrativos para a implantação 

de uma indústria. Somando esses fatores à decadência da indústria do fumo, a 

economia dessas cidades foi bastante prejudicada.  

 

2.3.2 As novas empresas do ramo fumageiro baiano 

Em 1983, a produção de charutos e cigarrilhas reunia cerca de seis 

empresas, sendo a Suerdieck e Pimentel as maiores. Além delas havia a H. Madeiro 

da Silva, a Ideal, a Cooperativa Artesanal Mista do Vale do Paraguaçu (COOVALE) 

e a Menéndez e Amerino (ALMEIDA, 1983, p. 162). A Pimentel e a Ideal foram 

adquiridas pela Suerdieck em 1987 e 1988, respectivamente. A Suerdieck fechou 

totalmente em 1999. 

A COOVALE foi organizada na década de 1960 pela freira Adélia Senn, 

na Vila de Cabeças, que organizou uma pequena fabricação de charutos na sacristia 

da igreja matriz, como forma de reunir o grande número de mulheres existentes no 

local, cujo único ofício era o de charuteira. A cooperativa funcionava em convênio 

com a nova Leitalves Agro Comerial e Industrial de Fumos S/A (SILVA, 2001, p.61). 

Não foram encontradas notícias sobre a sobrevivência da empresa. 

Já a H. Madeiro da Silva foi o embrião do ressurgimento da Leite & Alves. 

Esta empresa foi fundada em 1977 por Humberto Madeiro da Silva, após arrematar 

a marca Talvis e a marca-nome da empresa Leite & Alves no início dos anos 70, 

quando seus bens e marcas foram colocados em hasta pública. Continuando os 

negócios, o filho Renato H. Madeiro montou três empresas no ramo fumageiro, com 

o intuito de dividir a receita dos negócios e assegurar seu enquadramento na 

legislação tributária do Simples: Talvis Cigarrilhas e Charutos Ltda em Cachoeira 

(2001), a Indústria de Tabacos da Bahia, em Conceição de Feira (2003) e a Fábrica 

de Charutos Leite e Alves Ltda, em Cruz das Almas. A primeira foi paralisada em 
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2007 devido à exclusão dos benefícios fiscais do Simples, das empresas ligadas ao 

tabaco. A segunda é voltada para fumos desfiados e beneficiamento do fumo. Só a 

Leite & Alves se concentra na produção de charutos e cigarrilhas. Atualmente a 

fábrica encontra-se em Cachoeira. 

  

Figura 24 - Centro Cultural da Dannemann, em São Félix. 
Foto: Luciana Guerra, 01/09/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra antiga grande empresa de fumo que ressurgiu no mercado baiano 

foi a Companhia Brasileira de Charutos Dannemann. Sob o controle da empresa 

suíça Burger Söhne53, a CBCD voltou a fabricar os charutos no Brasil, mas com 

novas marcas, pois as antigas pertenciam a Dancoin. Primeiramente montou uma 

pequena manufatura em Muritiba. Em 1989 transferiu-se para São Félix, para um 

espaço dentro do Centro Cultural Dannemann, um antigo depósito do Armazém 

Providencial, que pertenceu a José Ramos de Almeida & Cia., maior atacadista e 

varejista de secos e molhados no Recôncavo, na mesma avenida dos antigos 

armazéns da Dannemann (PORTO FILHO, 2001, p.44). Neste mesmo ano a Burger 

                                            
53

 O grupo suíço Burger Söhne e o grupo alemão August Blase, franquias criadas pela Companhia de Charutos 
Dannemann, em 1938 e pela Companhia Brasileira de Charutos Dannemann em 1954, vendiam os charutos 
Dannemann no mercado europeu. Para garantir essas vendas, o administrador das franquias, George Kock, 
comprou a falida CBCD em 1964. Isso causou um grande conflito com a Dancoin, empresa do grupo Suerdieck 
que adquiriu as marcas leiloadas, quando esta passou a colocar os charutos Dannemann no mercado a partir de 
1962. Os direitos para venda da marca Dannemann no exterior foram divididos entre Georg Koch e Geraldo 
Suerdieck num encontro em 1967, ficando Georg Koch com a Europa e a Dancoin com o restante do mundo 
(PORTO FILHO, 2003, p.161-170). 
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Söhne apareceu na junta comercial da Bahia como nova controladora da Dancoin, 

atual Danco – Comércio e Indústria de Fumo Ltda -, readquirindo, desta forma, o 

direito sob as antigas marcas. Entretanto, o forte da empresa na Bahia é o ramo da 

exportação de fumo, e não a produção de charutos (PORTO FILHO, 2001, p.43-46). 

 

Figura 25 - Espaço da fábrica que funciona dentro do Centro Cultural. 
Foto: Luciana Guerra, 01/09/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Menéndez e Amerino Cia Ltda, implantada entre 1978 e 1979 em São 

Gonçalo dos Campos, apresenta motivos bem particulares para sua instalação num 

momento de grande crise do mercado de charutos. A família Menéndez abandonou 

Cuba em 1960, onde havia perdido a empresa produtora de charutos H. Upmann e 

Montecristo para o novo regime cubano. Primeiramente, a família instalou uma nova 

empresa charuteira nas Ilhas Canárias. Em 1975, conheceu Mário Amerino Portugal, 

exportador de tabaco na Bahia. No ano seguinte, constituíram a empresa Menéndez 

& Amerino. O foco da empresa é produzir charutos de alta qualidade voltados para o 

mercado externo, principalmente o americano. A empresa instalou plantações 

próprias de tabaco, desenvolvendo o “havana cubano” a partir de sementes 

contrabandeadas de Cuba (ALMEIDA, 1983, p.164). 

O sucesso da Menéndez & Amerino e a saída da Suerdieck do mercado 

fizeram com que muitos empresários ingressassem na atividade de produção de 

charutos no final da década de 1990, considerando que haveria espaço no mercado 



87 
 

brasileiro para os charutos da linha nobre. Entretanto, não perceberam que o forte 

da Suerdieck sempre havia sido produtos médios e populares. Além disso, havia 

outras facilidades que incentivaram os novos investimentos no ramo: facilidade para 

produzir anéis para charutos com a marca impressa em menores quantidades; 

esterilização dos charutos via congelamento, o que poderia ser feito em 

congeladores horizontais domésticos; terceirização da produção de embalagens; 

facilidade para compra da matéria-prima, principalmente a capa para os charutos, 

após a falência da empresa Agro Comercial Fumageira, da Suerdieck, que detinha o 

monopólio (CARVALHO, 2011). Outro fator que estimulou a produção de charutos 

premium voltados para exportação foi o sucesso econômico dos Estados Unidos no 

final dos anos 1990, quando havia uma grande demanda por importações do 

produto. 

Carvalho (2011) lista dez empresas que surgiram no cenário charuteiro 

baiano entre 1999 e 2007, sendo quatro com foco na linha premium, duas na linha 

de charutos intermediários, uma na linha de charutos populares, um plantador de 

fumo que fabrica charutos do seu próprio fumo apenas sob encomenda, uma que 

funciona como prestadora de serviços que fabrica charutos para terceiros e uma de 

charutos populares voltados para cultos afro-religiosos. 

Desde a década de 1980, o charuto passou a representar um produto 

inapto para concorrer com o cigarro no mercado popular. Mesmo as tentativas 

realizadas nos Estados Unidos para utilização de fumo homogeneizado para capear 

o charuto, chegando a uma industrialização próxima do cigarro, não conseguiu 

impedir a constante queda nas vendas. O custo menor dos cigarros e os teores mais 

elevados dos charutos de nicotina e alcatrão, afastando novos consumidores 

preocupados com a saúde, e a proibição do consumo em ambientes fechados foram 

motivos que levaram à perda de mercado dos charutos baratos (ALMEIDA, 1983, 

p.164-165). 

O fato é que o interesse pelo charuto sempre se deu pelo motivo dele ser 

um produto confeccionado à mão. Desta forma, um dos grandes vilões que tornaram 

o charuto o produto inacessível à classe popular foi o aumento do custo da mão-de-

obra. Carvalho (2011) lembra que no Brasil, as primeiras manufaturas, iniciadas 

ainda antes da abolição da escravatura, possuíam um baixo custo com a mão-de-

obra. Mesmo após a abolição, os trabalhadores, ainda que remunerados, não tinham 

direitos trabalhistas, trabalhando até 14 horas por dia, sem férias, repouso 
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remunerado, etc. Também era comum o emprego de menores, com salários 

reduzidos. Com as leis trabalhistas, a mão-de-obra passou a representar um custo 

cada vez maior. Da década de 1960 para cá, o custo da mão-de-obra aumentou de 

100 dólares por milheiro de charutos para 760 dólares, representando mais que o 

dobro do dispêndio do tabaco. 

Acontece que, em tempos de inflação, o empobrecimento gradativo das 
classes consumidoras dos charutos intermediários e populares; a 
concessão de prazos de pagamento dilatados; a crescente carga de 
impostos, sempre exigindo mais capital de giro; as altas margens de 
comercialização que, num dado momento, começaram a ser praticadas 
pelas tabacarias; o deslocamento dos consumidores para os cigarros, bem 
mais baratos; assim como a impossibilidade de reduzir custos, via 
mecanização, dado à multiplicidade de opções fabricadas, num mercado em 
queda, levaram ao quadro que arruinou as grandes companhias charuteiras 
baianas do século XX (CARVALHO, 2011). 
 

Na Suerdieck, os charutos Premium representavam apenas 6% da 

produção. A análise atual da demanda brasileira suprida pelo comércio formal revela 

um índice de 38%. Ou seja, o consumo interno de charutos intermediários e 

populares caiu de 94% para 62%. A tendência de que charutos sejam cada vez mais 

elitizados deve prosseguir no século XXI. 

 

2.3.3 O quadro atual e o futuro dos charutos 

Apesar dos charutos não apresentarem mais a importância para o 

conjunto da economia baiana que tinha antes da década de 1950, o comércio 

interestadual de charutos ainda continua sendo importante para o Estado. Essa 

afirmação de Almeida de 1983 ainda pode ser considerada realidade, quando 

constatado que a Bahia produz quase a metade dos charutos consumidos no 

mercado interno brasileiro. 

Carvalho (2011), para encontrar um quadro do consumo atual de charutos 

e cigarrilhas do Estado baiano organizou a produção e demanda, partindo de 

inúmeros pressupostos e análises. Seu estudo foi realizado com base em 

entrevistas em 17 unidades produtoras baianas de vários portes, estimando as 

produções de outros estados, especialmente Santa Catarina e São Paulo e 

levantando as importações regulares e irregulares. Concluindo, organizou a Tabela 

3. 

O autor divide a produção baiana (4,6 milhões) destinada ao consumo 

interno da seguinte forma: 28,3% de charutos premium, 59,1% de charutos médios e 

populares; 12,6% de charutos para rituais. Em relação ao consumo total do mercado 
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interno (10 milhões) 34,4% é formado pelo segmento de charutos premium, 49,2% 

pelo de charutos intermediários e populares e 16,4% pelo de charutos para rituais 

religiosos. Em seu livro há citações de várias empresas baianas que comercializam 

seus produtos em outros estados. 

 

Tabela 3 - Consumo atual de charutos e cigarrilhas do estado baiano. 
Fonte: CARVALHO, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de não haver indícios de que o mercado irá se expandir, Carvalho 

aponta que a maioria acredita que este se manterá ainda por muitos anos, pois 

sempre existirão apreciadores de charutos. 

A quebra das manufaturas do Recôncavo Baiano ao longo da segunda 

metade do século XX gerou um verdadeiro colapso na economia da região. As 

reportagens de jornais demonstravam a preocupação dos trabalhadores em relação 

ao fechamento das últimas grandes manufaturas, como a Pimentel e a Suerdieck. 

Apesar da abertura das novas manufaturas a partir da década de 1990 

não representarem um grande impacto na economia, elas mantêm acesa uma 

tradição secular do Recôncavo Baiano no cultivo do fumo e confecção dos charutos 

à mão. Isso demonstra a importância de se registrar toda a trajetória percorrida 

pelas manufaturas na Bahia, desde a sua implantação. Elas fazem parte da história 

do Estado, tendo interferido ativamente nas áreas econômica, social e cultural. A 

análise destas fornece explicações a respeito da situação atual, principalmente do 

Recôncavo Baiano, onde tiveram uma atuação de maior impacto. 

MERCADO BRASILEIRO ANUAL 

ORIGENS  Charutos % 

Bahia        4.600.000 46% 

Outros Estados        1.200.000 12% 

Estrangeiro        4.200.000 42% 

Totais      10.000.000 100% 

MERCADO BRASILEIRO ANUAL 

ORIGENS  Charutos % 

Regulares        7.831.000 78% 

Clandestinas        2.169.000 22% 

Total      10.000.000 100% 
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Nesta tese propõe-se a análise das antigas fábricas de charuto do 

Recôncavo Baiano sob o ponto de vista arquitetônico, buscando compreender a sua 

importância, enquanto patrimônio industrial. Assim, no próximo capítulo serão 

apresentados todos os edifícios encontrados que ainda permanecem, mesmo que 

em estado de ruínas. 
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3    ANÁLISE DAS MANUFATURAS DE FUMO: RUÍNAS, ADAPTAÇÕES E 
INTERVENÇÕES 

 

Dentro do tema patrimônio industrial, as manufaturas de fumo ainda 

representam um objeto pouco explorado. Não foram encontrados estudos em 

relação à tipologia desses edifícios, nem análises a respeito de intervenções 

realizadas nessas estruturas para adaptá-las a novos usos. Sabe-se que a Itália vem 

desenvolvendo alguns estudos em torno do tema, devido à iminência de 

desaparecimento dessa tipologia industrial no país, pois desde o final de 2002 o 

Estado italiano tem promovido a alienação de algumas de suas propriedades, entre 

elas os edifícios das antigas fábricas de tabaco54. 

Os vestígios de manufaturas de fumo que existem no Recôncavo Baiano, 

estão, cada vez mais, desaparecendo do cenário das cidades, apagando o registro 

de um tempo em que o fumo foi o principal provedor financeiro da região. Alguns 

edifícios nos quais funcionaram as antigas fábricas sobrevivem, fornecendo uma 

riqueza de informações onde pode ser constatada a presença marcante do fumo 

para a população. Dentre os edifícios que ainda permanecem, tem-se: as Fábricas 

Dannemann em São Félix e Muritiba, as Fábricas Suerdieck em Maragogipe e 

Cachoeira e a Fábrica Leite & Alves em Cachoeira. Como ruínas, ainda existem 

alguns vestígios da antiga Fábrica Dannemann em Maragogipe, da Suerdieck em 

Cruz das Almas e da Pimentel em Muritiba. 

Compreender essas fábricas enquanto Patrimônio Industrial não é uma 

tarefa simples, diante da escassez de pesquisas existentes sobre suas estruturas. O 

estudo de outros exemplares fora do contexto do Recôncavo Baiano possibilita uma 

melhor compreensão, não só da tipologia arquitetônica como também da forma de 

trabalho, do tratamento dos empresários em relação aos funcionários, entre outros. 

Com a finalidade de auxiliar as análises propostas neste capítulo, foram 

selecionados alguns exemplos internacionais55 de manufaturas instaladas entre o 

século XVIII e o século XX, em diferentes partes do mundo, dando, assim, uma ideia 

da sua evolução tipológica ao longo do tempo. Confrontando os dados com a análise 

                                            
54

 Como dito na Introdução, não foi possível ter acesso ao livro italiano Le Fabbriche del Tabacco in Italia, fruto 

de um congresso ocorrido em 2009, em tempo para que pudesse fazer parte desta tese. No livro encontram-se 
artigos organizados sob duas temáticas: a história das manufaturas de tabaco e a conservação, recuperação e 
valorização das manufaturas. 

55
 No Brasil, não foram encontradas referências de exemplares de manufatura de fumo nos outros estados para 

serem apresentados. 
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das manufaturas de fumo baianas, é possível ter um melhor entendimento do partido 

arquitetônico utilizado nessas fábricas. 

Dentre os edifícios selecionados, encontram-se exemplos que foram 

construídos para tal finalidade e outros que foram adaptados em antigas estruturas, 

um fato comum aplicado não só na Europa (onde foram encontrados alguns 

exemplos) como também no Recôncavo Baiano. Dentre os exemplares selecionados 

estão: a Real Fábrica de Tabaco de Sevilha (Espanha), Real Fábrica de Tabaco em 

Morlaix (França), a Manufatura Italiana de Tabaco SPA (Itália), a Manufatura de 

Tabaco de Rovereto (Itália), Fábrica de Tabaco de Cibali (Turquia), a Companhia 

Lisbonense de Tabacos (Portugal), a Fábrica de Tabacos de Xabregas (Portugal), a 

Tabaqueira (Portugal) e a Fábrica de Tabaco de Linz (Áustria)56. 

A partir da apresentação das características das manufaturas 

internacionais e das fábricas do Recôncavo Baiano, buscam-se as características 

comuns dessa tipologia e das condições de trabalho. 

Alguns desses exemplos sofreram reformas, após encerrar as atividades 

fabris, para serem utilizados com novos usos, sendo representados por Sevilha, 

Morlaix, Rovereto e Cibali, no plano internacional, e Leite & Alves e Dannemann 

(São Félix) no Recôncavo. A SPA também sofreu grandes reformas, porém manteve 

o seu uso como manufatura de fumo. Apesar do material disponível não ser 

suficiente para a realização de uma análise mais profunda das intervenções sofridas, 

na segunda parte deste capítulo são feitas algumas considerações, buscando 

entender se nas obras tem sido considerada a manutenção da memória da fábrica, 

ou se apenas os antigos espaços fabris foram adaptados sem o entendimento do 

objeto arquitetônico como um Patrimônio Cultural. 

Ruínas, adaptações e intervenções são as três formas como as antigas 

fábricas de fumo que serão mostradas neste capítulo se apresentam. Ou estão 

abandonadas, ou foram adaptadas sem a elaboração de um estudo anterior, ou 

sofreram obras a partir da execução de projetos arquitetônicos. 

                                            
56 Nesta pesquisa, foram encontrados outros exemplares que não foram utilizados devido à escassez de 

informações. Destaca-se a Tobacco Factory, que representa a última parte remanescente do antigo espaço Wills 
Tobacco na Raleigh Road, Southville, Bristol (Inglaterra). A antiga fábrica funciona atualmente como um espaço 
multi-uso, com apartamentos, restaurante, café-bar, escritórios, teatro, escola de artes cênicas. A intervenção é 
considerada como um modelo de regeneração urbana (Fonte: < http://en.wikipedia.org/wiki/Tobacco_Factory>. 
Acesso em: 27 out. 2012). 
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3.1 AS FÁBRICAS DO RECÔNCAVO BAIANO 

 

3.1.1 Fábrica Dannemann, São Félix 

Dentre todas as fábricas de fumo do Recôncavo Baiano, a Dannemann, 

em São Félix, representa a mais antiga edificada para esse fim. Está situada na 

atual Rua João Severino da Luz Neto, em frente ao edifício do INSS, construído no 

local da antiga fábrica Stender & Cia.  

Planta 4- Planta de localização da Fábrica Dannemann, São Félix. 
Fonte: <http://www.openstreetmap.org/#map=18/-12.60694/-38.96944>. Acesso em 02 mar 2014. 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi inicialmente construída em 1873, conforme consta inscrição da data 

em sua fachada. Em 1915 há referências sobre uma ampliação, possivelmente da 

parte posterior do edifício, encostado ao primeiro, formando um grande galpão. A 

diferença de nível das janelas do segundo pavimento indica representar uma 

construção posterior (Figuras 26 e 27). 

As aberturas do térreo são compostas por sete janelas em duas folhas 

com caixilho de vidro e almofadas, sobrepostas por bandeira em caixilho de vidro e 

verga em arco abatido, com folhas de segurança interna e duas portas em duas 

folhas almofadadas. No pavimento superior, encontram-se nove janelas em caixilho 

de vidro com verga reta, sendo três janelas rasgadas com balcão com balaústres em 
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argamassa. Há ainda cercaduras, frisos, cunhais e platibanda com balaústres e 

pinhas, entre outros elementos em argamassa. 

 

Figura 26 – Fábrica da Dannemann em 1918, São Félix. 
Fonte: Arquivo Público de São Félix; A FABRICAÇÃO..., 1918. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27 – Fábrica Dannemann em 1930, São Félix. 

Fonte: Arquivo Público de São Félix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar do edifício não representar um exemplo tão explícito da 

arquitetura neoclássica, a racionalidade da forma da edificação e o uso de 

elementos como cornija e platibanda como recurso formal mostram a evolução dos 
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conceitos arquitetônicos em relação à arquitetura barroca, anteriormente aplicada. 

Porém, notam-se alguns elementos decorativos, como os detalhes abaixo das 

janelas do pavimento superior, que aproximam o edifício do estilo eclético. É 

possível que estes tenham sido introduzidos durante a ampliação de 1915. 

A edificação está situada no limite da frente do lote. Suas laterais 

apresentam um recuo, possibilitando a abertura de esquadrias, fornecendo assim, 

uma iluminação mais apropriada para a atividade industrial. O pavimento térreo está 

situado num nível superior ao da rua, impedindo que os transeuntes visualizassem o 

interior da fábrica através das janelas. 

A cobertura é formada por dois telhados de duas águas. A estrutura é 

composta por pilares em alvenaria que sustentam o telhado e o assoalho do 

pavimento superior, permitindo a formação de grandes vãos. 

As charuteiras eram distribuídas lado a lado em bancadas apropriadas 

para a confecção dos charutos, com divisões entre cada uma, pois os serviços eram 

executados individualmente (Figura 28). Haviam também grandes bancadas para 

execução de outros serviços como a embalagem de charutos (Figura 29). É nítida a 

maioria da mão de obra feminina nos serviços de produção. Nas fotografias 

percebe-se a presença de apenas alguns homens que parecem exercer um serviço 

de fiscalização. Algumas crianças também podem ser observadas realizando os 

trabalhos (Figura 30). 

 
Figura 28 – Imagem interna da Fábrica Dannemann, São Félix. 

Fonte: Arquivo Público de São Félix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

Figura 29 – Imagem interna da Fábrica Dannemann, São Félix. 
Fonte: Arquivo Público de São Félix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Imagem interna da Fábrica Dannemann, São Félix. 
Fonte: Arquivo Público de São Félix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numa outra edificação térrea com telhado em quatro águas, situada do 

lado esquerdo da fábrica (Figura 27), funcionava provavelmente como recepção, 
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armazenagem e triagem das folhas de fumo. Nesse local, são observados apenas 

homens trabalhando (Figura 31). 

 

Figura 31 – Imagem interna da edificação situada ao lado esquerdo da Fábrica da Dannemann, São Félix. 
Fonte: Arquivo Público de São Félix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde o início da década de 1980, a antiga fábrica funciona como a Casa 

de Cultura Américo Simas, pertencente à prefeitura de São Félix, quando foi 

realizada uma reforma para implantação do Centro Cultural57. Após esse período, a 

manutenção do edifício tem sido realizada de forma inadequada.  

A argamassa de revestimento das fachadas laterais e do fundo foi 

recuperada com o uso de cimento. O revestimento externo de todas as fachadas e 

das áreas internas necessitam de restauração, assim como os elementos 

decorativos da fachada principal e das laterais. A maioria das esquadrias encontra-

se danificada (Figuras 32, 33, 34 e 35). O piso interno do pavimento térreo, original 

da antiga fábrica também tem sofrido reparos inadequados (Figura 36). Apesar dos 

maus cuidados em relação à manutenção do edifício, o seu uso tem impedido uma 

maior deterioração devido ao abandono. 

 

  

                                            
57

 A intervenção ocorrida na década de 1980 na fábrica será tratada mais adiante, no item 3.4. 
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Figura 32 – Fachada principal da antiga Fábrica Dannemann, São Félix. 
Foto: Luciana Guerra, 01/09/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Fachada lateral direita da antiga Fábrica Dannemann, São Félix. 
Foto: Luciana Guerra, 01/09/2009. 
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Figura 34 – Fachada lateral direita da antiga Fábrica Dannemann, São Félix. 
Foto: Luciana Guerra, 01/09/2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 35 – A, B: Fachada lateral esquerda da antiga Fábrica Dannemann, São Félix. 

Foto: Luciana Guerra, 01/09/2009. 
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Figura 36 – Piso do pavimento térreo da antiga Fábrica Dannemann, São Félix. 
Foto: Luciana Guerra, 01/09/2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1.2 Fábrica Dannemann, Maragogipe 

A Fábrica Dannemann em Maragogipe está situada no centro histórico da 

cidade, na Praça Conselheiro Antonio Rebouças, próxima ao Largo da Matriz (Planta 

5). Ela foi formada pela união de quatro edifícios, sendo dois sobrados no centro e 

duas casas nas laterais.  

 

Planta 5- Planta de localização da Fábrica Dannemann, Maragogipe. 
Fonte: GOVERNO..., v.3, 1997, p. 204. 
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Os edifícios foram interligados internamente e as fachadas unificadas, 

recebendo o mesmo tratamento decorativo (Figura 37). Entretanto, a concentração 

de pilares deixados ao longo das antigas paredes divisórias e a linha quebrada da 

fachada posterior58 dava indicações de se tratar de edificações distintas 

(GOVERNO..., v.3, 1997, p. 203-204). 

 

Figura 37 – Fábrica Dannemann em Maragogipe. 
Fonte: A FABRICAÇÃO ..., 1918. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As datas que constam nas duas portadas dos sobrados, 1892 e 1895, 

indicam o período em que os edifícios foram unidos e convertidos em fábricas de 

charutos. As janelas receberam o mesmo tratamento, em caixilho de vidro com 

abertura tipo guilhotina. As portas e janelas são encimadas por arcos abatidos. Os 

dois pavimentos dos sobrados são divididos por frisos. Os telhados são em duas 

águas terminando sobre cornijas. Numa outra fotografia (Figura 38), nota-se a 

introdução de frisos entre a esquadria e a cornija, que ainda podem ser notados nas 

ruínas da fachada (Figura 42). 

 

  

                                            
58

 Ver levantamento do Inventário de Proteção do Acervo Cultural da Bahia, realizado na década de 1970 pela 

então  Secretaria de Indústria e Comércio do Governo do Estado, quando o edifício funcionava como fábrica de 
caixas da empresa Suerdieck (Planta 6). Com a reformulação das Secretarias do Estado da Bahia, o Inventário 
de Proteção do Acervo Cultural da Bahia passou a ser desenvolvido pela Secretaria de Cultura e Turismo. 
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Figura 38 – Fábrica Dannemann, Maragogipe. 
Fonte: PORTO FILHO, 2003, p 162. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As reformas internas foram efetuadas provavelmente ao longo de vários 

anos pela Dannemann. Após adquirir o edifício em 1955, a Suerdieck realizou 

apenas reparos gerais e limpeza para a implantação de sua seção de fabricação de 

caixas e empacotamento de charutos. A distribuição do espaço interno que consta 

na legenda da Planta 6, se refere ao citado uso. Analisando a planta, pode-se 

perceber que os ambientes foram ampliados a partir da eliminação das divisórias 

internas. No final da década de 1970 o edifício se encontrava em boas condições, 

como demonstram as fotografias da época (Figuras 39, 40 e 41). 

 

Figura 39 – Fachada principal e posterior. 
Foto: Francisco Senna, 08/08/1979. Fonte: Arquivo do Inventário de Proteção do Acervo Cultural da Bahia. 
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Planta 6- Levantamento cadastral da antiga Fábrica da Dannemann em Maragogipe, quando pertencia à 
empresa Suerdieck, funcionando como fábrica de caixinhas. 

Fonte: GOVERNO..., v.3, 1997, p. 203. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação aos materiais de construção, o pavimento térreo tinha o piso 

em cimento, enquanto que o superior era em assoalho, com acesso através de duas 

escadas: uma interna, em madeira, e uma externa, em cimento, recente na época do 

levantamento. A cobertura era em telha cerâmica (GOVERNO..., v.3, 1997, p. 203-

204).  

 

Figura 40 – A: Escada interna. B: Escada externa. 
Foto: Francisco Senna, 08/08/1979. Fonte: Arquivo do Inventário de Proteção do Acervo Cultural da Bahia. 
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Figura 41 – A: Pavimento térreo. B: Pavimento superior. C: Cobertura. 

Foto: Francisco Senna, 08/08/1979. Fonte: Arquivo do Inventário de Proteção do Acervo Cultural da Bahia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na época do levantamento da Secretaria de Cultura, foi proposto o 

tombamento estadual do edifício devido ao seu valor ambiental, representando uma 

volumetria importante para integração do centro histórico da cidade. Além disso, na 

vizinhança imediata do edifício há um monumento tombado pelo IPHAN, a Casa de 

Câmara e Cadeia. Desta forma, não havia uma preocupação com o monumento 

industrial, e sim, com o centro histórico da cidade. 

 

Figura 42 – Ruínas da Fábrica da Dannemann em Maragogipe. À esquerda da imagem, a Casa de Câmara e 
Cadeia. À direita, a edificação onde funciona o templo evangélico. 

Foto: Luciana Guerra, 10/05/2012. 
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Nos trinta anos que se seguiram após o levantamento, o edifício entrou 

em completo estado de arruinamento, restando apenas a fachada principal. A casa 

situada do lado direito separou-se da antiga fábrica, representando a única parte da 

antiga fábrica que não está em ruínas. Atualmente funciona nela um templo 

evangélico (Figura 42). 

 

3.1.3 Fábrica Dannemann, Muritiba 

A fábrica Dannemann em Muritiba foi edificada, provavelmente, no início 

do século XX, na saída da cidade, indo em direção à Cachoeira. Está localizada na 

Rua Balduíno Gonçalves Dias, próximo à antiga caixa d’água da cidade. Não há 

referências de quando tenha sido construída. Sabe-se apenas que em 1911 a 

fábrica já existia59. 

 
Figura 43 – Vista da fachada da Fábrica da Dannemann, Muritiba. 

Fonte: A FABRICAÇÃO..., dez. 1918. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É uma construção arquitetônica mais simples do que a fábrica de São 

Félix, em apenas um pavimento, com beiral. As janelas apresentam um traçado mais 

geométrico, com a parte superior num formato triangular, fugindo um pouco do 

tradicional arco abatido ou da verga reta, inspirado num estilo neo-gótico. A fachada 

sofreu alterações significativas. Comparando a fotografia da década de 1910 com a 

                                            
59

 Segundo Hugo Carvalho (2011), esta informação consta no jornal O PROPULSOR, São Felix, 1911. 



106 
 

fachada atual (Figura 43 e 44), quase não restam vestígios do antigo formato da 

esquadria (Figura 45). 

Na configuração atual, frisos verticais dividem a fachada em módulos, 

coroados por uma platibanda em diferentes níveis, quebrando a monotonia da longa 

parede retilínea. As novas fenestrações, formadas por retângulos horizontais em 

cada módulo, se aproximam das aberturas contínuas promovidas pela arquitetura 

moderna, como as janelas em fita. 

Poucos registros iconográficos desse estabelecimento foram encontrados. 

Além disso, não foi possível ter acesso à parte interna da fábrica, impossibilitando 

uma análise sobre a distribuição do espaço interno e das suas condições atuais. 

 
Figura 44 – A e B: Vista da fachada da Fábrica da Dannemann, Muritiba. 

Foto: Luciana Guerra, 04/07/2008. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 45 – A e B: Vestígio da antiga esquadria. 

Foto: Luciana Guerra, 04/07/2008. 
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3.1.4 Fábrica Leite & Alves, Cachoeira 

A fábrica Leite & Alves, em Cachoeira, era formada por um conjunto de 

edifícios, entre casas, sobrados e galpões, ocupando a maior parte de um 

quarteirão, posteriormente denominado Quarteirão Leite & Alves. Desta forma, as 

fachadas da fábrica são voltadas para quatro logradouros: Praça Manoel Vitorino, 

Rua Monsenhor Tapiranga, Travessa Comendador Albino e Rua Engenheiro Lauro 

de Freitas. Apenas algumas edificações voltadas para a Praça Manoel Vitorino não 

pertenciam ao complexo industrial. 

 

Planta 7- Planta de localização da Fábrica Leite & Alves, Cachoeira. 
Fonte: Base cartográfica cedida pelo IPHAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infelizmente não existem muitos registros iconográficos da antiga fábrica, 

cujos edifícios chegaram ao século XXI completamente arruinados. As únicas 

imagens encontradas com os prédios ainda íntegros são fotografias aéreas, porém 

sem identificação do ano em que foram tiradas. No interior do quarteirão também 

havia algumas edificações, conforme se pode notar nas imagens (Figuras 46 e 47). 
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Figura 46 – Vista aérea do Quarteirão da Fábrica Leite e Alves. A: Fachadas voltadas à Praça Manoel Vitorino. 
B: Fachadas voltadas à Rua Monsenhor Tapiranga. 

Fonte: IPHAN, sem data. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 47 – Vista aérea do Quarteirão da Fábrica Leite e Alves. A: Fachadas voltadas à Travessa Comendador 
Albino. B: Fachadas voltadas à Rua Engenheiro Lauro de Freitas. 

Fonte: IPHAN, sem data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os galpões voltados para a Rua Monsenhor Tapiranga provavelmente 

foram construídos para a transferência da fábrica de Salvador, pois as fachadas 

possuem uma datação de 1935, ano anterior da transferência (Figura 48). Já o 

sobrado de maior gabarito, voltado para a Rua Engenheiro Lauro de Freitas e a casa 

vizinha, foram adaptadas para os serviços fabris. 

Os galpões construídos para a fábrica são térreos, no sentido transversal 

à rua. Apesar de apresentarem uma tipologia industrial, ainda existia uma 

preocupação com a decoração da fachada. Nesse caso, elas apresentam 

modenaturas em paginação regular. As portas de entradas são marcadas por 
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frontões curvilíneos e marquise delgada. A cobertura em lanternim60, típica de 

edifícios industriais, auxilia na iluminação e ventilação61.  

 

Figura 48 – A: Fachada dos galpões voltada para a Rua Monsenhor Tapiranga. B: Detalhe da Porta de entrada, 
com a datação acima. 
Fonte: IPHAN, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 - Sobrados que foram adaptados aos serviços da fábrica, voltados para a Rua Engenheiro Lauro de 
Freitas. 

Fonte: IPHAN, 2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
60

 Pequena torre com aberturas laterais, que se eleva sobre o telhado, para ventilação e iluminação. (Fonte: 

<http://www.dicio.com.br/lanternim/>. Acesso em: 16 nov. 2013). 

61
 Essas coberturas originais são apenas notadas a partir da ampliação das fotografias aéreas. Seus detalhes 

podem ser visualizados nas Figuras 152 (p.194) e 155 (p. 196), após a intervenção realizada nos edifícios. 

http://www.dicio.com.br/lanternim/
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Em 2003 o IPHAN realizou um levantamento cadastral dos restos 

existentes dos imóveis, para execução do projeto de implantação de uma sede da 

Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB) no local. Essa intervenção será 

comentada no item 3.4, juntamente com outros exemplares. 

 

Figura 50 – Vista interna do quarteirão, mostrando a fábrica completamente arruinada. 
Fonte: IPHAN, 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5 Fábrica Suerdieck, Maragogipe 

O complexo industrial da Suerdieck se localizava no centro histórico da 

cidade, conforme demonstra a sua delimitação (em linha azul) na Planta 08. Era 

formado por uma junção de várias edificações, antigos sobrados e novas 

construções, ocupando parte de dois quarteirões. Na planta, os edifícios que 

pertenciam à fábrica estão indicados em vermelho. 
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Planta 8 – Planta de localização da Fábrica da Suerdieck, Maragogipe. 
Fonte da Base cartográfica: GOVERNO..., V.3, 1997.  
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A formação desse complexo industrial se iniciou em 1910, com a 

transferência da fábrica para um sobrado situado na Rua Pedra Branca, atual 

Fernando Suerdieck, que funcionava anteriormente como cinema e teatro (Figura 

51). Nessa área, aos poucos, a fábrica iria se fixar na paisagem urbana, adquirindo 

terrenos e edifícios nas proximidades e promovendo grandes reformas. Em 1913 

ocorreu a primeira ampliação com a construção de um edifício num terreno junto ao 

sobrado. No espaço foi instalada uma nova seção complementar, a Repartição de 

Encaixe. Na época, a fábrica já contava com cerca de duzentos funcionários 

(DOCUMENTOS..., 1946). 

 

Figura 51 – Sobrado à Rua Fernando Suerdieck adquirido em 1910. 
Fonte: DOCUMENTOS..., 1946; PORTO FILHO, 2003, p.31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1919 foi iniciada a construção de um novo prédio nos terrenos das 

casas de número 7 a 15 situadas à Rua Augusto Suerdieck, antigo Bêco das Flores. 

O novo edifício, finalizado em 1921, localizava-se num quarteirão em frente à fábrica 

existente e a comunicação entre os dois prédios foi feita por um passadiço em 

concreto armado, que se tornaria uma marca da empresa na paisagem da cidade 

(Figuras 52 e 53). 

A comunicação do novo predio ao já existente, foi feita por uma ponte 
construída de cimento armado, a qual atravessa a atual rua Augusto 
Suerdieck. Por ter dado consentimento para a construção dessa ponte, 
estilo de construção, aliás, até então inédito naquéla cidade, sofreu o 
Prefeito de Maragogipe grande campanha popular e muitos dos “caipiras” 
que vinham aos sábados da roça para a feira, não passavam por baixo déla, 
sob a alegação de que ia desabar (DOCUMENTOS ..., 1946). 



113 
 

 

 

Figura 52 – Fábrica após a ampliação de 1921. 
Fonte: DOCUMENTOS..., 1946; COELHO, 1923, p.291. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 – Detalhe do passadiço. À esquerda edificação construída em 1921. 
Fonte: DOCUMENTOS..., 1935, PORTO FILHO, 2003, p.33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O edifício construído nesse período apresenta janelas tipo guilhotina em 

caixilho de vidro envolvida por cercadura. Cunhais em massa completavam a 

decoração da fachada. Uma cimalha arrematava o beiral em telha colonial. 

Entretanto, os elementos decorativos contrastavam com a cobertura em gambrel62, 

muito aplicada em celeiros agrícolas (Figuras 54 e 55), forma provavelmente 

escolhida com o objetivo de fornecer melhores condições de iluminação e ventilação 

ao interior da fábrica. 

                                            
62

 Telhado que se subdivide, em cada lado da cumeeira, em uma vertente menor encimada por outra, 
mais íngreme (CHING, 2000, p.250). 
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Figura 54 – Fábrica após a ampliação de 1921. 
Fonte: FOLGUEIRA, 1930, p.149. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 55 – Vista interna do telhado grambrel. 

Foto: Luciana Guerra, 10/05/2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da análise da disposição das esquadrias da fachada lateral, foi 

identificado que na área aberta ao lado do edifício eram exercidas atividades de 

secagem de torcidas63 de fumo (Figura 56). Na mesma página do livro de onde foi 

removida essa imagem e a anterior, havia também uma imagem interna mostrando 

os trabalhadores sentados em bancos baixos escolhendo as torcidas do fumo. 

Presume-se que a imagem se refira à parte térrea da edificação (Figura 57). 

                                            
63

 O charuto é composto por três partes: torcida, capa e capote. As folhas de fumo do Recôncavo Baiano eram 

utilizadas na torcida e na capa. Para o capote eram utilizadas geralmente folhas importadas. 
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Figura 56 – Secagem de torcidas de fumo. 

Fonte: FOLGUEIRA, 1930, p.149. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 57 – Escolhendo torcidas de fumo. 
Fonte: FOLGUEIRA, 1930, p.149. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando os elementos estruturais e a disposição das esquadrias, foram 

identificadas três fotos internas dessa edificação. As Figuras 58 e 59 são imagens 

do pavimento térreo, onde pode ser observado o piso em assoalho do pavimento 

superior, sustentado por vigas e pilares aparentemente em madeira. No térreo são 

exercidas atividades de preparação das folhas de fumo para posterior confecção dos 

charutos, sendo predominante a mão-de-obra masculina.  
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Figura 58 – Quebragem e classificação do fumo. 
Fonte: PORTO FILHO, 2003, p.50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 59 – Banca de seleção de folhas para capas de charutos. 
Fonte: PORTO FILHO, 2003, p.50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já a imagem da Figura 60 representa o pavimento superior, como 

demonstra a estrutura que sustenta o telhado, comparando-se com uma imagem 

atual da edificação (Figura 61). Nessa área era realizada a confecção do charuto, 

sendo a mão-de-obra feminina, em sua maioria. 
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Figura 60 – Salão de charutaria. 
Fonte: COELHO, 1923, p.291; PORTO FILHO, 2003, p.50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 – Estrutura do telhado do edifício construído na década de 1920. 
Foto: Luciana Guerra, 10/05/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O formato e posição das esquadrias levam a crer que a Figura 62, 

constante numa publicação para divulgação da empresa, também seja referente ao 

interior do mesmo edifício. 
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Figura 62 – Escritório da fábrica. 
Fonte: DOCUMENTOS..., 1935. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A área aberta onde realizavam a secagem das folhas de fumo (Figura 56) 

foi posteriormente ocupada por uma ampliação na edificação, como mostra a Figura 

63. A fachada recebeu o mesmo tratamento em relação às esquadrias, cercaduras, 

peitoris e cimalha, dando a impressão de ter sido construída na mesma época. 

 

Figura 63 – Fachada da fábrica em 1946. 
Fonte: DOCUMENTOS..., 1946. 
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Na década de 1930 a empresa construiu um edifício no local do primeiro 

sobrado, que anteriormente servia como cinema e teatro. Inaugurado em 1933, a 

nova obra em concreto armado, apresenta nítidas características proto-

modernistas64, contrastando com a arquitetura colonial existente no local. O prédio, 

que passou a ser conhecido pela população como “fábrica nova”, funcionava como 

Pavilhão de Acabamento e Expedição (Figura 64). 

 

O prédio da Rua Pedra Branca é demolido e no lugar erguido um pavilhão 
em concreto armado, inaugurado em 5 de novembro de 1933, com a 
manutenção do passadiço aéreo. Os dois blocos, que muitos, 
equivocadamente, consideravam como duas fábricas, formavam o núcleo 
de um grandioso complexo. No pavilhão da Rua Fernando Suerdieck (antiga 
Pedra Branca), que passou a ser chamado de “fábrica nova”, estavam 
alojados os setores do acabamento e a expedição. No outro pavilhão, 
conhecido como “fábrica velha”, ficava a fabricação propriamente dita, com 
os salões das charuteiras, além do escritório contendo o endereço oficial da 
fábrica, Rua Augusto Suerdieck 8 (PORTO FILHO, 2003, p.160). 

 
Figura 64 – Fábrica após reforma do pavilhão de expedição de 1933. 

Fonte: PORTO FILHO, 2003, p.233. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
64

 O proto-modernismo é tratado neste texto sob a mesma ótica de Reis Filho (1997), como uma 
linguagem experimental de renovação. Uma arquitetura “sem estilo”, racionalista, mas ocorrendo 
antes do chamado Movimento Modernista, pois a linguagem arquitetônica do período ainda não havia 
sido unificada. Assim, o proto-modernismo pode ser considerado como uma forma incipiente de 
modernismo (REIS FILHO, 1997, p.30-32). 
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O novo Pavilhão de Acabamento e Expedição da fábrica da Suerdieck se 

apresenta como uma obra proto-moderna, pois a sua linguagem tras uma renovação 

para a época em que foi construída, apresentando algumas características da 

arquitetura moderna, porém de uma forma ainda incipiente. Levando-se em 

consideração que a arquitetura moderna só iria se instalar na capital baiana na 

década de 1940, pode-se considerar que a linguagem arquitetônica da fábrica foi 

bastante inovadora. Dessa década existem em Salvador algumas edificações que se 

assemelham à fábrica como o edifício para trapiche e escritórios, de propriedade da 

Companhia de Seguros da Bahia, e o Edifício Wildberger (CARICCHIO, 1946; 1949). 

A diferença entre os dois pavilhões construídos pela Suerdieck, num 

intervalo de apenas uma década leva a indagar de onde teria vindo a inspiração 

para implantação da obra moderna. Não há registro de quem projetou o novo 

pavilhão. Parte-se primeiramente do pressuposto de que o prédio tenha sido 

projetado pelos profissionais da construtora Emílio Odebrecht & Cia. O engenheiro 

havia chegado à Bahia com sua empresa em 1925, vindo de Recife, onde atuava 

profissionalmente desde 1918. Antes disso aprendeu a técnica de construção em 

concreto armado na construtora do alemão Lambert Riedlinger, que chegou ao 

Brasil em 1911, trazendo consigo o conhecimento da inovadora técnica 

construtiva65.  

O novo pavilhão da Suerdieck foi construído em concreto armado, porém, 

até a data da sua construção (1933) não foram identificados outros edifícios com a 

mesma linguagem proto-moderna feito pelo engenheiro. Somente no início da 

década seguinte é que a construtora realizou uma obra marcante para o 

modernismo na Bahia, o Hospital Santa Teresinha (1939-1942). 

Um segundo personagem que pode ter participado do projeto da fábrica é 

Gerhard Meyer Suerdieck, o então presidente da empresa. O alemão, cunhado do 

fundador da empresa, August Suerdieck, teria vindo para o Brasil em 1909 para 

trabalhar na fábrica. A partir de 1928, Gerhard passou a ter o comando total da 

empresa até 1951, ano de seu falecimento. Porto Filho (2003, p.160) chega a 

apontar que o novo pavilhão teria sido construído por ele. Apesar de não ser 

arquiteto ou engenheiro, é possível que tenha tido grande atuação no projeto, 

                                            
65

 Fontes: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Odebrecht> Acesso em: 02 jan. 2013;  

Emílo Odebrecht, o Pioneiro. Odebrecht on line. Edição Histórica. Novembro 2004. Publicação interna da 
Organização Odebrecht. Disponível em < http://www.odebrechtonline.com.br/materias/00201-00300/252/> 
Acesso em: 02 jan. 2013. 
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levando-se em consideração que também projetou a sua residência no bairro da 

Graça, na Avenida Euclides da Cunha, esquina com a Rua Amélia Rodrigues, em 

1935 (ibidem, p.58). Embora sua residência apresente uma linguagem Déco66, 

Gerhard pode ter sido mais ousado no projeto da fábrica, utilizando uma linguagem 

arquitetônica moderna por se tratar de um edifício fabril. Em sua residência, Gerhard 

demonstrou estar atualizado em relação às novas tecnologias disponíveis na 

construção civil ao instalar um elevador social, o primeiro num imóvel residencial da 

cidade (supra). 

 

Figura 65 – Residência de Gerhard Suerdieck, no bairro da Graça. 
Fonte: PORTO FILHO, 2003, p.58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No início do século XX, o modernismo começou a se delinear na 

Alemanha, podendo-se destacar as obras de fábricas de Peter Behrens e Walter 

Gropius. É provável que Gerhard estivesse ciente das obras arquitetônicas proto-

                                            
66

 As manifestações arquitetônicas Déco apesar de utilizar novas técnicas construtivas e novos materiais não 

contribuem para mudanças formais, espaciais e funcionais profundas, como na arquitetura moderna. Bierrenbach 
(2012) destaca os seguintes recursos compositivos da arquitetura déco, sendo os três primeiros clássicos e os 
outros de vanguarda: adoção de eixos de simetria e axialidade; repartição do edifício em corpo, base e 
coroamento; valorização do acesso principal e das esquinas; composição com volumes, planos e linhas 
contrastados; utilização de superfícies curvas; integração entre arquitetura e concepção interna, com inserção de 
mobiliário, luminárias e serralheria.  
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modernas alemãs, podendo ter conhecido-as pessoalmente na viagem que realizou 

com a família em 1928, permanecendo na Europa por sete meses67.  

Pevsner (1980, p.223-225) destaca Peter Behrens (1868-1940) como o 

arquiteto alemão mais importante da época. Seus principais edifícios de antes da 

guerra foram feitos para a AEG68, uma das principais companhias elétricas da 

Alemanha, onde atuava como arquiteto e conselheiro. O autor destaca a fábrica de 

turbinas da AEG como o mais belo edifício industrial até então, considerando-a 

como uma obra de “pura arquitetura”. A fábrica foi o primeiro edifício alemão 

construído em aço e vidro. 

 

Figura 66 – Fábrica de Turbinas da AEG. 
Fonte: AEG..., 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Fábrica de Turbinas foi uma importante referência no desenvolvimento 

de projetos para outras fábricas, não só para Behrens como para outros arquitetos. 

Seu grande discípulo, Walter Gropius (1883-1969) também concebeu obras de 

grande importância neste princípio de formação da arquitetura moderna. Quase 

                                            
67

 Gerhard Meyer ainda demonstrava ter uma grande ligação com a sua terra natal, considerando-se que nesta 

viagem deixou o filho que assumiria os negócios no futuro para estudar dentro dos padrões alemães, em 
Stadthagen (PORTO FILHO, 2003). 

68
 AEG (Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft) foi uma das mais importantes 

empresas eletrotécnicas da Alemanha, fundada em 1887. (Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/AEG>. Acesso em 

14 nov. 2013) 
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imediatamente, depois de ter deixado o atelier de Behrens, em 1911, foi-lhe 

encomendada uma fábrica em Alfeld no Leine.  Gropius e Adolf Meyer foram os 

responsáveis pelo desenho das fachadas da fábrica, aplicando, pela primeira vez, o 

conceito de “cortina de vidro” (FAGUS..., 2012). 

 

Figura 67 – Fábrica Fagus. 
Fonte: FAGUS..., 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É na Fábrica Fagus que são encontradas mais similaridades com a 

Fábrica da Suerdieck, porém de uma forma bem simplificada. O telhado plano, 

também adotado na fábrica de Maragogipe, torna o edifício composto por volumes 

geométricos, apesar de a quina chanfrada quebrar o formato retangular. Também se 

pode notar uma semelhança no desenho das janelas, compostas por retângulos de 

vidro. E apesar de não haver a aplicação do conceito de “cortina de vidro”, há uma 

tentativa de ampliar, ao máximo, as aberturas da fachada na fábrica de charutos.  

A análise da estrutura do edifício e das esquadrias permitiu identificar 

algumas imagens internas, abrangendo uma série de atividades (Figuras 68 a 73). 

No novo pavilhão eram exercidos os serviços desde a confecção de charutos, 

passando por sua colocação nas embalagens, até a sua expedição. A partir dessa 

época, é provável que o outro edifício, que passou a ser conhecido como “fábrica 

velha” tenha ficado apenas com as atividades de preparação das folhas de fumo. 

Nota-se uma predominância da mão-de-obra feminina em todas as atividades que 

requerem o manuseamento dos charutos. Os homens aparecem no momento da 



124 
 

colocação das embalagens já cheias e com rótulos nas caixas de madeira para a 

expedição. 

 

 
Figura 68 – Salão da Charutaria. 

Fonte: PORTO FILHO, 2003, p.51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 69 – A: Seção de encaixamento. B: Seção de empapelamento. 
Fonte: DOCUMENTOS..., 1935. 
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Figura 70 – Seção de encaixamento para prensagem. 
Fonte: PORTO FILHO, 2003, p.51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 71 – Rotulagem externa das caixas de charutos. 
Fonte: PORTO FILHO, 2003, p.123. 
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Figura 72 – Encaixotamento das caixinhas de charutos para expedição. 
Fonte: PORTO FILHO, 2003, p.123. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73 – Sala de embarques. 
Fonte: DOCUMENTOS..., 1935. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda nesse novo pavilhão foi identificada uma imagem interna 

transportando as caixas de charutos para a estufa através de trilhos fixados no chão 

(Figura 74). Outra imagem mostra as prensas automáticas (Figura 75). Os dois 

procedimentos eram realizados antes da expedição. 
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Figura 74 – Transporte das caixas de charutos para a estufa. 
Fonte: PORTO FILHO, 2003, p.121. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75 – Prensas automáticas. 
Fonte: PORTO FILHO, 2003, p.122. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há ainda uma imagem de elevadores para transporte das caixas de 

charutos, que apesar de não se poder identificá-los como parte do edifício, é 

possível que seja nele a sua localização, visto que era nesse pavilhão que as caixas 

embaladas com os charutos eram manuseadas. Os elevadores demonstram o uso 

da melhor tecnologia disponível para auxiliar os serviços da fábrica (Figura 76). 



128 
 

Figura 76 – Elevadores para transporte das caixas de charutos. 
Fonte: PORTO FILHO, 2003, p.123. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dois sobrados foram adquiridos pela empresa, ambos situados na Rua 

Fernando Suerdieck, e adaptados para as atividades fabris. Um deles se localiza ao 

lado do novo edifício proto-moderno. Não foram encontradas imagens frontais da 

fachada deste sobrado da época em que ele funcionava como fábrica e nem foi 

possível ter acesso ao interior do edifício. Em relação às imagens internas, a Figura 

77 parece se tratar do seu interior, a partir da observação das janelas, com folhas de 

segurança e bandeira em caixilho de vidro, que ainda podem ser visualizadas na 

imagem de 2012 (Figura 80-E, p. 130). Nesta imagem percebe-se também que as 

esquadrias do térreo foram removidas e vedadas  
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Figura 77 – Seção de enrolamento dos charutos em celofone. 
Fonte: DOCUMENTOS..., 1935; PORTO FILHO, 2003, p.51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O outro, de n° 1, vizinho do citado sobrado, também comprado pela 

empresa, foi demolido após 1979, ano em que foi inventariado pela então Secretaria 

de Indústria e Comércio (Figura 78). Esse edifício chegou a ser indicado, pela 

equipe do Inventário, para tombamento municipal devido a seu valor ambiental como 

sobrado de meados do século XIX que apresentava um mirante no plano da 

fachada.  

 
Figura 78 – A: Sobrado à Rua Fernando Suerdieck, n° 01. À esquerda, edifício construído na década de 1950. 

B: Fachada do sobrado. 
Fotos: Francisco Senna, 13/10/1979. Fonte: Arquivo do Inventário de Proteção do Acervo Cultural da Bahia. 
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O levantamento realizado proporcionou algumas fontes importantes para 

análises, representado pelo cadastro arquitetônico (Planta 9) e fotografias dos 

operários em atividade. A área interna do imóvel havia sofrido grandes mutilações 

para adaptação às instalações fabris, com a retirada da maioria das divisórias 

internas para formação de grandes salões. O térreo funcionava como uma seção de 

estocagem de fumo, enquanto os pavimentos superiores abrigavam o setor de 

embalagens (GOVERNO..., v.3, 1997, p.199-200) (Figura 79). 

 

Planta 9- Levantamento cadastral sobrado à Rua Suerdieck, n° 1. 
Fonte: GOVERNO..., v.3, 1997, p. 199. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79 – A e B: Interior do sobrado à Rua Suerdieck, n° 1. Setor de embalagem. 
Foto: Francisco Senna, 13/10/1979. Fonte: Arquivo do Inventário de Proteção do Acervo Cultural da Bahia. 
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Nas imagens do interior do sobrado, pode-se notar a preocupação com 

uma boa iluminação, através das esquadrias e das luminárias. O espaço aparenta 

ser limpo e organizado. Percebe-se também uma predominância de mão-de-obra 

feminina. 

Ao lado deste sobrado foi construído mais um edifício que pertenceu ao 

complexo fabril da Suerdieck. A fachada possui a data de 1951, provavelmente o 

ano de conclusão da obra. Sua aparência segue o estilo do edifício de 1933, com as 

mesmas esquadrias e platibanda encimada por um friso, porém, com uma dimensão 

mais reduzida. O pavimento superior é destacado da fachada em relação ao térreo, 

sendo que a laje avança sobre a mesma (Figura 80-G e H, p. 131). 

Com o objetivo de demonstrar melhor o posicionamento de cada edifício 

que forma esse complexo industrial e a sua situação atual, a seguir será 

apresentada uma série de imagens, cujas tomadas fotográficas estão localizadas na 

Planta 10. 

 

 

Planta 10- Planta de situação com as tomadas fotográficas.  
Fonte: Realizada pela autora a partir da base cartográfica em GOVERNO..., v.3, 1997. 
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Figura 80 – A, B, C, D, E, F, G e H: Imagens da antiga fábrica da Suerdieck, Maragogipe, em 2012 
Foto: Luciana Guerra, 10/05/2012. 
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Seguindo a numeração que consta na Planta 10, tem-se em “1” a 

edificação onde a fábrica se instalou em 1910, que servia anteriormente como 

cinema e teatro e foi reformado em 1933, transformando-se no pavilhão de 

acabamento e expedição (Figura 80-A). Em 1913, houve a construção de um edifício 

contíguo ao sobrado onde a fábrica já funcionava, sendo utilizado como Repartição 

de Encaixe. Como não foram encontrados registros iconográficos dessa edificação, 

acredita-se que sua posição seja ou no local do “2”, onde hoje funciona uma 

academia69 (Figura 80-D), ou no próprio “1”, sendo transformado num só edifício na 

reforma de 1933. O número “3” representa o edifício construído entre 1919-1921 e 

posteriormente ampliado (Figura 80-B). As duas linhas vermelhas representam a 

posição aproximada do passadiço em concreto armado, construído na época para 

ligar os dois edifícios. Os números “4” e “5” eram sobrados de meados do século 

XIX, posteriormente incorporados ao complexo industrial. O “4” ainda permanece no 

local com as janelas do térreo entaipadas (Figura 80-E). O “5” foi demolido e em seu 

local construídas novas edificações (Figura 80-F). O edifício “6” é o que foi 

construído na década de 1950 (Figuras 80–G e H). 

A fábrica encerrou as suas atividades em 1992. A partir desse período, 

alguns edifícios permanecem fechados enquanto outros foram ocupados 

indevidamente com moradias e atividades comerciais, como ferro-velho e confecção 

de roupas (Figura 81). O pavimento superior da “fábrica velha” vem sendo ocupado 

por uma empresa de charutos (Figura 82). A situação dos edifícios é precária, tanto 

na parte externa como internamente. 

                                            
69

 Esse edifício da academia pode ser visto na fotografia antiga da Figura 53 (p. 111), à direita da imagem. 

H G 
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Figura 81 – A, B: Imagens interna do edifício proto-moderno da Suerdieck, Maragogipe, em 2012. A: Parte do 
térreo ocupado por ferro velho. B: Uma moradia localizada do primeiro andar. 

Foto: Luciana Guerra, 10/05/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82 – A, B: Imagens internas da “fábrica velha” da Suerdieck, Maragogipe, em 2012. Área ocupada por 
uma manufatura de charutos. 

Foto: Luciana Guerra, 10/05/2012. 
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3.1.6 Fábrica Suerdieck, Cruz das Almas 

Em 03 de novembro de 1935 a Suerdieck inaugurou uma filial na cidade 

de Cruz das Almas, cidade onde a empresa já possuía armazéns de fumo. A antiga 

fábrica ia de um lado a outro do quarteirão, havendo fachadas voltadas para três 

ruas: a 15 de Novembro, a Crisógno Fernandes e a Lélia P. Passos. Não há 

referências se o edifício utilizado foi construído com a destinação fabril ou foi um 

armazém adaptado. 

A fábrica era térrea e suas fachadas formadas por vários cunhais 

dividindo uma série de módulos, lembrando a fábrica Leite & Alves em Cachoeira, 

porém com menos elementos decorativos. Em cada módulo havia uma janela de 

bascular, em modelo semelhante à da primeira fábrica da empresa em Cachoeira, 

(Figura 97, p. 142). Como elementos decorativos, existiam frisos acima e abaixo das 

janelas. Os portões de acesso à fábrica eram encimados por uma marquise delgada 

e o nome da empresa. Os módulos ao lado do portão eram mais estreitos. A 

cobertura, em telha cerâmica, ficava praticamente imperceptível devido à platibanda 

(Figura 83). 

 

Figura 83 – Fábrica da Suerdieck, Cruz das Almas. 
Fonte: PORTO FILHO, 2003, p.99. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 83 é referente ao ano anterior a 1946, quando outra imagem foi 

publicada pela empresa, no mesmo ângulo, com as árvores um pouco maiores 

(Figura 84). 
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Figura 84 – Fábrica da Suerdieck, Cruz das Almas. 
Fonte: DOCUMENTOS ..., 1946. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografias internas antigas mostram uma organização semelhante ao 

que existia na fábrica da empresa em Maragogipe. A mão-de-obra também era 

predominantemente feminina (Figuras 85 e 86). 

 

Figura 85 – Salão das charuteiras, Cruz das Almas 
Fonte: PORTO FILHO, 2003, p.91. 
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Figura 86 – Salão de anelamento, celofonagem e encaixamento, Cruz das Almas 
Fonte: PORTO FILHO, 2003, p.92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após o fechamento da fábrica em 1999, o imóvel permaneceu alguns 

anos abandonado até ser repartido em três: uma parte encontra-se ocupada pelo 

edifício do Supermercado Todo Dia, da Rede Wall Mart; uma segunda parte, com o 

edifício da rede de supermercados São Paulo; e a terceira é representada pelos 

vestígios ainda existentes da antiga fábrica. Essa divisão pode ser vista na Figura 

87. 

Figura 87 – Vista aérea da fábrica da Suerdieck, Cruz das Almas. 
Fonte: Google Maps, 14/07/2013. 
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O primeiro supermercado a ser inaugurado no local foi o Hiper São Paulo, 

em 2006, que parece estar situado no terreno atrás da fábrica, pois ainda 

permanecem os vestígios da fachada posterior, conforme pode ser constatado na 

Figura 88. A edificação do supermercado ocupa toda a área do terreno 

acompanhando essa fachada posterior, indo da Rua 15 de Novembro até a Rua 

Lélia P. Passos (Figura 89). 

 

Figura 88 – Vista interna das ruínas da fábrica da Suerdieck, Cruz das Almas, mostrando a fachada posterior à 
esquerda. 

Foto: Luciana Guerra, 12/07/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89 – Supermercado São Paulo. A: Fachada voltada para a Rua 15 de Novembro. B Fachada voltada para 
a Rua Lélia P. Passos. 

Foto A: José Antônio Fonseca, 2010. Foto: Luciana Guerra, 12/07/2013. 
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A construção do supermercado Todo Dia envolveu a demolição de parte 

da fábrica voltada para a Rua 15 de Novembro, cujos remanescentes ainda podiam 

ser vistos em fotografias de 2008 (Figuras 90 e 91). O ângulo da Figura 90 é o 

mesmo das imagens antigas das Figuras 83 e 84. Na época ainda havia as 

esquadrias e cobertura. A loja do Todo Dia foi inaugurada em novembro de 2008 

(Figura 92). 

 
Figura 90 – Fábrica da Suerdieck, Cruz das Almas. Esquina entre as Ruas 15 de Novembro e Rua Crisógno 

Fernandes. 
Foto: José Antônio Fonseca, 2008 (data provável). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91 – Fábrica da Suerdieck, Cruz das Almas. Fachada voltada para a Rua 15 de Novembro. 
Foto: José Antônio Fonseca, 2008 (data provável). 
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Figura 92 – Supermercado Todo Dia, na esquina entre as Ruas 15 de Novembro e Rua Crisógno Fernandes 
Fotos: José Antônio Fonseca, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A parte da fábrica remanescente, que provavelmente pertence à 

Faculdade Maria Milza (FAMAM), conforme algumas propagandas constantes nas 

paredes externas das fachadas, sofreu a remoção de toda a cobertura e da maior 

parte das paredes internas, como se estivesse preparando a área para uma nova 

construção. Todas as esquadrias das fachadas foram retiradas e os vãos fechados 

com alvenaria ou combogós de cimento (Figuras 93 e 94). 

 
Figura 93 – Remanescentes da antiga fábrica da Suerdieck, Cruz das Almas. Esquina entre as Ruas Crisógno 

Fernandes e Lélia P. Passos. 
Foto: Luciana Guerra, 12/07/2013. 
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Figura 94 – Remanescentes da antiga fábrica da Suerdieck, Cruz das Almas. A: Fachada voltada para a Rua 
Crisógno Fernandes. B: Detalhes. 
Foto: Luciana Guerra, 12/07/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algumas construções, cujas coberturas de fibrocimento sugerem terem 

sido edificadas posteriormente, funcionam como depósitos. Outras paredes parecem 

ser restos da antiga fábrica (Figura 95). Algumas telhas removidas ainda 

permaneciam no local. 

 
Figura 95 – Vista interna das ruínas da fábrica da Suerdieck, Cruz das Almas. 

Foto: Luciana Guerra, 12/07/13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.1.7 Fábrica da Suerdieck, Cachoeira 

A inauguração da fábrica de Cachoeira ocorreu em 1° de agosto de 1936. 

A princípio, a fábrica funcionava em três edificações, de números 78, 80 e 82, 

localizadas na atual Rua Maestro Irineu Sacramento, antiga Rua da Feira70. 

                                            
70

 O número 80 é citado apenas por Porto Filho. Acredita-se que este também faça parte da fábrica, devido à 
continuidade da fachada mostrada em fotografia, após a reforma (Figura 97). O livro escrito pela Suerdieck 
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Posteriormente, incorporou os imóveis de números 84 e 86, realizando novas obras 

para adaptação dos edifícios entre 1943 e 1946 (DOCUMENTOS..., 1946). A 

empresa promoveu uma reforma uniformizando as fachadas, criando um mesmo 

desenho para as platibandas, removendo detalhes decorativos antigos e colocando 

novos frisos e igualando o modelo das esquadrias. Desta forma, foi dado o aspecto 

de uma só edificação (Figura 96 e 97). Não foram localizados os antigos edifícios 

que compunham essa primeira fábrica. 

 
Figura 96 – A primeira fábrica da Suerdieck em Cachoeira, na Rua Maestro Irineu Sacramento. 

Fonte: PORTO FILHO, 2003, p.100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 97 – Fábrica Suerdieck na Rua Maestro Irineu Sacramento, após reforma que uniformizou as fachadas. 

Fonte: DOCUMENTOS..., 1946. PORTO FILHO, 2003, p.100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
(DOCUMENTOS..., 1946) e Porto Filho (2003, p.100) nomeiam a Rua Maestro Irineu Sacramento como José 
Joaquim Seabra. 
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Não há uma referência exata sobre quando a fábrica foi transferida para 

um novo edifício situado na Rua dos Artistas, transversal da Rua Maestro Irineu 

Sacramento. O Boletim trimestral da empresa, de julho de 1951 comenta sobre a 

transferência da fábrica de Cachoeira para um “vasto e novo prédio”, para alcançar o 

objetivo de aumentar a produção (PORTO FILHO, 2003, p.135-136). Acredita-se que 

1951 tenha sido o ano da transferência para a nova sede (Figura 98). 

 

Figura 98 – A nova fábrica construída na Rua dos Artistas, Cachoeira. 
Fonte: PORTO FILHO, 2003, p.100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É interessante notar que a fachada possui a mesma inspiração estética 

da primeira fábrica, com a platibanda formada por elementos escalonados, porém 

sem os retângulos em alto relevo. A finalização da platibanda é marcada por um 

friso nos dois casos, mudando apenas a espessura. O gradil que delimitava uma 

parte plana em frente à fábrica ainda pode ser encontrado no local, como se vê ao 

fundo, do lado esquerdo, da Figura 99. 
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Figura 99 – Fábrica na Rua dos Artistas, Cachoeira – Fachada principal. 
Foto: Luciana Guerra, 01/09/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cobertura do edifício, em telha cerâmica, possui uma estrutura de 

tesouras em madeira, apoiadas em pilares de alvenaria, possibilitando a formação 

de grandes vãos. Entretanto nota-se que o interior não é muito favorecido pela 

iluminação natural (Figura 100). 

 

Figura 100 – Vista interna da Fábrica na Rua dos Artistas, Cachoeira. 
Foto: Luciana Guerra, 01/09/2009. 
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O edifício desta fábrica se encontrava ocupado, em 2009, por um templo 

evangélico que não tinha efetuado maiores alterações. Ainda existiam alguns 

equipamentos da antiga fábrica no local (Figura 101).  

 

 

Figura 101 – Vista interna – equipamentos da fábrica. 
Foto: Luciana Guerra, 01/09/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na parte posterior foram construídos vários anexos, quando a fábrica 

ainda estava em funcionamento. Num deles estão localizados os sanitários feminino 

e masculino, provavelmente instalados ou reformados posteriormente. Os com 

cobertura em telha cerâmica sugerem possuir a mesma estrutura do galpão da 

fábrica, em relação ao espaçamento dos pilares em alvenaria e tesouras em 

madeira. Os de cobertura em telha de fibrocimento parecem ser mais recentes, 

considerando que o espaçamento entre os pilares são maiores (Figura 102). 

Algumas antigas esquadrias de ferro e vidro foram removidas, sendo fechadas com 

alvenaria ou combogós de cimento (Figura 103). 
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Figura 102 – A e B: Anexos construídos no terreno posterior. 
Foto: Luciana Guerra, 01/09/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 103 – Fábrica na Rua dos Artistas, Cachoeira – fachada lateral esquerda. 
Foto: Luciana Guerra, 01/09/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Filho (2003, p.100) comenta que nesta cidade, a fábrica funcionou 

posteriormente num prédio situado na esquina na Rua José Joaquim Seabra (no 

caso a Rua Maestro Irineu Sacramento) com a Rua Quintino Bocaiúva, porém não 

apresenta referências iconográficas. Em visita ao local foi encontrada outra 

edificação próxima, onde a população indica ter funcionado uma fábrica da empresa, 

que fica localizada na esquina entre a Rua Maestro Irineu Sacramento e a Rua dos 

Artistas. Na Planta 11 estão localizadas as duas edificações. 
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Planta 11- Planta de situação das fábricas da Suerdieck.  
Fonte: Base cartográfica cedida pelo IPHAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Não foi possível ter acesso à área interna do edifício. Externamente, 

pode-se perceber que é uma edificação de grandes dimensões, com fachadas 

voltadas para três ruas, bastante semelhantes à da fábrica da Rua dos Artistas. 

Entretanto, o tamanho reduzido das aberturas, atualmente vedadas com combogós 

de cimento, leva a crer que o local funcionava como um armazém de fumo, e não 

como a fabricação propriamente dita, pois a iluminação e ventilação do edifício da 

Rua dos Artistas parece mais apropriada ao serviço de fabricação de charutos, 

apesar de ainda ser insuficiente, conforme dito anteriormente (Figura 104). 

 
Figura 104 – Fábrica mais recente em Cachoeira. A: Fachada para a Rua Maestro Irineu Sacramento. Fachada 

para a Rua dos Artistas. 
Foto: Luciana Guerra, 01/09/2009. 
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Em 1962, a empresa tomou a decisão de desativar a fábrica de Cachoeira 

num prazo de dois anos por conta da crise que se abatia sobre o consumo de 

charutos. Os edifícios passariam a ser utilizados como depósitos de fumo para as 

fábricas de Maragogipe e Cruz das Almas (PORTO FILHO, 2003, p.188). 

Segundo Porto Filho, que entrevistou Geraldo Dannemann, presidente da 

empresa na época, a escolha do fechamento da fábrica de Cachoeira, e não a de 

Cruz das Almas, apesar da primeira cidade ser mais próxima e a mais desenvolvida 

nesse período, foi devido a um episódio que ocorreu com os seus trabalhadores, 

demonstrando deslealdade com a empresa. 

 

Quando introduzido um tipo de charuto popular, de fabricação simples, no 

formato linheiro longo, que depois de pronto era cortado no meio, dando 

origem a duas unidades, houve uma reação dos operários de Cachoeira. 

Insuflados por elementos políticos, a classe ingressou na Justiça do 

Trabalho com uma ação coletiva, pleiteando aumento no pagamento da 

produtividade. Com base no laudo de um perito em direito trabalhista, a 

Justiça deu ganho de causa à Suerdieck, que nesta ocasião já estudava 

alternativas para desativação de uma fábrica, com o objetivo de reduzir 

custos em função da queda das vendas de charutos (PORTO FILHO, 2003, 

p.333-334). 

 

Entretanto, as cidades do Recôncavo já vinham perdendo importância 

como entreposto comercial, devido à criação de novas rotas e meios de transporte, 

utilizando ferrovias e rodovias. A cidade de Cachoeira, apesar de mais próxima que 

a de Cruz das Almas, se tornaria menos acessível, após a implantação da BR-101, 

transformando a segunda num novo entreposto comercial. 

 

3.1.8. Fábrica Pimentel, Muritiba 

Da Fábrica Pimentel, fundada em 1937, poucos registros iconográficos 

foram encontrados. Quase toda a antiga fábrica situada na Avenida Rui Barbosa, no 

Centro da cidade de Muritiba, foi demolida, restando apenas uma pequena parte. 
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Figura 105 – Fábrica Pimentel, Muritiba. 
Fonte: PORTO FILHO, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 105, podem-se perceber uma modenatura regular na fachada, 

da mesma forma como se faz presente nos galpões da fábrica Leite & Alves em 

Cachoeira, construídos em 1935. Na Pimentel, uma platibanda formada por 

elementos escalonados se repete em cada módulo, diferenciando-se apenas no 

módulo central. Dois frisos horizontais ao longo de toda a fachada dão um sentido 

de continuidade do edifício. Frisos verticais complementam a ornamentação. 

 
Figura 106 – Loja do mercado construído no primeiro plano, estacionamento ao centro e vestígios da fábrica ao 

fundo. 
Foto: Luciana Guerra, 04/05/2012. 
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Comparando as fotografias antigas com a situação atual, observa-se que 

numa área da antiga fábrica, existe atualmente o estacionamento de um mercado. 

Os remanescentes do edifício estão marcados na Figura 106. Provavelmente a 

parede limite da fachada esquerda foi construída após a demolição do restante da 

edificação. Atualmente há apenas um módulo da antiga fábrica e o montante 

esquerdo do portão, onde acima havia o letreiro com o nome da empresa (Figuras 

107 e 108). 

Figura 107 – Vista da fachada da fábrica por outro ângulo. 
Fonte: FÁBRICA..., 16 fev. 1981. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 108 – Remanescentes da antiga fábrica Pimentel: parte da fachada e montante do portão 
Foto: Luciana Guerra, 04/05/2012 
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3.2. AS MANUFATURAS DE FUMO INTERNACIONAIS 

3.2.1 Real Fábrica de Tabaco de Sevilha71 

Uma das primeiras manufaturas que se têm notícias é a Real Fábrica de 

Tabaco de Sevilha (1757-1950), na Espanha. O edifício foi construído fora dos 

muros da cidade, entre 1728 e 1763. A fábrica entrou em operação em 1757, antes 

mesmo da finalização das obras. A concepção e construção foram realizadas por 

engenheiros militares espanhóis e holandeses: Ignacio Sala, Diego Bordick Deverez 

e Sebastián Van der Borcht.  O projeto inicial tornou-se ultrapassado antes mesmo 

do término das obras, devido ao gosto pelo tabagismo ter migrado do rapé para o 

charuto.  

É um dos maiores edifícios espanhol e a construção mais antiga dessa 

tipologia no país, da época do Antigo Regime. Ocupa uma superfície retangular de 

185x147 metros, com pequenas saliências em seus ângulos.  

 

Figura 109 – Universidade de Sevilha: localização. 
Fonte: Google Maps. 13/11/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chegou a empregar cerca de 1000 trabalhadores e possuir 170 moinhos 

em funcionamento. O tabaco vinha tanto da Virgínia como de colônias espanholas 

na América. A empresa monopolizou por muito tempo a produção de tabaco, sendo 

a mais rica da cidade. As atividades foram paralisadas em 1950 quando decidiram 

                                            
71

 Fonte: <http://www.sivigliaweb.it/monumenti-siviglia/reale-fabbrica-del-tabacco/> e 

<http://es.wikipedia.org/wiki/Real_F%C3%A1brica_de_Tabacos_de_Sevilla>. Acesso em: 27 out. 2012. 
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levar a produção de tabaco para uma nova fábrica em outro bairro e transformar a 

antiga numa sede da Universidade Sevilha. 

 

Figura 110 – Vista do edifício da fábrica de tabacos em 1901. 
Foto: DESCONHECIDO, 1901. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Havia duas diferentes zonas na edificação: a atividade de fabricação que 

ocupava dois terços da área e outra denominada palacial, composta por hall, lojas e 

residências. O interior da fábrica era primitivamente dividido em grandes espaços, 

alguns com mais de 150 metros de largura. A zona nobre possuía duas residências 

para o superintendente e o diretor da fábrica. Nas zonas dos extremos e no centro, 

atrás da entrada principal, se encontravam as oficinas. 

No edifício se destacam as referências renascentistas. A fachada é 

composta por pilares em cantaria modulados, que se elevam de um pedestal, 

percorrendo o imóvel. A construção é circundada por um fosso, constatando a sua 

localização fora dos muros da cidade (Figura 111-B). Internamente existem 

inúmeros pátios, alguns com fontes (Figura 111-C). Ao lado do edifício principal há 

uma capela e uma prisão. 

Na fachada principal percebe-se uma influência do estilo barroco, 

apresentando uma portada com colunas duplas em cada lado e no pavimento 

superior com balcão balaustrado arrematado com um tímpano com atributos reais. 

Por cima, existe uma estátua da fama, jarrões de açucenas, obras de Cayetano de 
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Acosta. Do mesmo autor português são as fontes de mármore branco dos pátios 

internos e os pináculos que decoram as quatro esquinas do edifício. Na portada de 

acesso se destacam relevos com temas concernentes à história e elaboração do 

tabaco (Figura 111-A).  

 

Figura 111 – Universidade de Sevilha. A: Portada da reitoria. B: Fachada. C: Pátio do Relógio 
Autor A: ANUAL, 2008. Autor B: SEVILLE Tourism Bureau, 2006. Autor C: CABANA, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Real Fábrica de Tabaco em Morlaix72
 

Poucos anos depois de iniciadas as obras em Sevilha, entre 1736 e 1740, 

começaram os trabalhos numa outra fábrica na França, a Real Fábrica de Tabaco 

em Morlaix (1740-1980), na costa norte da Bretanha. Projetada pelo arquiteto do rei 

                                            
72 Fonte das informações históricas: SMITH, Paul. The Royal Tobacco Factory at Morlaix. In Bulletin TICCIH, 

n.31, inverno, 2005. Disponível em: < http://ticcih.org/wp-content/uploads/2013/04/B31.pdf>. Acesso em: 18 nov. 
2013. 

http://ticcih.org/wp-content/uploads/2013/04/B31.pdf


154 
 

François Blondel (1683-1756), inicialmente para a produção de rolos de tabaco, feito 

da folha americana importada. Durante os séculos XIX e XX, a fábrica adicionou 

novos produtos: rapé, tabaco para cachimbo, charutos e cigarros. No final do século 

XIX, a fábrica empregava 1750 mulheres, sendo a maioria para confecção dos 

charutos à mão, trabalhando 10 horas por dia, seis dias por semana. Moinhos eram 

utilizados para a produção do tabaco, instalados em 1870 e em uso até 1980. 

 

Figura 112 – Real Fábrica de Tabaco em Morlaix, no cais de Léon. 
Fonte: < http://www.infobretagne.com/morlaix-manufacture-tabacs.htm>. Acesso em 25 nov. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É reconhecida como um dos maiores monumentos industriais da França, 

além de ser um dos mais antigos. A produção de charutos, principal atividade da 

fábrica desde 1950, foi encerrada no final de setembro de 2004, quando restavam 

apenas 34 funcionários. O fechamento da fábrica encerrou a relação de Morlaix com 

o tabaco, que havia se iniciado na década de 1670, com a instalação do primeiro 

estabelecimento no local, que trabalhava com esse produto. 

Aos edifícios originais de Blondel, foram acrescentadas outras 

construções ao longo do tempo, para atender às novas necessidades da indústria. 

Novos salões, fornos e oficinas foram construídos em 1811. A introdução da 

máquina a vapor também determinou alterações na fábrica entre 1868 e 1871 

realizadas pelos engenheiros Mondézir e Debise. No período entre guerras, quatro 
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edifícios foram adicionados, coroados por uma estrutura de madeira imitando 

concreto.73 

O frontão triangular ao centro da fachada principal, encimado por uma 

rotunda decorativa é uma nítida característica neoclássica. As paredes em alvenaria 

de pedra e o telhado em mansarda74 são algumas particularidades da fábrica (Figura 

113). Além das áreas destinadas ao armazenamento e produção, havia uma 

residência para o diretor da fábrica. 

 
Figura 113 – Real Fábrica de Tabaco em Morlaix. 

A: Fachada principal. B. Fachada Norte do pátio. D: Fachada Sul do pátio. 
Fonte: GO69, 2013. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
73

 Fonte das informações históricas: < http://fr.wikipedia.org/wiki/Manufacture_des_tabacs_de_Morlaix>. Acesso 
em: 24 nov. 2013. 

74
 Mansarda é a janela disposta sobre o telhado de um edifício para iluminar e ventilar seu desvão, este podendo 

ser utilizado como mais um cômodo da edificação. (Fonte: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Mansarda>. Acesso em: 
25 nov. 2011. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Manufacture_des_tabacs_de_Morlaix
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A fábrica ganhou proteção legal em 03 de setembro de 2001, englobando 

não só a construção do século XVIII como também as adições dos séculos XIX e 

XX, como a bateria de moinhos e uma curiosa estrutura em concreto armado de 

1920, conhecida como a “catedral”. No mesmo ano foi adquirida pelo Morlaix 

Chamber of Commerce, antes de cessar a sua produção. A partir daí foi 

desenvolvido um projeto de conversão do edifício num centro com funções múltiplas. 

 

3.2.3 Manufatura Italiana de Tabaco SPA75 

Com uma planta semelhante à Fábrica de Morlaix, tem-se a Manufatura 

Italiana de Tabaco SPA (MITSPA) (1759-atual). Esta fábrica foi fundada em 1759 em 

Chiaravalle, por monges cistercienses, apenas dezenove anos após a fundação da 

fábrica francesa. Nos dois exemplos há um grande pátio rodeado pelos edifícios da 

fábrica (Figuras 113-B e C e 115). Também representa um exemplo de arquitetura 

neoclássica, observada na forte marcação da entrada principal da edificação por 

uma série de elementos decorativos, incluindo um frontão circular (Figura 114).  

A produção desse estabelecimento englobava rapé, charuto e, 

posteriormente, cigarros, sendo que os primeiros testes para a produção do cigarro 

foram realizados em 1873. 

  

                                            
75

 Fonte das informações históricas: <http://www.mitspa.it/>. Acesso em: 27 out. 2012. 
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Figura 114 – Fábrica da MITSPA: fachada da antiga fábrica. 
Fonte: <http://www.mitspa.it/>. Acesso em: 26 nov. 2013. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 115 – Fábrica da MITSPA. A: Pátio interno B: Fachada. 
Fonte: <http://www.mitspa.it/>. Acesso em: 27 out. 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A fábrica sofreu uma ampliação em 1881 para comportar o aumento da 

produtividade. Durante a Segunda Guerra Mundial o edifício sofreu pesados danos. 

Entretanto as reformas só foram realizadas nos anos 1980, quando aproveitaram 

para modernizar as instalações fabris. 

Atualmente, as fachadas internas se apresentam sem o seu revestimento 

em argamassa original. Novas esquadrias foram colocadas nos vãos existentes. 

Foram feitas aberturas no arco pleno das esquadrias do pavimento térreo do edifício 

de entrada da fábrica, fazendo um fechamento em vidro, provavelmente para 

aumentar a iluminação natural no interior. Apesar das alterações, a composição 

simples da fachada e a sua marcação geométrica, além da platibanda, sugerem 

tratar-se de uma arquitetura neoclássica. 
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Com a privatização do sistema de produção do monopólio do tabaco em 

2007, a fábrica foi adquirida pela MITSPA, representando a única empresa 

totalmente italiana de cigarros e tabaco. O complexo atual é formado por 19 edifícios 

numa área de 30.000m2. Este foi o único exemplar encontrado que mantém até hoje 

as suas atividades. 

 

3.2.4 Manufatura de Tabaco de Rovereto76 

Do século XIX, tem-se como exemplo a Manufatura de Tabaco de 

Rovereto (1854-2008), Itália. A construção foi iniciada a partir de meados de 1851 

com a demolição de antigos edifícios que existiam no local. A fábrica entrou em 

operação em 1854-1855 com dois laboratórios e 200 operários em cada um. A 

planta foi dividida inicialmente em três áreas: um edifício para o processamento, um 

armazém e uma área para maceração das folhas de tabaco. Em 1910 foi construído 

um novo prédio para o armazenamento e oficina de madeira. Antes da guerra, o 

quadro de funcionários já era composto por 1400 pessoas, sendo a fábrica uma das 

mais importantes da Áustria77. 

Inicialmente, a fábrica se ocupava de quatro produtos: o charuto Virginia, 

o rapé, produção do extrato de tabaco e produção experimental de cigarros. Com o 

tempo e as mudanças de gosto dos consumidores, a produção se alterou, mantendo 

a fabricação de charutos e cigarros até 1953, quando permaneceu apenas a 

produção deste último. 

Após o retorno das atividades, paralisadas durante a guerra, a produção 

foi constantemente mecanizada, tendo como consequência o aumento da 

capacidade produtiva e a redução do número de funcionários, que chegou a 700 em 

1935. Devido aos bombardeios sofridos durante a Segunda Guerra Mundial, a 

fábrica foi reconstruída. Na época, aproveitou-se para realizar a modernização das 

instalações da fábrica, adaptando-a as necessidades da indústria de tabaco 

moderna. Entretanto, já na década de 1960 se iniciou uma lenta desaceleração na 

produção devido ao começo de uma crise no setor fumageiro. 
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 Fonte das informações históricas: <http://it.wikipedia.org/wiki/Manifattura_ Tabacchi_(Rovereto)>. Acesso em: 

27 out. 2012. 

77
 A província de Trento, onde se localiza a cidade de Rovereto, pertencia ao Império Austro-Húngaro até a 

Primeira Guerra Mundial, quando passou a fazer parte da Itália. (Fonte: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncia_aut%C3%B3noma_de_Trento>. Acesso em: 14 nov. 2013.) 
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Apesar da crise, em 1965 o complexo fabril ainda sofreu algumas 

alterações com a introdução de um novo edifício utilizado para produção, cantina e 

armazéns. Em 1969 a fábrica passou para as mãos da Philip Morris. Nessa época, 

possuía a seguinte estrutura: 22 máquinas Standart de origem americana, 13 

máquinas de embalagem de cigarros, cada uma capaz de produzir 120 pacotes de 

cigarros por minuto e 16 máquinas capazes de desempenhar 1200 cortes por 

minuto. O pagamento era igual entre homens e mulheres. Toda a manutenção e 

reparo das peças eram realizados em oficinas e laboratórios existentes na fábrica, 

tornando-a independente.  

A crise financeira se manteve, ocorrendo a diminuição constante da 

produção e do número de trabalhadores. Em 2003, a empresa mudou de mãos mais 

uma vez, passando a pertencer a British Italian Tobacco, filial italiana da British 

American Tobacco. Entretanto, seus novos proprietários resolveram suspender a 

produção da fábrica de Rovereto em 31 de março de 2008, para concentrar a 

produção numa outra fábrica na província de Lecce. Acreditava-se que o seu 

fechamento causaria um impacto social menor, devido à maior autonomia da 

província de Trento, onde estava localizada. 

Em relação ao partido arquitetônico, a fábrica de Rovereto também é 

composta por edifícios que são dispostos ao redor de um pátio, da mesma forma 

que em Morlaix e na MITSPA. No caso de Rovereto, percebe-se pela Planta 12 que 

existem dois pátios de diferentes dimensões. 

 
Planta 12 – Projeto da Fábrica de Rovereto (1850). Planta baixa da fábrica principal e do armazém. 

Fonte: CHIERICI;  At al., 2012, p.276. 
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Figura 116 – Manufatura de Tabaco de Rovereto – Edifício do lado Norte. A: Entrada principal. B: Fachada 
posterior. 

Autor: GIO 2000, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 117 – Manufatura de Tabaco de Rovereto. A: Lado leste. B: Lado Norte. 

Autor: GIO 2000, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O estilo neoclássico é ressaltado pela composição bem geometrizada, 

sendo cada pavimento marcado por um tipo decorativo em relação ao formato e 

cercadura das esquadrias. Na fachada posterior do lado norte (Figura 116-B) há 

frontões decorando as janelas centrais do segundo pavimento. Esta mesma fachada 

apresenta dois balcões em ferro, introduzindo os novos materiais disponíveis. Além 

disso, há uma série de elementos decorativos como frisos e platibanda balaustrada 

na fachada principal. 
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3.2.5 Fábrica de Tabaco de Cibali78 

No final do século XIX foi construída a Fábrica de Tabaco de Cibali, 

localizada no bairro de mesmo nome da cidade de Istambul (Turquia). Quando 

iniciaram as suas atividades, já no início do século XX, causou mudanças na região 

no plano social e econômico. Os principais motivos que levaram à implantação da 

fábrica neste local foram oferta de mão-de-obra nas vizinhanças e o fato das taxas 

alfandegárias do tabaco ser recolhida nesta área. 

A empresa trabalhava com o beneficiamento do fumo e a produção de 

cigarros e chegou a ter 2162 empregados, sendo 1500 mulheres e 662 homens. 

Funcionava como “uma pequena cidade” com polícia local, creche, supermercados, 

escolas, corpo de bombeiros, instalações desportivas, sindicatos e restaurantes. Na 

Figura 118 pode-se ver a grandiosidade da edificação fabril, no lado esquerdo da 

imagem, a apenas alguns metros da entrada do porto denominada Haliç. 

Figura 118 – Fábrica de Tabaco de Cibali. 
Fonte: TOBACCO Factory [1], 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da mesma forma que os outros exemplares apresentados do século XVIII 

e XIX, esta fábrica também se apresenta em estilo Neoclássico. Seu aspecto 

arquitetônico, observado na Figura 118, possui semelhanças com os edifícios da 

Fábrica de Rovereto, com uma composição marcadamente geométrica e uma maior 

verticalidade. Dois frontões triangulares e um frontão circular ao centro, além dos 

elementos decorativos da fachada, reafirmam os aspectos neoclássicos do edifício. 

                                            
78

 Fonte das informações históricas: <http://www.khas.edu.tr/en/about-the-university/history.html>. Acesso em: 08 
out. 2013. 
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Com as imagens disponíveis, não é possível observar se outras edificações faziam 

parte da fábrica. 

Nas imagens antigas internas podem-se perceber a grande quantidade de 

empregados, a maioria mulheres, dispostas sobre bancadas onde trabalham 

manualmente na confecção dos produtos. Os homens estão presentes na área de 

expedição, como pode ser visto na Figura 120, ou como fiscais da produção 

feminina, como sugere a Figura 119. Essa situação é semelhante ao que foi 

encontrado na Fábrica Dannemann, em São Félix e na Suerdieck, em Maragogipe, 

onde as referências iconográficas permitiram perceber a mesma distribuição dos 

trabalhos entre os dois sexos, assim como a mesma organização dos espaços de 

produção. 

Em relação à estrutura dos edifícios, há a presença do ferro como pode 

ser visto nos esbeltos pilares da Figura 122. As coberturas permitem a passagem de 

luz natural, sendo que a sua estrutura apresenta-se em madeira e em ferro (Figura 

120, 121). Quando a iluminação não era possível pelo telhado, no caso de um 

pavimento inferior, esquadrias nas laterais permitiam a iluminação e ventilação 

adequadas à execução dos serviços (Figura 122). 

 

 

Figura 119 – Imagem interna da Fábrica de Tabaco de Cibali. 
Fonte: TOBACCO Factory [2], 2013. 
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Figura 120 – Fábrica de Tabaco de Cibali: expedição. 
Fonte: TOBACCO Factory [2], 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 121 – Imagem interna da Fábrica de Tabaco de Cibali. 
Fonte: TOBACCO Factory [3], 2013. 
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Figura 122 – Imagem interna da Fábrica de Tabaco de Cibali. 
Fonte: TOBACCO Factory [4], 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outras fotografias antigas79 revelam espaços diferenciados da antiga 

fábrica para execução de variados serviços: confecção de caixas de madeira, 

enchimento de embalagens, confecção de caixas de papelão, confecção dos 

cigarros a mão, expedição, depósito. Nessas imagens percebe-se uma grande 

presença de mão-de-obra masculina, inclusive na produção. Também é constatado 

o uso de diversas máquinas, para picar fumo, auxiliar os serviços de marcenaria, 

entre outras. 

Com a implantação da República, a fábrica passou para as mãos do 

Estado em 1° de março de 1925, após 40 anos de administração francesa. Foi 

totalmente abandonada em 1995, apesar de encontrar-se parcialmente fechada 

muitos anos antes. Em 1997 foi entregue para a Kadir Has University, sendo 

transformada num centro universitário. 

As manufaturas de fumo instaladas até o final do século XIX não foram 

implantadas apenas em construções novas. Também foram aproveitados edifícios 

existentes de grandes dimensões devido à sua antiga função, a exemplo das 

estruturas eclesiásticas. Dois exemplos são as fábricas portuguesas da Companhia 

Lisbonense de Tabacos e a Fábrica de Tabacos de Xabregas. 
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 Fonte: <http://www.flickr.com/photos/khasedutr/6504323689/in/photostream/> Acesso em: 08 out. 2012. 
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3.2.6 Fábrica da Companhia Lisbonense de Tabacos80 

A Fábrica da Companhia Lisbonense de Tabacos (1865-1932) foi 

instalada em 1865, num antigo palácio setecentista, na Zona Oriental de Lisboa, 

Portugal. Em 1881, a antiga fábrica foi integrada à Companhia Nacional de Tabacos, 

que manteve a atividade industrial no local até 1932, quando passou a utilizar o 

imóvel como armazéns de outra fábrica da Companhia, localizada em Xabregas.  

 

Planta 13- Planta aerofotogramétrica atualizada em 1987. 
Fonte: FOLGADO; CUSTÓDIO, 1999, p.43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A atividade industrial englobava o fabrico de tabacos de fumo e cheiro 

(folha picada, tabaco em pó, rapé, cigarros, rolo, charutos, cigarrilhas). A fábrica 

possuía um grau bastante elevado de mecanização, conforme detectado no 

Inquérito Industrial de 1881: onze máquinas para fazer cigarros, oitenta e uma 

máquinas de fazer cigarrilhas, vinte e quatro para fazer charutos, catorze moinhos 

para rapé e muitas outras para diferentes seções. Possuía ainda motores a vapor de 

origem inglesa: uma máquina de 25 c/v e outra de 8c/v, com carregador mecânico 

de carvão para as caldeiras. Na época havia 878 operários, quase 100 a mais do 

que a fábrica de Xabregas, a qual foi preferida para manter-se em funcionamento. 

                                            
80

 Fonte: FOLGADO; CUSTÓDIO, 1999, p.42-45. 



166 
 

Num outro local, denominado Calçada dos Barbadinhos, a fábrica 

dispunha de uma litografia bastante evoluída para impressão de suas embalagens. 

Nesse mesmo local, a empresa mandou construir casas para 50 operários, entre 

1865 e 1881, as quais foram arrendadas. Outros benefícios efetuados aos 

empregados foram a abertura de uma escola e uma espécie de cantina para os 

operários. 

 
Figura 123 – Fachada da antiga Fábrica da Companhia Lisbonense de Tabacos no final do século XX. 

Fonte: FOLGADO; CUSTÓDIO, 1999, p.42. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 124 – Oficinas construídas no final do século XX. 

Fonte: FOLGADO; CUSTÓDIO, 1999, p.45. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A adaptação do antigo palácio em fábrica provocou a abertura de janelas 

no piso inferior na fachada principal, mas sem modificar profundamente as 

características principais. A cobertura foi remodelada com a introdução de uma 
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espécie de mansarda81 (Figura 123). Posteriormente foram ampliados corpos 

regulares no prolongamento da fachada anterior. Internamente foram instaladas 

oficinas para utilização do espaço como manufatura de fumo (Figura 124). Também 

houve ampliações nas áreas do logradouro e da quinta do comerciante, onde foram 

construídas oficinas, incluindo a casa de máquinas, em alvenaria de tijolo e ferro. 

Todas as instalações e áreas pertencentes à fábrica foram passadas para 

as mãos do Estado, de forma gradual, a partir de 1938. No final da década de 1990 

a área estava ocupada por uma unidade da Guarda Nacional Republicana. O fato de 

haver um novo uso do edifício, apesar da remoção das antigas oficinas internas para 

adaptá-lo ao novo uso paramilitar, mantinha a antiga fábrica num estado bom de 

conservação no final da década de 1990, período em que foi realizado o 

levantamento da situação física do edifício. 

 

3.2.7 Fábrica de Tabacos de Xabregas82 

A Fábrica de Tabacos de Xabregas (1845-1962) foi instalada nos edifícios 

do antigo Convento de São Francisco de Xabregas83 a partir de 1845 pela mais 

antiga sociedade de tabaco criada em Portugal – a Companhia do Tabaco, Sabão e 

Pólvora de Lisboa (1844-1850). Os edifícios do antigo convento “evidenciam 

construções primo-novecentista, apresentando módulos regulares repetidos de 

hangares-tipo, com cobertura de duas águas assente sobre asnas de madeira e 

colunas de ferro fundido” (FOLGADO; CUSTÓDIO, 1999, p.91). A atividade industrial 

variava entre o fabrico de tabaco, pólvora e sabão. 

A empresa sempre esteve atenta à mecanização com a introdução de 

tecnologias fabris oriundas da Inglaterra, França e Alemanha. O antigo sistema 

manufatureiro, de tradição espanhola, na época encontrava-se em decadência. Em 

1846 a fábrica de Xabregas dispunha de duas máquinas a vapor, de origem inglesa, 

para picar folhas de tabaco e rapé, cada uma com 25c/v. O Inquérito de 1881 aponta 

duas máquinas fixas a vapor de 55c/v e o de 1890, três de 150c/v, além de um 
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 Ver definição de mansarda na nota 74, p. 155. 

82
 Fonte: FOLGADO; CUSTÓDIO, 1999, p.91-99. 

83
 O convento de São Francisco de Xabregas foi reconstruído após o terremoto de 1755, que destruiu toda a 

edificação anterior. Em 1844 o edifício foi novamente destruído por um incêndio, quando estava sendo ocupado 
pela Companhia de Fiação e Tecidos de Algodão Lisbonense, restando apenas a igreja e algumas 
dependências. O imóvel foi reconstruído para abrigar a Fábrica de Tabacos de Xabregas a partir de 1845. 
(Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Convento_de_S%C3%A3o_Francisco_de_Xabregas>. Acesso em: 16 nov. 
2013) 
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locomóvel de 8c/v. Nestes nove anos houve um considerável aumento de máquinas 

de fazer cigarros, passando de dez para dezesseis. Os Inquéritos também 

mostravam um grande número de máquinas para picar, cortar o tabaco, mover o 

rapé e engenhos de pique. 

A diminuição do número de operários nos primeiros anos (1235 em 1852, 

800 em 1881, 518 em 1890) mostra a progressiva introdução de máquinas 

operadoras e gradual mecanização com diminuição do trabalho braçal. Cada vez 

mais a mão-de-obra se especializava: charuteiros (as), havaneiros, cigarreiras, 

empacotadeiras, etc. 

Planta 14 - Planta aerofotogramétrica atualizada em 1987. 
Fonte: FOLGADO; CUSTÓDIO, 1999, p.91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 125 – A: A Fábrica de Tabaco no antigo Convento de S. Francisco de Xabregas (João Pedrozo, óleo 
sobre tela, 1859. Museu da Cidade). 

Fonte: FOLGADO; CUSTÓDIO, 1999, p.92. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

 

Figura 126 – A: Fábrica de Tabaco de Xabregas (in Excursion industrialle de Lisboa a Thomar, Lisboa, 1899, 
p.34). B: Aspecto da antiga fábrica no final do século XX. 

Fonte: FOLGADO; CUSTÓDIO, 1999, p.93, 94. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 127 – Ampliação da Fábrica de Xabregas de 1892. 
Fonte: FOLGADO; CUSTÓDIO, 1999, p.96. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A antiga “composição paisagística” do convento foi alterada com a 

introdução de novos edifícios, devido ao aumento da produção da fábrica. Em 1892 

houve a construção de uma nova edificação, em três pisos com fenestração regular, 

destinada à mecanização dos fabricos dos tabacos enrolados (Figura 127). Entre 

1891 e 1927, época em que foi gerenciada pela Companhia Portuguesa de 
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Fósforos, novos armazéns foram adquiridos e construídos. Em 1927 instalaram uma 

Central Elétrica erguida num dos pátios da fachada norte do convento, o que 

determinou a demolição da Casa das Caldeiras e outras obras do século XIX. O 

edifício da Central Elétrica obedeceu à lógica da implantação da fábrica, 

apresentando as seguintes características (Planta 15): 

 

O edifício constava de dois corpos gêmeos com cobertura de lanternins, 
sobre asnas de madeira à francesa, servido por cinco portas e quatro 
janelas, todas com bandeiras de volta inteira e vidraças. No interior a central 
ocupava o espaço de um dos corpos, enquanto o outro se encontrava 
dividido entre a Casa das Caldeiras e um depósito para óleos (FOLGADO; 
CUSTÓDIO, 1999, p.97-98). 
 

Planta 15 - Central Elétrica, Casa das Caldeiras e Óleos. 1927. Arquivo de Obras. CML. 

Fonte: FOLGADO; CUSTÓDIO, 1999, p.98. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da mesma forma que outras fábricas de tabaco, a empresa contemplou 

uma política social para os operários, construindo em 1936 um edifício para creche 

de filhos dos operários, maternidade e serviços médicos. O modelo assistencial 

contemplava também caixas de reforma (10% sobre o salário). 

A fábrica foi fechada em 1963, por decisão de seus novos 

administradores que decidiram transferir a produção para uma nova fábrica instalada 

em Cabo Ruivo. Desde 1976 o Instituto de Formação Profissional ocupava áreas do 

antigo convento. O Teatro Ibérico também ocupava a antiga capela. 

Segundo o levantamento realizado no final da década de 1990 o edifício 

religioso (convento e igreja) não se encontrava classificado84, muito embora seja 

uma presença importante na paisagem de Xabregas, pela volumetria da sua fachada 

                                            
84

 “Classificado” é o termo adotado em Portugal que equivale a “tombado” no Brasil. 
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principal. Na época do levantamento, encontrava-se em bom estado de 

conservação. O monumento havia sido contemplado no Inventário do Patrimônio 

Municipal do Plano Diretor de Lisboa. 

No século XX, as fábricas passam a utilizar uma tipologia funcional e os 

novos materiais de construção disponíveis, assumindo uma postura modernista. 

Como exemplo tem-se a fábrica portuguesa Tabaqueira e a Fábrica de Linz, na 

Áustria. 

 

3.2.8 Fábrica Tabaqueira85 

Ao contrário dos dois outros exemplares de Lisboa Oriental, o prédio da 

Tabaqueira (1927-1962) foi construído para funcionar como fábrica de fumo, 

comportando as seguintes atividades: fabrico de tabacos embalados, marcas 

populares e de luxo, tabaco a fio, cigarrilhas e charutos. 

 
Figura 128 – Planta aerofotogramétrica atualizada em 1987. 

Fonte: FOLGADO; CUSTÓDIO, 1999, p.177. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O edifício, da década de 1920, foi construído em alvenaria de tijolo 

aparente, com planta centralizada e pátio interno. Esse formato lembra as fábricas 

setecentistas MITSPA e a de Morlaix.  

Foram introduzidos nas fachadas dois panos em ferro fundido de 1888, 

encontrados nos estaleiros de uma antiga unidade metalúrgica da Empresa 

Industrial Portuguesa, também pertencente aos proprietários da Tabaqueira (Figura 

129). Deolina Folgado e Jorge Custódio (1999, p.177-181) consideram que as 

fachadas de “valores estetizantes”, colocadas “num universo adverso à introdução 

de uma linguagem arquitetónica-artística” ocorreram devido a fatores ocasionais. 
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 Fonte: FOLGADO; CUSTÓDIO, 1999, p.177-181. 
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Internamente nota-se o uso do metal nos pilares, assim como na estrutura 

da cobertura, a qual apresenta um material translúcido em sua cumeeira, 

favorecendo a entrada de iluminação natural na parte interna da edificação (Figura 

130-A). 

Figura 129 – Detalhe da fachada em ferro fundido. 
Fonte: FOLGADO; CUSTÓDIO, 1999, p.176. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 130 – A: Interior do edifício da Tabaqueira (Foto Irene Buarque, 1983). B- Detalhe da fachada. 
Fonte: FOLGADO; CUSTÓDIO, 1999, p.181, 179. 
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Durante a Segunda Guerra Mundial, a empresa, atenta à evolução do 

setor a nível internacional, investiu numa completa e total mecanização da produção, 

provocando a diminuição do custo do tabaco. Nesse período, o cigarro se 

popularizou em Portugal, passando a ser um bem de consumo generalizado e não 

de luxo das classes mais altas. A fábrica chegou a atingir mais de 600 

trabalhadores. A produção foi transferida para uma nova unidade, inaugurada no 

final de 1962. Essa decisão foi tomada cinco anos antes, com o objetivo de permitir 

o aumento da produção e não pagar mais uma renda ao Estado pelo usufruto da 

fábrica, que havia sido construída pela empresa. 

Com o fechamento, a fábrica de material de guerra de Braço de Prata 

passou a usar o espaço com serviços sociais e desportivos, mantendo-se, dessa 

forma, até o início da década de 1990. Depois passou a pertencer à EDP (Energias 

de Portugal)86. Nessa época encontrava-se em estado de conservação muito 

degradado. 

Havia uma pendência de proposta de classificação do IPPAR87 depois de 

uma polêmica muito significativa na comunicação social da cidade, nos anos 1992-

1997. A fábrica é referida no Inventário Municipal de Patrimônio do Plano Diretor de 

Lisboa. 

 

3.2.9 Fábrica de Tabaco de Linz88 

A Fábrica de Tabaco de Linz (1929-2009), último exemplar internacional 

selecionado, representa um relevante exemplar da arquitetura moderna austríaca. 

Ela foi construída entre 1929 e 1935, com projeto do arquiteto alemão Peter Behrens 

(1868-1940) e do austríaco Alexander Popp (1891-1947). Foi o último projeto 

industrial de Behrens, que já era muito conhecido por esse tipo de arquitetura, 
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 Empresa do setor energético português. 

87
 O Instituto Português do Patrimônio Arquitetônico (IPPAR) regulou o tombamento do patrimônio histórico 

português e a homologação do nível de proteção entre 1992 e 2007. A partir daí foi fundido com o Instituto 
Português de Arqueologia, dando origem ao Instituto de Gestão do Patrimônio Arquitetônico e Arqueológico. 
(Fonte: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Portugu%C3%AAs_do_Patrim%C3%B3nio_Arquitet%C3%B3nico>. 
Acesso em: 15 nov. 2013). 

88 Fontes: TABAKFABRIK LINZ, Kunst Architektur Arbeitswelt. Linz: Nordico Museum der Stadt Linz, 2010. 

Disponível em: < http://www.linz.at/images/ko-Tabakfabrik_Linz.pdf> Acesso em: 14 nov. 2013. e 

 <http://de.wikipedia.org/wiki/Tabakfabrik_%28Linz%29#cite_ref-FellnerThielGeschichte_1-4> Acesso em: 04 
dez. 2013. 
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devido às obras que havia realizado para a AEG89, principalmente pela Fábrica de 

Turbinas da empresa (1910). 

A fábrica de Linz pertencia ao monopólio do tabaco austríaco, a Austria 

Tabak, e foi instalada na cidade de Linz desde 1850, numa antiga fábrica de lã que 

havia encerrado as suas atividades. Foi criada para gerar empregos para a cidade e 

como forma de dar um novo uso ao gigante edifício da fábrica de lã90, construído no 

século XVIII. Em 1859 já havia mais de mil pessoas empregadas. Em 1918, a 

crescente produção e progresso tecnológico (máquina a vapor) determinaram 

modificações e ampliações na antiga fábrica de lã. O cigarro, aos poucos, passou a 

dominar a produção da fábrica. Em 1904 foram produzidos 42 milhões de cigarros. 

Cinco anos depois, já eram 330 milhões. Em 1923, o cigarro já aparecia como o 

principal produto da empresa. Essa maior demanda pelos cigarros determinou a 

decisão de construir uma nova fábrica em 1928, a mais moderna da Europa Central. 

O edifício possui 226 metros de comprimento, 16 metros de largura e 28 

metros de altura, com uma área construída de 82.500 m2. É distribuído em sete 

pavimentos, sendo um subsolo e seis superiores, com 30.000m2 de área útil. 

 
Figura 131 – Imagem da fachada da fábrica de Linz. 

Fonte: NEXTROOM, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os projetistas foram bastante cuidadosos com as necessidades especiais 

de uma manufatura de fumo que inclui boa iluminação e condições climáticas 
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 Sobre a AEG, ver nota 68, p. 122. 

90
 Em 1990 o edifício da antiga fábrica de lã passou a ser ocupado por residências e escritórios. (Fonte: 

TABAKFABRIK LINZ, 2013, p.9). 
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favoráveis. A iluminação natural era garantida por janelas em fita ao longo de uma 

elegante fachada de 230 metros em curva sem qualquer tipo de interrupção (Figura 

131). O isolamento térmico da fachada com tijolos furados e de cortiça era uma 

inovação na época. 91 

Na fotografia interna pode-se perceber a iluminação natural no interior do 

edifício, iluminando lateralmente as bancadas de trabalho. O uso de fardas, incluindo 

toucas, sugere disciplina e organização da empresa (Figura 132). 

 
Figura 132 – Interior da fábrica 
Foto: DER STANDARD, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 133 – Fábrica de Tabaco de Linz – pintura na parede por Hebert Dimmel 
Fonte: TABAKFABRIK LINZ, 2013. 
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 Fonte:  <http://architectuul.com/architecture/tobacco-factory-linz>. Acesso em: 27 out. 2012. 
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O projeto inclui o design interno, como maçanetas, luminárias, cortina, 

escada, corrimão, elevador, portas exteriores. A cor turquesa é característica do 

local. Também existem obras artísticas como a pintura na parede por Hebert Dimmel 

com relógio (Figura 133). 

Mesmo após a crise econômica de 1930, o emprego na fábrica continuou 

a ser atrativo devido à assistência social oferecida aos empregados, além de 

representar um emprego estável. A constituição de uma mão-de-obra feminina 

predominante (em 1900 representava 90%) determinou alguns benefícios para os 

cuidados com os filhos durante a jornada de trabalho. A empresa chegou a construir 

uma creche e casas para os operários (Figura 134), além da assistência médica 

oferecida. 

 

Figura 134 – Casas residenciais na Gruber Strasse 65 e 67. Imagem de 2011. 
Foto: YOLO, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fábrica, que não sofreu com os bombardeios da Segunda Guerra 

Mundial, aumentou muito a sua produção após esse período, a partir da introdução 

de novas máquinas, porém sem causar alterações no edifício, cuja flexibilidade 

permitia esse tipo de intervenção. Entre 1981-1982 foram realizadas expansões já 

planejadas desde 1930, conforme demonstra a Planta 16. Uma vista interna atual do 

complexo fabril pode ser vista na Figura 135. 
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Planta 16- Planta de situação. 
Fonte: TABAKFABRIK LINZ, 2013. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 135 – Vista interna do complexo fabril. Fábrica de cigarros à esquerda e usina ao centro. 
Fonte: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TabakfabrikLinz_P1000509.JPG>. Acesso em: 11 de. 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em 1981 o edifício principal foi considerado um marco na arquitetura 

industrial do período entre guerras92. A fábrica representa o primeiro grande edifício 
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 Fonte: <http://de.wikipedia.org/wiki/Tabakfabrik_%28Linz%29#cite_ref-FellnerThielGeschichte_1-4> Acesso 

em: 04 dez. 2013 
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em estrutura de aço na Áustria, e um exemplar consistente do modernismo 

internacional. 

 

Figura 136 – Esqueleto em aço da fábrica em 1932. 
Fonte: TABAKFABRIK LINZ, 2013. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após o processo de privatização da Austria Tabak, iniciado em 1997 e 

finalizado em 2001, a fábrica foi vendida para o grupo britânico Gallaher. Em 2007 

passou para as mãos da Japan Tobacco Internacional, que fechou o 

estabelecimento em 2009. Nesse mesmo ano foi adquirida pela cidade de Linz, 

demonstrando um reconhecimento da importância do espaço e do “corpo social” 

para a cidade. Desde então, o local já foi utilizado pelo Ars Electronica Festival 2010, 

por um concerto ao ar livre com Parov e uma exposição de Porsche, não tendo sido 

ainda definido um uso definitivo. 
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3.3. CARACTERÍSTICAS DAS MANUFATURAS DE FUMO 

As primeiras manufaturas de fumo iniciaram as suas atividades muito 

antes da Revolução Industrial Britânica, representando “um caso de industrialização 

precoce, tanto do ponto de vista da concentração de máquinas como na forma de 

organização do trabalho”93. Elas podem ser caracterizadas como um exemplo proto-

industrial que ultrapassou os séculos XVIII, XIX e XX, absorvendo a tecnologia 

gerada pela Revolução Industrial Britânica e evoluindo conforme os avanços 

tecnológicos. Apesar de esta indústria ter atravessado três séculos de existência, é 

possível diagnosticar alguns aspectos comuns dos seus estabelecimentos fabris. 

Uma das características mais marcantes das manufaturas de fumo é a 

necessidade de uma superfície de grande extensão para sua implantação. A fábrica 

de Sevilha, por exemplo, o mais antigo exemplar analisado, representa o segundo 

maior edifício da Espanha, ocupando uma superfície de 185x147 metros, mais de 

26.000m2 de área. Na época, esse país era referência na fabricação de derivados da 

folha de tabaco. Em outros países, onde as fábricas não se iniciaram com uma 

dimensão tão extensa, à medida que a produção aumentava, estas iam ampliando 

as suas instalações. Alguns exemplos são a Fábrica de Morlaix, a de Rovereto e a 

SPA, construídas nos séculos XVIII e XIX, que sofreram ampliações ao longo do 

tempo, principalmente entre o final do século XIX e início do século XX. 

A necessidade de possuir grandes superfícies de área se dava pelo fato 

de ser preciso vários locais amplos onde seriam exercidas diferentes atividades: 

armazéns, seleção das folhas e processamento. Além disso, como havia uma 

variedade de produtos (rapé, charutos, cigarrilhas, cigarros, fumo para cachimbo, 

etc.), era necessária uma subdivisão do local de produção. Algumas fábricas 

também possuíam uma zona residencial, como a de Sevilha e a de Morlaix.  

Mesmo as manufaturas que foram adaptadas em edifícios existentes, 

como as duas portuguesas Companhia Lisbonense de Tabacos e a Fábrica de 

Tabacos de Xabregas, foram escolhidos edifícios cuja tipologia induzia a 

necessidade de grandes superfícies, no caso um palácio setecentista e um 

convento. Mesmo assim, foram promovidas ampliações no mesmo período da 
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 Manifatture: um patrimônio di storia e archeologia industriale. Disponível em 
<http://www.tuttotabacco.it/2009/giugno/pdf/tabacco.pdf>. Acesso em: 18 nov. 2013. 
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francesa e das italianas, indicando uma maior demanda a nível mundial que ocorreu 

nesse período. 

No Recôncavo Baiano também havia uma demanda por edificações de 

grandes dimensões, havendo os dois exemplos: edifícios construídos para serem 

fábricas e edifícios que foram adaptados para esse uso. Na primeira opção tem-se a 

Dannemann de São Félix, construída em duas etapas: nos anos 1870 e em 1915. 

Nesse caso também se inserem as fábricas da Suerdieck em Cachoeira. Já a 

Suerdieck em Maragogipe e a Leite & Alves em Cachoeira são exemplos mistos, 

visto que seus complexos eram formados por edifícios construídos e outros 

adaptados. Já a da Dannemann em Maragogipe está inserida na segunda opção. 

A diferença encontrada entre os dois exemplos internacionais de edifícios 

adaptados e os do Recôncavo Baiano é que nestes as edificações originais não 

possuíam grandes áreas, representadas por sobrados de variadas dimensões 

interligados entre si, contrapondo-se com as estruturas palacianas e eclesiásticas 

encontradas em Portugal. No caso baiano, a subdivisão do espaço interno em vários 

cômodos do antigo sobrado fez com que a reforma para transformação dos edifícios 

numa estrutura fabril promovesse a remoção da maior parte das paredes internas, 

para possibilitar a criação de grandes salões, conforme pode ser observado nas 

plantas da Fábrica da Dannemann, quando esta funcionava como fábrica de caixas 

de charutos da Suerdieck, e no sobrado adaptado para seção da embalagem da 

Suerdieck, ambos em Maragogipe (Planta 6, p. 103; Planta 9, p. 130). 

Quando a superfície não era suficiente para exercer todas as etapas 

produtivas necessárias, as empresas ocupavam edificações próximas, a exemplo da 

Suerdieck em Maragogipe, que possuía vários edifícios no contexto da cidade onde 

eram exercidas as atividades fabris. 

Em relação à organização da forma de produção, comparando-se as 

fotografias antigas, percebe-se uma grande semelhança entre a Fábrica de Cibali e 

as Fábricas Dannemann e Suerdieck: mulheres dispostas lado a lado em bancos de 

madeira com uma grande bancada à frente, subdividida, para individualizar a 

produção (Figuras 28, p.95 e 121, p.163); mulheres em volta da mesa embalando o 

produto, enquanto homens parecem executar o serviço de fiscalização (Figuras 29, 

p.96 e 119, p.162). 

Os espaços mais iluminados das fábricas eram destinados à confecção 

dos produtos. Na fábrica construída em 1921, em Maragogipe, pela Suerdieck, foi 
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identificada a execução da triagem das folhas no pavimento térreo (Figura 58 e 59, 

p.116), enquanto que a confecção dos charutos era feita no andar superior (Figura 

60, p.117). Na Dannemann, em São Félix, a triagem era feita numa outra edificação, 

ao lado da fábrica, enfatizando a importância da separação entre a área de triagem 

e a área de produção94. 

As diversas etapas de trabalho com as folhas de tabaco e a grande 

variedade de produtos determinavam a necessidade de um grande número de 

operários. A Tabaqueira, mesmo tendo sido implantada no século XX, período em 

que a mecanização já substituía grande parte da mão-de-obra, possuía mais de 600 

trabalhadores. As mais antigas apresentaram um número significativo de 

funcionários: 1235 em Xabregas, 1400 em Rovereto, 2162 em Cibali. Outra 

característica é a grande utilização de mão-de-obra feminina. Em Cibali, eram 1500 

mulheres e 662 homens. Em Morlaix chegaram a ter 1750 operárias. As 

manufaturas de fumo baianas também apresentaram um grande número de 

operários, porém espalhados em várias unidades de produção. Em 1911, quando a 

Dannemann possuía quatro unidades, havia 2200 empregados.  A Suerdieck chegou 

a quase 4000 funcionários em 1954. 

A incorporação da tecnologia das máquinas é uma constante em todos os 

exemplos apresentados. No século XVIII, os moinhos eram os únicos equipamentos 

disponíveis para auxiliar a produção do tabaco. No século XIX, máquinas a vapor 

foram incorporadas. Em Xabregas havia duas em 1846, e em Rovereto foram 

introduzidas em 1870. Um dado que mostra o elevado grau de mecanização das 

fábricas Portuguesas é o Inquérito de 1881, quando levantaram a quantidade de 

maquinário de cada uma delas. A diminuição do número de funcionários na fábrica 

de Xabregas em mais da metade nos primeiros 50 anos de existência, ratificam uma 

constante introdução de máquinas. As fábricas dos outros países também sofreram 

redução do número de operários em função da mecanização. 

A adequação ao gosto do público pela preferência do cigarro também é 

outro fator que proporcionou a maior demanda por máquinas, visto que a sua 

produção mecanizada foi facilmente aceita, ao contrário dos charutos, cuja 

preferência era voltada para os produzidos à mão. 
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 A identificação da Fábrica da Suerdieck foi feita a partir da comparação do formato das esquadrias entre as 

fotografias internas e as da fachada, enquanto a da Dannemann foi efetuada a partir da comparação do formato 

do telhado. Ver descrição das fábricas no item 3.1. 
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No Recôncavo, a maioria das fábricas tinha como especialidade a 

produção de charutos. As poucas que produziam cigarros preferiram se voltar 

também para os charutos, fugindo da concorrência das firmas estrangeiras que 

haviam se implantado na capital do Estado, providas de toda a tecnologia disponível 

para produção de cigarros. Alguns fatores determinaram a não mecanização das 

manufaturas de fumo baianas: a situação financeira das empresas no pós-guerra, 

quando a tecnologia disponível encontrava-se mais acessível, a preferência dos 

charutos feitos à mão e o baixo salário pago aos empregados (ALMEIDA, 1983, 

p.76-77, 151; DOCUMENTOS..., 1946). Apenas a Suerdieck, a partir da década de 

1950, investiu em máquinas para auxiliar a produção dos charutos da linha popular. 

Com o tempo, as fábricas passaram a agregar outros serviços, a exemplo 

de oficinas para reparo e manutenção de máquinas (Rovereto) e litografia para 

impressão de embalagens (Companhia Lisbonense de Tabacos), tornando-se 

independentes. O mesmo ocorreu com a Suerdieck, que se tornou uma empresa 

auto-suficiente da produção do fumo às caixas de embalagem. 

As fábricas de tabaco tiveram uma participação ativa em relação ao 

desenvolvimento de uma política assistencial aos seus operários. Escolas, creches, 

maternidades, serviços médicos, caixas de reforma ou casas arrendadas eram 

práticas exercidas por uma grande parte das empresas. Algumas chegaram a 

funcionar como uma pequena cidade, como a de Cibali, que contemplava até uma 

polícia local, supermercados, corpo de bombeiros e instalações desportivas. 

No Recôncavo, as manufaturas de fumo também desenvolveram políticas 

assistencialistas, sendo que a Suerdieck foi a que contemplou uma maior 

quantidade de serviços oferecidos aos seus operários, incluindo instalações para 

atendimento médico-dentário, creche e instalações desportivas95. 

Em relação à forma arquitetônica, as fábricas são geralmente formadas 

por um conjunto de edifícios, gerando pátios entre eles. Isso pode ser notado em 

Morlaix, na SPA e em Rovereto. Nos oitocentos, percebe-se uma maior verticalidade 

dos edifícios, como em Rovereto e em Cibali, em relação aos edifícios dos 

setecentos (Sevilha, Morlaix e SPA). A partir da divulgação dos conceitos 

modernistas, novos materiais são introduzidos, em destaque o concreto armado, 

favorecendo a plasticidade da forma, como na Fábrica de Linz.  
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 Ver item 2.2.3 e item 4.2. 
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Na Bahia não se observa o uso do pátio nos complexos industriais. Os 

edifícios construídos eram térreos ou em dois pavimentos. Apenas no século XX é 

que a Suerdieck construiu um edifício com uma volumetria em três pavimentos, 

utilizando o concreto armado. Em muitos casos, as fábricas eram resultado da 

agregação de várias edificações vizinhas, algumas construídas e outras adaptadas, 

como a Leite & Alves, em Cachoeira, ou a Suerdieck, em Maragogipe, não 

configurando um partido arquitetônico projetado. Entretanto, é possível perceber 

uma evolução dos conceitos de arquitetura aplicados nas manufaturas de fumo do 

Recôncavo Baiano. 

Na Dannemann, em São Félix, o mais antigo exemplar construído para 

ser fábrica de fumo no Recôncavo, o térreo era localizado num nível superior ao da 

rua, impedindo a visibilidade dos transeuntes, da mesma forma como eram 

construídas as residências. A questão de apresentar características residenciais era 

comum nos edifícios industriais, no Brasil, mesmo num período posterior, conforme 

pontuadas por Nestor Goulart Reis Filho, quando se refere sobre a tipologia 

arquitetônica das indústrias brasileiras entre as décadas de 1920-1949. 

Ressentindo-se de compromissos de um passado recente com 
o ambiente doméstico, quer um sentido espacial, quer um 
sentido social, acomodavam-se em galpões com feições de 
residência, edificados em tijolos, sobre os limites das vias 
públicas. As preocupações arquitetônicas encaminhavam-se no 
mesmo sentido que as residências, concentrando-se em 
detalhes de janelas, de acordo com os estilos em voga, fossem 
acadêmicas, neocoloniais ou mesmo “modernas”. Essas 
janelas, alteadas para evitar a vista dos passantes, 
compunham sobre as paredes uma aparência de decoro, ainda 
que, como fatores de iluminação, pouco valessem (REIS 
FILHO, 1987, p.84-86). 

 

 

Entretanto, o comentário de Reis Filho não leva em consideração as 

tipologias arquitetônicas fabris proto-modernas dos anos 1930, como nos exemplos 

comentados a seguir. 

No século XX, as fábricas baianas começam a acrescentar algumas 

características tornando os edifícios mais próximos da tipologia fabril. A edificação 

da Suerdieck em Maragogipe, construída em 1921, apresenta um telhado tipo 

gambrel, muito aplicado em celeiros e galpões. O passadiço construído ligando esse 

novo edifício ao antigo sobrado adaptado, situados em lados opostos da rua, 
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também mostrava tratar-se de um estabelecimento de porte significativo, e não de 

uma residência. 

Já no edifício construído em 1933 no local desse antigo sobrado, observa-

se uma grande mudança nos conceitos arquitetônicos. Apesar de ainda ocupar os 

limites dos lotes, o novo edifício possui uma volumetria mais simplificada, platibanda 

reta com apenas um friso em sua terminação, contrastando com a arquitetura 

residencial existente no local. As esquadrias são de bascular, como as encontradas 

nas fábricas da empresa em Cachoeira e Cruz das Almas, porém com a dimensão 

mais ampla. Conforme relatado anteriormente, esta fábrica pode ser considerada 

como uma obra proto-moderna, por se utilizar de alguns conceitos do modernismo, 

que ainda iria se instalar na capital baiana. 

Os galpões construídos em 1935 para a fábrica Leite & Alves possuem 

uma tipologia mais de cunho industrial, formada por vários galpões no sentido 

transversal à rua com uma cobertura em lanternim, semelhante à utilizada na 

Central Elétrica da Fábrica de Xabregas, construída em 1927 (Planta 15, p.170).  

Sobre o conceito estético, nota-se a aplicação do estilo que estava em 

voga na época e no local onde foram implantadas. Desta forma, a fábrica mais 

antiga, a de Sevilha, possui um partido neoclássico, porém, com alguns adornos 

barrocos em sua fachada. Já as outras fábricas do século XVIII e XIX apresentam-se 

neoclássicas, não só nos exemplos internacionais, como também na Dannemann 

em São Félix, construída em 1870. 

No Brasil, decorações ecléticas são posteriormente acrescentadas às 

fachadas, como na própria Dannemann, em São Félix, e na fábrica da mesma 

empresa em Maragogipe. 

No século XX, o estilo Art-Déco se faz presente em alguns exemplares 

baianos, como as fábricas Leite & Alves e a Suerdieck em Cachoeira e Cruz das 

Almas, todas da década de 1930. Ao mesmo tempo, nota-se a influência dos 

conceitos modernistas, em que a estética do edifício estaria apenas atrelada à sua 

estrutura, não só nos exemplos internacionais, como a Fábrica de Linz, como 

também no Brasil, no edifício proto-modernista da Suerdieck. 
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3.4. INTERVENÇÕES REALIZADAS EM ANTIGAS MANUFATURAS DE FUMO 

Após permanecerem em funcionamento durante décadas, muitas 

manufaturas de fumo foram fechadas, devido à falência das empresas ou mudança 

para outros locais de produção. Muitos exemplares em todo o mundo permanecem 

abandonados ou invadidos, sendo suas estruturas constantemente deterioradas. 

Outras sofreram grandes obras de intervenções para adaptar-se a novos usos. As 

que se mantiveram em funcionamento também fizeram reformas para incorporar a 

nova tecnologia disponível. 

Das fábricas analisadas, internacionais e no Recôncavo Baiano, 

encontrou-se apenas um único exemplar que ainda mantém as suas atividades 

como manufatura de fumo, representada pela Manufatura Italiana de Tabaco SPA. 

Dentre as que exercem novas atividades tem-se: a Fábrica Real de Tabaco de 

Sevilha, a Fábrica de Morlaix, a Fábrica de Rovereto e a Fábrica de Cibali, no plano 

internacional; a Fábrica Dannemann em São Félix e a Fábrica Leite & Alves em 

Cachoeira, no Recôncavo Baiano. 

Em relação à MITSPA poucos dados foram encontrados. Seus edifícios 

sofreram uma grande reforma na década de 1980, quando ainda encontravam-se 

danificados devido aos bombardeios da Segunda Guerra Mundial. A argamassa de 

revestimento das fachadas dos edifícios antigos foi removida (Figura 115, p.157), 

enquanto que novas construções possuem revestimento (Figura 137-A). 

Internamente, uma imagem demonstra um alto grau de modernização, implantada 

nessa época, provavelmente numa nova edificação (Figura 137-B). 

 

Figura 137 – Fábrica da MITSPA. A: Detalhe do conjunto. B: Vista interna de um dos pavilhões. 
Fonte: <http://www.mitspa.it/>. Acesso em: 27 out. 2012 
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Das fábricas de Sevilha, de Morlaix e de Rovereto também foram 

encontradas poucas informações a respeito das intervenções realizadas nesses 

locais.  

O fechamento da Real Fábrica de Tabaco de Sevilha, em 1950, foi 

efetuado ao mesmo tempo em que houve a decisão de levar para o local a 

Universidade de Sevilha. A transformação do edifício em sede da universidade foi 

realizada entre 1954 e 1956 pelos arquitetos Alberto Balbotín de Orta, Delgado Roig 

e Toro Buiza. Para adequação dos espaços, novas portas foram abertas nas 

fachadas leste, sul e oeste, com ornamentações esculpidas por Antonio Cano 

Correa e sua mulher Carmen Jiménez Serrano96. 

A Fábrica Real de Tabaco de Morlaix encerrou as suas atividades em 

2004, três anos após ser adquirida por sua nova proprietária, a Morlaix Chamber of 

Commerce, que começou a promover a implantação de um grande centro 

multifuncional, incluindo funções econômicas, culturais e educacionais, além da 

criação de doze apartamentos no edifício da antiga residência do diretor da fábrica. 

Uma universidade tecnológica se instalou numa antiga oficina de 1920 desde janeiro 

de 2004. No ano seguinte, o edifício conhecido como “catedral” foi convertido num 

escritório para as autoridades locais. Algumas atividades econômicas também já 

haviam se instalado nessa época, como a editora Breton. O espaço também 

abrigaria alguns museus. Paul Smith acreditava que o projeto preservaria os 

edifícios históricos, conservando as memórias a eles associadas97. É possível que 

isso tenha ocorrido, visto que a fábrica recebera proteção legal enquanto patrimônio 

industrial, desde setembro de 2001. 

A Manufatura de Tabaco de Rovereto funcionou até 2008. No ano 

seguinte ao seu fechamento, foi lançado o novo projeto para ocupar as instalações 

da antiga fábrica: um centro de produção capaz de desenvolver iniciativas de 

pesquisa, treinamento e trabalho em rede, no que diz respeito a questões como 

sustentabilidade e tecnologias ambientais. Para realizar o projeto de adaptação 

foram contratados os arquitetos Kengo Kuma, Alejandro Gutierrez e Carlo Ratti. Em 
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 Fonte: <http://www.sivigliaweb.it/monumenti-siviglia/reale-fabbrica-del-tabacco/> e 

<http://es.wikipedia.org/wiki/Real_F%C3%A1brica_de_Tabacos_de_Sevilla>. Acesso em: 27 out. 2012. 

97
 Fonte: SMITH, Paul. The Royal Tobacco Factory at Morlaix. In Bulletin TICCIH, n.31, inverno, 2005. Disponível 

em: < http://ticcih.org/wp-content/uploads/2013/04/B31.pdf>. Acesso em: 18 nov. 2013. 
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março de 2011, parte do centro de produção foi inaugurada nas dependências da 

antiga fábrica de tabaco98. 

A implantação de novos usos nas três fábricas internacionais ocorreu 

praticamente no mesmo momento do encerramento das atividades fabris, 

favorecendo a não depreciação do edifício devido ao abandono. Entretanto, não foi 

possível identificar se a adequação dos espaços foi realizada de forma que 

mantivesse a memória do lugar. 

Já a Fábrica de Tabaco de Cibali passou alguns anos parcialmente 

fechada até ser entregue a Kadir Has University dois anos após o seu fechamento 

total, em 1995. O arquiteto Mehmet Alper foi contratado para implantar o novo centro 

universitário. Em sua página da internet, a universidade comenta que os arquitetos 

responsáveis pela restauração tomaram cuidado para “preservar o caráter original e 

integridade arquitetônica dos edifícios”, e ao mesmo tempo promover ampliações 

para atender às necessidades da universidade. O projeto e obra tiveram a duração 

de quatro anos (1998-2002). O novo campus da Kadir Has University foi aberto em 

13 de fevereiro de 2002, apresentando “fachadas elegantes, átrios ensolarados e 

interiores amplos e arejados.” 99 

 

 
Figura 138 – Fachada da antiga fábrica após implantação do novo campus da Kadir Has University. 

Fonte: <http://www.khas.edu.tr/en/about-the-university/history.html>. Acesso em: 08 out. 2013. 
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 Fonte: <http://it.wikipedia.org/wiki/Manifattura_ Tabacchi_(Rovereto)>. Acesso em: 27 out. 2012. 

99
 CIBALI. Disponível em: <http://www.khas.edu.tr/en/about-the-university/history.html>. Acesso em: 08 out. 

2013. 
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Figura 139 – Imagem interna do novo campus da Kadir Has University. 

Fonte: <http://istanbul.for91days.com/tag/cibali-tobacco/>. Acesso em: 08 out. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 140 – Imagem interna do novo campus da Kadir Has University. 
Fonte: <http://istanbul.for91days.com/tag/cibali-tobacco/>. Acesso em: 08 out. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de não ser possível fazer uma análise mais profunda da 

intervenção com os dados obtidos, percebe-se a manutenção ou recomposição de 

antigas estruturas como a sustentação metálica da cobertura na Figura 140, 

semelhante ao encontrado na Figura 120 (p.163). Elementos novos inseridos podem 

ser diferenciados pelos seus materiais, como a escada metálica (Figura 139) e a 

cobertura em material translúcido.  

O projeto de restauração teve que se atentar para as construções que 

havia na camada inferior da fábrica: uma cisterna bizantina do século XI 

posteriormente utilizada como um banho turco (hamman) na época do Império 

Otamano, que remonta ao século XVII. A cisterna bizantina possui 48 colunas e 24 
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cúpulas e foi trazida à luz durante escavações em 1944 pelo Museu Arqueológico de 

Istambul (HABIB, 2013). 

O espaço da antiga cisterna tornou-se bastante apropriado para a 

instalação do museu de arqueologia Rezan Has Museum (Figura 141). Parte do piso 

entre o museu e o pavimento superior foi feito em estrutura metálica e vidro (Figura 

142). A conversão da fábrica em universidade ganhou o prêmio Europa Nostra 2003, 

que homenageia a “salvaguarda do patrimônio cultural e natural da Europa”100. 

Entretanto, é importante observar que esse caso não envolveu apenas a 

restauração de uma antiga manufatura de fumo, incorporando também uma 

estrutura bem mais antiga. Não foi possível avaliar a importância dada ao edifício 

enquanto fábrica na avaliação deste prêmio. 

 
Figura 141 – A e B: Imagens do Rezan Has Museum. 

Fonte: <http://istanbul.for91days.com/tag/cibali-tobacco/>. Acesso em: 08 out. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 142 – Estrutura da laje de piso da universidade situada acima da antiga cisterna bizantina. 
Fonte: <http://istanbul.for91days.com/tag/cibali-tobacco/>. Acesso em: 08 out. 2013. 
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 The Rezan Has Museum. Disponível em: <http://istanbul.for91days.com/tag/cibali-tobacco/>. Acesso em: 08 

out 2013. 
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No Recôncavo Baiano, a antiga Fábrica Dannemann em São Félix sofreu 

uma reforma na década de 1980, sendo transformado no Centro Cultural Américo 

Simas, pertencente à prefeitura. Na intervenção, houve a participação do IPHAN, 

que na época desenvolvia estudos para tombamento da cidade, fato ocorrido em 

2010. O edifício encontrava-se bastante deteriorado, visto que o encerramento das 

atividades da fábrica havia ocorrido desde a década de 1950. 

As intervenções para a transformação do edifício em Casa de Cultura 

parecem ter sido no sentido de consolidar o edifício estruturalmente. Entretanto, isso 

foi feito a partir da remoção de grande parte do assoalho do pavimento superior 

(Figura 144-B). Foi construído um mezanino com uma escada de acesso, sendo o 

espaço utilizado para pequenas apresentações num palco instalado no local 

(Figuras 145). O telhado foi reformado mantendo as mesmas características e 

materiais (Figura 144-A) e as fachadas foram restauradas (Figura 143). 

Atualmente, o local se constitui num espaço amplo, em grande parte com 

pé direito duplo, não sendo possível fazer uma leitura dos espaços da antiga fábrica 

sem um estudo mais aprofundado. Não existem referências de que no local 

funcionou a antiga manufatura da Dannemann. Até mesmo a imagem constante num 

painel, o qual pertence a uma mostra fotográfica permanente não representa o local, 

e sim, provavelmente, um dos armazéns da empresa no cais da cidade (Figura 148). 

 

Figura 143 – Antiga Fábrica da Dannemann, em São Félix, na década de 1980. A: Fachada principal. B: Fachada 
lateral direita. 

Fonte: Arquivo Público de São Félix. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 
 

Figura 144 – A: Cobertura e Mezanino. B: Vestígio do assoalho removido do pavimento superior  
Foto: Luciana Guerra, 01/09/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 145 – A: Escada de acesso ao mezanino. B: Mezanino. 

Foto: Luciana Guerra, 01/09/2009. 
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Além de ser utilizado para dar suporte às várias atividades culturais que 

acontecem na cidade, o espaço também serve como local de restauração do 

mobiliário dos diversos setores da prefeitura, principalmente do escolar, efetuada 

sob coberturas construídas na área externa, onde também se encontram 

depositados os mobiliários quebrados (Figura 146). Um cômodo em alvenaria 

também foi construído na área externa para dar suporte à Casa de Cultura (Figura 

147). Esses anexos se constituem em construções sem qualidade arquitetônica, 

comprometendo a leitura do antigo edifício fabril. 
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Figura 146 – A e B: Coberturas construídas na área externa da antiga fábrica 
Foto: Luciana Guerra, 01/09/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 147 – Cômodo construído na área externa, ao lado da fachada lateral direita da antiga fábrica 

Foto: Luciana Guerra, 01/09/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 148 – Painel que consta na área interna do Centro de Cultura Américo Simas. 

Foto: Luciana Guerra, 01/09/2009. 
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A antiga Fábrica Leite & Alves, em Cachoeira, foi transformada numa 

sede da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFBR). Quando o 

levantamento cadastral para execução do projeto foi executado em 2003, os 

edifícios se encontravam em ruínas. Quase toda a estrutura interna da fábrica já 

estava demolida, restando praticamente as fachadas, algumas paredes do sobrado 

de maior gabarito do complexo e a estrutura do telhado de um dos galpões voltados 

para a Rua Monsenhor Tapiranga. Havia também pequenos galpões construídos 

sobre as ruínas da antiga fábrica (Figuras 150 e 151). 

 

Figura 149 – A: Sobrado de maior gabarito da antiga fábrica Fachada. B: Fachadas voltadas para Rua 
Engenheiro Lauro de Freitas. 

Fonte: IPHAN, 2003. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 150 – Vista panorâmica dos edifícios da fábrica tendo a Rua Monsenhor Tapiranga à frente. 

Fonte: IPHAN, 2003. 
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A reforma executada nos edifícios que compunham a fábrica para 

implantação da universidade se configurou basicamente na restauração das 

fachadas e reconstrução da volumetria dos edifícios voltados para rua. 

 

Figura 151 – Fachada principal da UFRB voltada para a Rua Engenheiro Lauro de Freitas. 
Foto: Luciana Guerra, 01/09/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 152 – Fachada lateral da UFRB voltada para a Rua Monsenhor Tapiranga. 

Foto: Luciana Guerra, 01/09/2009. 
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Figura 153 – Fachada lateral da UFRB voltada para a Travessa Comendador Albino. Vãos entaipados e novos 
basculantes. 

Foto: Luciana Guerra, 01/09/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As fachadas foram inteiramente reconstituídas, apesar do nível de 

degradação em que se encontravam antes da reforma, em relação à argamassa de 

revestimento e elementos decorativos, como frisos e cimalha (Figura 151, 152 e 

153). Alguns vãos foram entaipados, sendo deixadas marcas de sua antiga 

localização na argamassa. Também foram inseridos basculantes, em materiais e 

acabamentos semelhantes ao das esquadrias antigas, em madeira e vidro (Figura 

153). 

No sobrado, onde havia ainda algumas paredes, a parte antiga da 

fachada posterior foi deixada sem revestimento, diferenciando-se da área superior 

complementada, que recebeu argamassa. Um elemento em estrutura metálica, 

incluindo uma escada e um elevador hidráulico, foi anexado externamente à fachada 

posterior deste edifício (Figura 154).  
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Figura 154 – Vista interna mostrando o sobrado de maior gabarito. À frente, a estrutura da escada e elevador 
hidráulico anexado ao edifício. 

Foto: Luciana Guerra, 01/09/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os galpões reconstruídos também utilizaram a estrutura metálica em sua 

estrutura. A volumetria foi reconstituída em relação à fachada externa e à cobertura. 

A fachada voltada para o pátio interno assume um novo aspecto, com um vão aberto 

e elemento translúcido (Figura 155-A). A cobertura foi feita em telha cerâmica, 

disposta sobre uma estrutura mista em aço e madeira (Figura 155-B). Percebe-se 

que a disposição dos espaços foi executada para atender as necessidades da 

universidade, com espaços amplos de circulação. 

 
Figura 155 – Galpões voltados para a Rua Monsenhor Tapiranga. A: Vista a partir do pátio. B: Vista interna 

Foto: Luciana Guerra, 01/09/2009. 
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Internamente não houve a preocupação em se reconstruir os edifícios que 

existiam, conforme observado nas fotografias antigas. A falta dessas estruturas 

determinou a criação de um pátio, onde, ao centro foi construída uma nova 

edificação térrea, que funciona como cantina. O partido dessa estrutura se difere 

totalmente dos outros edifícios (Figura 156).  

 

Figura 156 – Edificação construída no centro do pátio. 
Foto: Luciana Guerra, 01/09/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de haver a preocupação em restaurar as fachadas e a volumetria, 

não há nenhum registro no interior da universidade de como era a antiga fábrica e 

de sua importância histórica e econômica para a região. Apenas com um trabalho de 

pesquisa foi possível chegar a essas conclusões. Isso demonstra que a 

preocupação com a volumetria na intervenção realizada sob orientação do IPHAN 

deve-se mais ao fato do centro histórico de Cachoeira ser tombado pelo governo 

federal, do que pela preocupação em se preservar uma antiga manufatura de fumo. 

As intervenções demonstradas anteriormente possuem alguns aspectos 

que podem ser pontuados. Diferenciar as paredes antigas das novas deixando as 

primeiras sem o revestimento de argamassa é uma prática comum, a exemplo do 

que foi visto na fachada posterior do sobrado do complexo da Leite & Alves e nas 

paredes internas do subsolo em Cibali, parte mais antiga da edificação. Na 

Manufatura Italiana de Tabaco SPA a remoção do revestimento foi aplicada em 
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todas as fachadas voltadas para o pátio dos antigos edifícios. Questiona-se a 

coerência de tal atitude em relação ao edifício, caso este seja considerado como um 

documento. 

A adaptação aos novos usos requer a inserção de elementos, 

principalmente de circulação vertical nas antigas estruturas, onde são geralmente 

introduzidos materiais contemporâneos, diferenciando-se da estrutura original. Na 

UFRB isso pode ser encontrado no elevador e na escada em estrutura metálica 

anexada ao antigo sobrado, e nas estruturas metálicas dos galpões reconstruídos. 

Na fábrica de Cibali, encontra-se na escada metálica interna, no material translúcido 

da cobertura, nos materiais da laje transparente entre o subsolo e o térreo (aço e 

vidro). 

Em relação às fachadas externas, observa-se que elas geralmente são 

inteiramente recompostas, mesmo quando se encontravam com um alto grau de 

deterioração. 

Esses aspectos sugerem que as intervenções nas antigas manufaturas de 

fumo têm se colocado mais como obras de recuperação, onde a “reutilização do 

imóvel é colocada como premissa e a conservação como eventual consequência, 

incidindo sobre ela pressões econômicas e políticas”, do que como obras de 

restauro, que têm por objetivo “transmitir o bem a gerações futuras da melhor 

maneira possível, valendo-se para isso da reutilização” (KÜHL, 2008, p.208)101.  

Enquanto o restauro se volta “a edifícios de valor histórico, artístico, 

memorial, simbólico ou de composição de um dado ambiente”, a recuperação 

“deveria ocupar-se apenas dos resíduos preexistentes, que não possuem os valores 

supracitados” (ibidem). O problema é que, na maioria das vezes, não tem havido um 

pré-julgamento em relação aos valores das manufaturas de fumo, mesmo daquelas 

que possuem proteção legal. Sem essa análise anterior não é possível definir que 

manufaturas preservar e o que realmente seria importante preservar. 

As intervenções executadas têm impedido a leitura do espaço interno nas 

antigas fábricas. Como entender o fluxo da produção? Onde eram realizados os 

diferentes serviços? Que mobiliários e equipamentos eram necessários? Como era 

feito o controle dos operários? Como funcionava a entrada e saída da fábrica? Estas 

respostas poderiam ser obtidas com uma pesquisa de arqueologia industrial antes 

                                            
101

 Para essas definições, Beatriz Kühl se utiliza de vários textos de Giovanni Carbonara. 



199 
 

da execução da intervenção. O conhecimento funcional da antiga estrutura, além de 

poder ser mantida como um registro documental, através da escrita ou de imagens, 

poderia também auxiliar na tomada de decisões do projetista para adaptação do 

edifício ao seu novo uso, valorizando determinados aspectos, mesmo que pequenos 

detalhes, levando aos novos usuários compreender a antiga funcionalidade da 

edificação. 
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4   AS MANUFATURAS DE FUMO BAIANAS DENTRO DO CONTEXTO DA 

ARQUEOLOGIA E DO PATRIMÔNIO INDUSTRIAL 

 

Analisar os remanescentes de manufaturas de fumo do Recôncavo 

Baiano como Patrimônio Cultural passa necessariamente pelo entendimento do que 

representam esses objetos. Para isso, torna-se essencial compreender as definições 

de Arqueologia Industrial e Patrimônio Industrial, apresentadas na primeira parte 

deste capítulo. Com isso, é possível entender que as manufaturas de fumo são 

objetos de pesquisa da Arqueologia Industrial, a qual trabalha com inúmeras linhas 

de pesquisa. 

A compreensão dos fundamentos da Arqueologia Industrial leva a 

identificar inúmeras possibilidades de novas análises com o mesmo objeto de estudo 

desta tese, as manufaturas de fumo do Recôncavo Baiano, conforme apontado na 

segunda parte do presente capítulo. 

Já o entendimento das manufaturas de fumo enquanto Patrimônio 

Industrial necessita de um prévio julgamento dos possíveis valores que as mesmas 

possuem. A partir de um embasamento teórico, mostram-se as antigas fábricas de 

tabaco baianas mais relevantes para serem preservadas. 
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4.1  ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL E PATRIMÔNIO INDUSTRIAL: ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES 

 

“Arqueologia Industrial” e “Patrimônio Industrial” devem ser relacionados a 

coisas distintas, embora, na prática, sejam expressões usualmente empregadas 

como sinônimos (KÜHL, 2008, p.45). Apesar de não ser o objetivo desta tese se 

aprofundar no processo histórico que levou à definição desses termos, um breve 

relato sobre o tema fornece uma ideia da distinção entre as duas terminologias.  

O termo “arqueologia industrial” foi primeiramente divulgado na Inglaterra, 

em meados da década de 1950102, sendo Michael Rix um dos principais 

responsáveis, ao publicar o artigo intitulado Industrial Archaeology (1955) no The 

Amateur Historian. Nele, Rix não definiu exatamente o assunto, mas determinou que 

o principal material de seu interesse pertencia aos séculos XVIII e XIX, englobando 

fábricas e moinhos, motores a vapor e locomotivas, os primeiros edifícios de metal 

(arquitetura do ferro), aquedutos e pontes de ferro fundido, as primeiras ferrovias, 

represas e canais, todos ainda pouco explorados (HUDSON, 1979, p.1). O artigo de 

Rix tornou-se um marco para a criação do novo campo de estudo representado pela 

arqueologia industrial, uma vez que “ao contrário dos historiadores industriais 

anteriores, ele colocou a ênfase firmemente sobre o que pode ser aprendido a partir 

dos restos físicos de industrialização103” 104(PALMER; NEAVERSON, 1998, p.2). 

O uso deste termo por Rix inspirou o Conselho Britânico de Arqueologia 

(Concil for British Archaeology), em 1959, a estabelecer um Comitê de Investigação 

da Arqueologia Industrial e promover um encontro público, através do qual se 

propunha fazer recomendações ao governo para a proteção dos primeiros restos 

industriais. Entretanto, antes de qualquer ação, o Euston Arch, que marcava a 

entrada da Estação Euston105, em Londres, foi demolido, causando uma comoção 

pública (PALMER; NEAVERSON, 1998, p.2). 

                                            
102

 Apesar de haverem estudos de que o termo “arqueologia industrial” foi criado no final do século XIX, este só 
foi conhecido popularmente, na Inglaterra, a partir de meados da década de 1950 (PALMER; NEAVERSON, 
1998, p.1). 

103
 “Unlike previous industrial historians, Rix placed the emphasis firmly upon what could be learnt from the 

physical remains of industrialization.” (PALMER; NEAVERSON, 1998, p.2) 

104
 Todas as traduções livres são feitas pela autora. 

105
 Para maiores informações sobre a Estação Euston (1835-1837), exemplar representativo da arquitetura 

ferroviária, ver Kühl, 1998, p.58-66, 419-421. 
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A demolição de importantes testemunhos arquitetônicos do processo de 

industrialização na década de 1960, na Inglaterra, como a citada Estação Euston e o 

Coal Exchange106 atraíram a atenção do público para o tema. A partir de então, 

houve significativos esforços para definir e conhecer o legado resultante do processo 

de industrialização com o objetivo de determinar o porquê e o que preservar. A 

multidisciplinaridade desse novo campo de estudo, levando a uma diversidade de 

pessoas a se denominarem como arqueólogos industriais (membros de sociedades 

de preservação, acadêmicos, arqueólogos, arquitetos), causou um contínuo debate 

sobre o tema durante a segunda metade do século XX. Enfim, chegou-se a um 

consenso de que a arqueologia industrial seria “um estudo sistemático das 

estruturas e artefatos como um meio de ampliar a nossa compreensão do passado 

industrial”107. 

A arqueologia industrial não está sempre atrelada à preservação de 

monumentos industriais108. É claro que o estudo sistemático das estruturas do 

passado industrial, buscando “alcançar a significância dos monumentos no contexto 

da história social e da técnica”109 leva à eleição dos exemplares mais 

representativos e ao desejo de que esses sejam preservados. Porém, a preservação 

“é apenas uma parte da arqueologia industrial, a qual deve ter como principal 

impulso o registro de artefatos e estruturas e esclarecimento do contexto das 

pessoas no trabalho no passado”110. 

Uma vez realizados os estudos de arqueologia industrial e identificados 

valores que levem um monumento industrial ao interesse como bem cultural, haverá, 

assim, um patrimônio industrial. Desta forma, há uma distinção entre “Arqueologia 

Industrial” e “Patrimônio Industrial”, claramente definida por Beatriz Kühl: 

 

                                            
106

 O Coal Exchange (1846-49) foi um importante exemplar que utilizou a aplicação do ferro fundido. Foi 
demolido em 1962 para permitir a ampliação de uma rua (Kühl, 2008, p.38; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Coal_Exchange_(London)). 

107
 “[…] systematic study of structures and artefacts as a mean of enlarging our understanding of the industrial 

past” (PALMER; NEAVERSON, 1998, p.1). 

108
 Aqui considera-se a definição de “monumentos industriais” de Angus Buchanan: “um “monumento industrial” é 

qualquer relíquia de uma fase obsoleta de uma indústria ou sistema de transporte, abarcando desde uma 
pedreira de sílex neolítica até uma aeronave ou computador que se tornaram obsoletos há pouco.” (R. Angus 
Buchanan, Industrial Archaeology in Britain, Harmondsworth, Penguin, 1972, p.20-12. Apud Kühl, 2008, p.39) 

109
 R. Angus Buchanan, Industrial Archaeology in Britain, Harmondsworth, Penguin, 1972, p.20-12. Apud Kühl, 

2008, p.39. 

110
 “Preservation is only part of industrial archaeology, and its main thrust should be towards the recording of 

artefacts and structures and illuminating  the context of people at work in the past” (PALMER; NEAVERSON, 
1998, p.1). 
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A arqueologia industrial volta-se ao estudo, análise e registro de formas de 
industrialização do passado – mesmo quando desaparecem os 
testemunhos materiais – e, por vezes, quando reconhecido o interesse 
como bem cultural, à sua preservação. Quando se fala de patrimônio 
industrial, pressupõe-se que tenham sido feitos esses estudos – que devem 
ser multidisciplinares – e que se tenham identificado os bens que possuem 
interesse para a preservação; a “arqueologia industrial” volta seus esforços 
a todo o legado da industrialização, seja ele considerado bem cultural ou 
não (KÜHL, 2008, p.45). 

 
Essa distinção entre “Arqueologia Industrial” e “Patrimônio Industrial”, 

amplamente discutida durante a segunda metade do século XX, foi condensada na 

Carta de Nizhny Tagil111, esclarecendo o primeiro como um método de estudo e o 

segundo como os vestígios a serem preservados: 

 

A arqueologia industrial é um método interdisciplinar que estuda todos os 
vestígios, materiais e imateriais, os documentos, os artefactos, a 
estratigrafia e as estruturas, as implantações humanas e as paisagens 
naturais e urbanas, criadas para ou por processos industriais. 
[...] 
O patrimônio industrial compreende os vestígios da cultura industrial que 
possuem valor histórico, tecnológico, social, arquitetônico ou científico. 
Estes vestígios englobam edifícios e maquinaria, oficinas, fábricas, minas e 
locais de processamento e de refinação, entrepostos e armazéns, centros 
de produção, transmissão e utilização de energia, meios de transporte e 
todas as suas infraestruturas, assim como os locais onde se desenvolveram 
atividades sociais relacionadas com a indústria, tais habitações, locais de 
culto ou de educação (CARTA..., 2008). 

 
Em relação à abrangência temporal desse novo campo de estudo, a 

ênfase dada inicialmente pelos britânicos aos remanescentes da chamada 

Revolução Industrial foi logo duramente criticada, alegando-se a existência de 

atividades industriais anteriores a esse período, “cuja definição e a própria 

denominação são controversas, havendo ainda dificuldade em precisar o tipo de 

organização e escala de produção que deixa de ser artesanato e passa a ser 

indústria” (KÜHL, 2008, p.38-39). A prática, no entanto, procura restringir a atenção 

aos monumentos dos últimos duzentos anos, conforme constatado por Angus 

Buchanan, “tanto porque períodos anteriores são tratados por métodos mais 

convencionais da arqueologia e da história, quanto pela grande massa de material 

datando do começo da Revolução Industrial”112. Esse pensamento é reafirmado na 

                                            
111

 A Carta de Nizhny Tagil (2003) foi produzida no International Congress on the Conservation of Industrial 
Monuments organizado pelo The Internacional Committee for the Conservation of the Industrial Heritage 

(TICCIH). 

112
 R. Angus Buchanan, Industrial Archaeology in Britain, Harmondsworth, Penguin, 1972, p.20-12. Apud Kühl, 

2008, p.39. 



204 
 

Carta de Nizhny Tagil, a qual define um período de estudo que se estende desde o 

início da Revolução Industrial, a partir da segunda metade do século XVIII, até os 

nossos dias, com a ressalva de não negligenciar as raízes pré e proto-industriais. 

Seguindo essas determinações temporais, todas as manufaturas de fumo 

(rapé, charutos ou cigarros) apresentadas podem ser consideradas como objeto de 

estudo da arqueologia industrial, mesmo aquelas em que praticamente toda a 

confecção do produto era manual, como na maioria dos casos das manufaturas de 

charutos. E apesar de, em alguns casos, não ter sido utilizada a tecnologia 

proveniente da Revolução Industrial Britânica, havia uma clara divisão dos trabalhos 

e setorização dos espaços, caracterizando uma produção industrial. 

 

Ao publicar o livro World industrial archaeology no final da década de 

1970, Hudson (1979, p.2-3) fez a reflexão de que a Arqueologia Industrial na 

Inglaterra havia passado por duas fases e estava entrando numa terceira. A primeira 

fase, que finalizou por volta de 1960, foi caracterizada por um pequeno número de 

pessoas que tentavam conscientizar a sociedade do rápido desaparecimento de 

edifícios e máquinas que documentavam a história da indústria e tecnologia 

britânica, especialmente do século XIX, divulgando o termo “Arqueologia Industrial”. 

No segundo estágio, correspondente à década de 1960 e início de 1970, houve três 

fatos notáveis: criação de vários grupos amadores sobre arqueologia industrial, o 

início do National Register of Industrial Monuments e o interesse tardio da academia 

pelo tema. A terceira fase, a que o autor vivia na época, correspondia ao aumento 

do número de pessoas que procuravam saber o que aconteceu e o que foi 

alcançado nos dois primeiros estágios. É dessa época a criação do The 

Internacional Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH), no 

III Congresso Internacional sobre Patrimônio Industrial113, em Estocolmo (Suécia, 

1978), com a finalidade de abordar a história da técnica, a sociedade e a arquitetura 

industrial como um novo campo do Patrimônio Cultural. 

Acredita-se que a fase seguinte, a atual, esteja voltada para fazer com 

que os arqueologistas industriais produzam pesquisas com um cunho mais analítico 

do que somente descritivo, como tem sido a maioria dos trabalhos da área. Palmer e 

Neaverson (1998, p.3) comentam que as pesquisas têm se concentrado nos 

                                            
113

  O I Congresso Internacional sobre Patrimônio Industrial foi realizado em Ironbridge (Reino Unido,1973) e o 
segundo em Brochum (Alemanha, 1975). 
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vestígios industriais como “entidades em si, e não como expressões do esforço 

humano”114 e que estas “raramente têm tentado contribuir para debates históricos 

mais amplos, por exemplo, sobre as origens e os efeitos da industrialização”.115 

Beatriz Kühl (2008, p.44-45) também coloca que os esforços sistemáticos que 

ocorreram entre os anos 1950 e 1980 não tiveram uma continuidade, fazendo com 

que hoje a maioria dos estudos sejam voltados, cada vez mais, para a descrição de 

estudos de casos. E destaca a necessidade de haver “um esforço de comparação e 

de síntese que permita um efetivo aprofundamento da compreensão do próprio 

processo de industrialização e dos problemas colocados pela preservação de seus 

testemunhos.”  

Outra questão apresentada por Palmer e Neaverson (1998, p.4-6) é a de 

que os arqueologistas industriais da atualidade se contentam com uma análise 

funcional do espaço ou da estrutura ou com o contexto econômico ou tecnológico. O 

contexto social tem ficado de fora das análises, sendo que este “é um elemento vital 

para a compreensão da relação entre os diferentes componentes de sítios 

complexos e também do seu simbolismo”116. O uso de estilos arquitetônicos 

transformando os edifícios das fábricas e das casas dos proprietários como símbolos 

de poder, a organização do layout do complexo industrial visando à regulação do 

tempo para proporcionar a maximização do lucro, a disposição dos acessos visando 

ao controle dos funcionários são alguns exemplos de estudos que os autores 

utilizam contemplando o contexto social. 

Os dois autores continuam o raciocínio mostrando que é preciso procurar 

entender os motivos de importância do monumento. As fábricas podem ser, por 

exemplo, menos monumentos do desenvolvimento tecnológico do que espaços de 

controle, mostrando novas formas de relações sociais (ibidem, p.7). Somente um 

estudo com caráter interdisciplinar poderá fazer uma análise completa de um 

monumento industrial, envolvendo não só o monumento em si, como também os 

efeitos que este tenha causado na sociedade em que o mesmo esteja inserido.  

                                            
114

 “[..] as entities in themselves rather than as expressions of human endeavour.” (PALMER; NEAVERSON, 

1998, p.3) 

115
 “Industrial archaeology [...] has rarely tried to contribute to wider historical debates, e.g. on the origins and 

effects of industrialization.” (PALMER; NEAVERSON, 1998, p.3). 

116
 “[…] a vital element in understanding the relationship between the different components of complex sites and 

also their symbolism”. (PALMER; NEAVERSON, 1998, p.5). 
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Seguindo esses pensamentos, é reconhecida a limitação desta pesquisa, 

tendo sido efetuada por apenas um profissional da área de arquitetura. Porém, 

acredita-se que a mesma poderá orientar futuras análises mais completas de 

arqueologia industrial, conforme será mostrado a seguir. 

  

4.2  MANUFATURAS BAIANAS: UM AMPLO OBJETO DE PESQUISA DA 

ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL 

 

Dentro do contexto do que representa a Arqueologia Industrial, as 

manufaturas de fumo baianas apresentam-se como um amplo objeto de pesquisa, 

com inúmeras possibilidades de análises, a partir de uma variedade de dados. A 

pesquisa histórica, apresentada no segundo capítulo, constata uma diversidade de 

estruturas que podem ser objetos desse campo de estudo: fábricas, armazéns, vilas 

operárias, creches, enfermarias, farmácias, lojas, entre outras. As estruturas 

industriais “não são monumentos isolados, mas parte de uma rede de ligações 

relativas aos métodos e meios de produção”117. Entretanto, a abrangência do tema 

definiu uma restrição de trabalhar apenas com os edifícios das fábricas. 

Além dos trabalhos praticados nas fábricas, cujas análises foram 

apresentadas nos capítulos anteriores, nos armazéns de fumo reuniam-se as 

atividades realizadas para a exportação do fumo em folha. Lá era feita a 

classificação do fumo, prensagem e enfardamento, para posterior embarque para 

outros países. Nas Figuras 157 e 158, têm-se dois exemplos dos trabalhos 

efetuados internamente em diferentes armazéns, onde se pode perceber a disciplina 

e a semelhança na organização do espaço. As Figuras 159 e 160 mostram o 

enfardamento do fumo e a 161, o exame do fumo antes de embarcar. Nessas 

imagens percebe-se que havia apenas homens trabalhando118, representada por 

uma maioria de negros. Na Figura 160 também se percebe uma disciplina na forma 

dos trabalhadores se vestirem, todos devidamente com os cabelos cobertos por 

chapéus ou toucas. 

 

                                            
117

 “[…] any industrial structures is not an isolated monument but part of a network of linkages relating 
to the methods and means of production”. (PALMER; NEAVERSON, 1998, p.4) 

118
 Nas fábricas a preferência era pelo trabalho feminino. 
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Figura 157- Classificação do fumo. 
Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 158 - Classificação do fumo num armazém da Suerdieck em Cruz das Almas. 
Fonte: PORTO FILHO, 2003, p.274 
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Figura 159 - Enfardamento de fumo em folha. 
Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 160 - Enfardamento de fumo em folha. 
Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia. 
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Figura 161 - Exame de fumo enfardado pronto para embarque. 
Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os armazéns da Dannemann, situados no cais de São Félix, tinham 

tamanho significado para a empresa que era a ilustração deles que a empresa trazia 

estampada nas caixas de vários tipos de charutos, sendo a sua marca registrada 

durante vários anos, conforme pode ser visto na Figura 162. O fato da paisagem do 

cais de São Félix, com a encosta ao fundo ocupada por edificações, ser a mais 

representativa da cidade pode justificar a razão da escolha desta cena pela 

empresa. 

 
Figura 162 - Paisagem da cidade de São Félix estampada nos rótulos das caixas de charutos da Dannemann. 

Fonte: Livro de Marcas e Registros de fábricas, cx. 5, Arquivo Público do Estado da Bahia. 
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A extensão do objeto de estudo da pesquisa, incorporando os armazéns, 

seria uma primeira etapa para um entendimento mais amplo da importância das 

manufaturas do Recôncavo Baiano, devido a sua relação direta com o processo 

produtivo e consequente participação na economia. Há também o significado 

urbanístico e arquitetônico, a exemplo do que pode ser notado na imagem dos 

armazéns da Dannemann, mostrando o uso de clarabóias ao longo de todo o 

telhado. 

Os rótulos das caixas de charutos são, aliás, uma importante fonte de 

pesquisa. Seria interessante, por exemplo, entender que significado as empresas 

gostariam de passar para o público. Praias, coqueiros, fazendas, plantações de 

fumo, índios, bandeira brasileira, Farol da Barra, são alguns exemplos de figuras que 

aparecem nas ilustrações dos rótulos, sugerindo uma preocupação em mostrar que 

os charutos eram produzidos no Brasil119. Algumas vezes também havia imagens de 

edificações, como das fábricas da Costa Penna & Cia, observados na Figura 12 (p. 

52), no segundo capítulo, ou os armazéns da Danneman, na figura 162. As 

medalhas e premiações apareciam constantemente nas marcas registradas de 

várias empresas. 

Outros equipamentos que também faziam parte do complexo fabril são 

representados por consultório médico, gabinete dentário, farmácia, laboratório e 

creche. Nas fotografias da Suerdieck, pode-se notar a organização das estruturas, 

sendo os materiais de construção de acordo com a necessidade de higiene exigida 

para um atendimento médico-dentário, com piso e paredes revestidos em materiais 

de fácil limpeza, como azulejos e cerâmica. Também observa-se que a empresa 

disponibilizava todos os equipamentos necessários para prestar os serviços 

oferecidos. Entretanto, não há um mapeamento de onde estas estruturas estariam 

localizadas, ou informações se as edificações ainda existem. Também é possível 

que as outras empresas oferecessem equipamentos semelhantes para assistência 

social dos funcionários, porém não foram encontrados registros. 

  

                                            
119

 Fonte: Livro de Marcas e Registros de fábricas, Arquivo Público do Estado da Bahia. 
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Figura 163 – Assistência médica e odontológica da Suerdieck em Maragogipe. 
A. Gabinete dentário. B. Consultório médico. 

 Fonte A: Foto: Gonçalves PORTO FILHO, 2003, p.53-54. Fonte B: ibidem, p.53. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 164 – Berçário na creche das operárias, dentro do parque fabril, em 1934. 

Foto: Gonçalves.  Fonte: PORTO FILHO, 2003, p.56. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 165 – A: Farmácia. B: Laboratório de análises clínicas.  

Fonte: PORTO FILHO, 2003, p.55. 
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Para se ter uma verdadeira ideia do contexto social que as firmas de 

charutos exerciam sobre as cidades do Recôncavo Baiano, seria essencial trabalhar 

com uma dimensão urbana, localizando essas estruturas e buscando maiores 

informações sobre a abrangência que as empresas exerciam na população. 

Na área residencial, há informações de que na década de 1980, quando 

foi feito um estudo para tombamento da cidade de São Félix120, ainda haveria uma 

vila operária da empresa Dannemann. Porém não foi possível ter acesso ao 

documento, nem informações sobre a sua localização. 

Também há notícias da Vila Suerdieck, em Maragogipe, que servia para 

alojar empregados graduados, diretores e visitantes, e Casas de Hospedagem em 

Cachoeira e Cruz das Almas, com objetivo semelhante. Para os empregados da 

empresa de exportação de fumo, a Suerdieck tinha construído na década de 1950 a 

Vila Operária Major Alberto Passos (PORTO FILHO, 2003, p.127-129). Da mesma 

forma, não foram encontrados registros iconográficos ou referências quanto à 

localização.  

As antigas casas dos proprietários das empresas seria outro objeto de 

pesquisa, visto que eles provavelmente influenciaram a composição arquitetônica 

não só de suas residências como de suas fábricas e outras edificações da empresa. 

Além disso, seria interessante fazer um estudo buscando as influências 

arquitetônicas que as fábricas teriam exercido sobre as novas construções na 

cidade. Pode-se buscar semelhanças entre a fábrica da Dannemann e o paço 

municipal de São Félix, por exemplo, construída durante o governo de Gerhard 

Dannemann (1889-1892), quando intendente da cidade. 

Ainda há muito para pesquisar em relação ao tema, sob diversos pontos 

de vista. Até então poucos trabalhos abrangem as manufaturas de fumo da Bahia. 

Tem-se como exemplos as dissertações de Silza Borba (1975) e Paulo Henrique 

Almeida (1983), que enfocam uma contextualização histórica e econômica, dentro 

de um panorama geral, e a dissertação e tese de Elizabete Rodrigues (2001; 2011), 

que abrange o contexto social, ao trabalhar o universo das charuteiras. Nesta 

pesquisa, as manufaturas de fumo foram abordadas sob um ponto de vista 

arquitetônico, tendo como objeto de pesquisa as antigas fábricas. 

                                            
120

 Este estudo foi realizado num convênio entre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e 
o Centro de Estudos da Arquitetura Baiana da Universidade Federal da Bahia (CEAB-UFBA). 
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A análise arquitetônica efetuada aqui ainda carece de uma série de 

informações que poderiam somar às conclusões apresentadas neste capítulo. Seria 

de extrema importância o levantamento físico cadastral dos edifícios ainda 

existentes, não só dos espaços como também dos materiais de construção. Isso 

ajudaria a entender como os espaços eram utilizados, a evolução arquitetônica do 

edifício, a escolha dos materiais de construção. 

Uma abordagem mais profunda do contexto social das fábricas poderia 

ser feita a partir do acréscimo de outras fontes de pesquisa, como jornais da época, 

relatórios, fichas de registros dos trabalhadores e equipamentos existentes, além 

dos artefatos121 (cerâmica, vidro, metal, etc.), e de fontes orais. Isso permitiria 

aprofundar aspectos como a relação patrão-empregado e o controle exercido pelo 

patrão. 

Todos os exemplos indicam o quanto o tema ainda carece de pesquisas 

científicas. Com mais estudos certamente se teria uma melhor definição de quais 

manufaturas poderiam ser consideradas como Patrimônio Industrial. Existem outros 

aspectos, não só arquitetônicos que podem levar ao reconhecimento de um 

monumento industrial como bem cultural. Entretanto, levando-se em consideração 

que nessa pesquisa foi dada ênfase aos aspectos arquitetônicos das fábricas, a 

seguir serão analisados os exemplares que poderiam ser considerados Patrimônio 

Industrial sob esse aspecto. 

 

4.3 MANUFATURAS DE FUMO BAIANAS ENQUANTO PATRIMÔNIO INDUSTRIAL 

 

Dentre as inúmeras manufaturas de fumo que existiram na Bahia 

implantadas até a década de 1930, na região do Recôncavo Baiano e na capital, só 

foram identificados os exemplares remanescentes apresentados no terceiro capítulo. 

Da Suerdieck permanecem as antigas fábricas em Maragogipe, Cachoeira e Cruz 

das Almas. Da empresa Dannemann existem as antigas fábricas em São Félix, 

Mutitiba e as ruínas da fachada em Maragogipe. Também em ruínas encontra-se a 

antiga fábrica da Pimentel, em Muritiba.  

                                            
121

 Segundo Palmer e Neaverson (1998, p.3-4), os artefatos são um importante material de estudo que 
representam evidências culturais do período de estudo. Geralmente estes não têm sido levados em 
consideração nos estudos de arqueologia industrial. 
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Eleger algum desses exemplares como Patrimônio Industrial é uma tarefa 

que exige atribuir determinados valores aos bens, os quais residem “na capacidade 

humana de escolher” (RODRIGUES, 2010, p.34). A escolha de um bem como 

patrimônio cultural representa um “complexo fenômeno social”, que exige não 

apenas conhecimentos técnicos sobre o edifício em questão, como também das 

relações sociais, como pode ser constatado nas palavras de Bezerra de Meneses: 

 

O patrimônio cultural não se resume a uma listagem de objetos 
selecionados por técnicos competentes, mas se define como complexo 
fenômeno social (em que as coisas também são mobilizadas). 
Consequentemente, é preciso dispor do conhecimento profissional das 
coisas (físicas) e da sociedade. Desse modo, é indispensável defrontar-se 
com o problema do valor e dos sistemas de valor que toda a sociedade 
formula, segundo seus diversos segmentos (MENEZES, 1992, p.193). 

 
Alöis Riegl (1858-1905) foi um dos pioneiros a tratar da questão da 

atribuição de valores aos monumentos em sua obra Der moderne Denkmalkultus. 

Sein Wesen und seine Entstebung (O culto moderno aos monumentos. 

Características e origens), publicada em 1903. Em seu estudo sobre o tema, o autor 

chegou à seguinte classificação: valores de “rememoração” (subdivididos em valor 

de antiguidade, valor histórico e valor de rememoração intencional) e valores de 

“contemporaneidade” (subdividido em valor de uso e valor artístico, este último 

podendo ser valor de novidade ou valor artístico relativo). 

Em sua obra, Riegl (1987, p.27; 36-38) assume duas posições 

importantes sobre o tema, difundidas no século XX que se iniciava. A primeira em 

relação aos valores artísticos, mostrando a postura relativa em relação a um ideal de 

beleza. Sobre os valores históricos, sugere sua a transformação, ao longo do tempo, 

num valor evolutivo, constituindo um novo valor, denominado de antiguidade. Nas 

suas definições percebe-se a capacidade do autor considerar as relações sociais 

que permeiam o tema.  

Sob um ponto de vista mais atual e adequado à realidade brasileira, 

Bezerra de Menezes (1992, p.193), sugere quatro categorias de valor para definição 

cultural de um bem. Os valores cognitivos “são associados à possibilidade de 

conhecimento”, relacionando-se ao que pode ser apreendido com a própria 

existência material do objeto: “as matérias-primas, sua obtenção e processamento, 

sua morfologia e fisiologia, os saberes exigidos, as múltiplas condições técnicas, 

sociais, econômicas, políticas, ideológicas e simbólicas de produção, práticas e 
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representação”. Os valores formais se referem à estética do edifício, à percepção 

sensorial, ou melhor, “à possibilidade de certos atributos formais potenciarem a 

percepção, num dado contexto sócio-cultural, permitindo, assim, a construção de um 

universo de sentido”. Os valores afetivos dizem respeito ao desenvolvimento do 

sentimento de “pertença”, ou seja, às “relações subjetivas dos indivíduos com 

espaços, estruturas, objetos”. Por último, os valores pragmáticos ou valores de uso. 

Nas palavras de Bezerra de Menezes percebe-se o amplo alcance em 

relação aos bens industriais, ao descrever o conhecimento que poderia ser adquirido 

com o monumento em estudo, estendendo, assim, valores cognitivos à maior parte 

dessas estruturas. 

No segundo e terceiro capítulos apresentam-se estudos históricos e 

arquitetônicos dos exemplares remanescentes das manufaturas de fumo indicadas 

anteriormente. Com os dados apresentados é possível fazer análises dos valores 

cognitivos, dos valores formais e dos valores de uso, elegendo os exemplares mais 

representativos, a fim de chamar a atenção para a importância de sua preservação.  

Neste trabalho não serão analisados os valores afetivos, visto que os 

mesmos exigiriam um estudo sociológico mais aprofundado. São os valores afetivos 

que estabelecem um vínculo do monumento com a comunidade, fazendo-a 

considerá-lo como realmente deveria ser: um elemento portador da memória 

coletiva. A manutenção da memória é que dá sentido à mudança. 

 

Se não houver memória, a mudança será sempre fator de alienação e 
desagregação, pois fica faltando uma plataforma de referência e cada ato 
seria uma reação mecânica, um mergulho vazio para outro vazio. É a 
memória que funciona como instrumento biológico-cultural de identificação, 
conservação e desenvolvimento (Ulpiano Bezerra de Menezes

122
 apud 

KÜHL, 2008, p.147). 

 

Como se tratam de edifícios industriais, para auxiliar a atribuição de 

valores serão utilizados os critérios estabelecidos por R. Angus Buchanan, em sua 

obra Industrial Archaeology in Britain, do início da década de 1970. Nela, o autor 

estabelece critérios a fim de auxiliar a seleção dos bens industriais a serem 

preservados. O grau de excepcionalidade (degree of uniqueness) refere-se à 

apresentação do artefato como único exemplar, no mais antigo, ou mais recente. A 

                                            
122

 Ulpiano Bezerra de Menezes, “Patrimônio Ambiental Urbano: Do lugar Comum ao Lugar de 
Todos”, CJ Arquitetura, 1978, n19, p.46. 
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distinção representativa (representational distinction) é a capacidade do exemplar 

ser simbólico sob algum aspecto (tipologia, material, estrutura). O terceiro critério 

(size and use) menciona a capacidade de uso do edifício aliada às grandes 

dimensões que geralmente eles possuem. Em quarto lugar, aparecem as 

potencialidades turísticas com a implantação de infraestruturas adequadas. O 

suporte local (local support) é outro critério estabelecido que destaca a atração de 

investidores, possibilitando a implementação de projetos de preservação e 

reabilitação. E por último, o autor destaca as associações do artefato, (associations 

of the artefact), ou seja, as possíveis relações que o monumento possa ter com 

pessoas ou fatos importantes, como por exemplo, com um engenheiro famoso ou 

uma inovação técnica importante (RUFINONI, 2004, p.122; LUTHER, 2012, p.140-

141). 

Serão feitas algumas associações entre os valores designados por 

Bezerra e os critérios de Buchanan. O grau de excepcionalidade, a distinção 

representativa e as associações do artefato encontram-se inseridos no valor 

cognitivo. A distinção representativa também pode estar associada aos valores 

estéticos. O terceiro, o quarto e o quinto critérios, referem-se ao valor de uso. A 

associação entre os valores de Bezerra e os critérios de Buchanan ajudará a 

estabelecer quais as manufaturas remanescentes seriam mais relevantes para 

serem preservadas. Afinal, todos os exemplares trabalhados apresentam valores 

cognitivos, formais, afetivos ou de uso em maior ou menor grau. 

Em relação ao grau de excepcionalidade, haveria duas manufaturas para 

serem destacadas. A fábrica da Dannemann em São Félix é a manufatura 

remanescente mais antiga. Além disso, segundo Porto Filho (2001, p.70) representa 

a fábrica de charutos mais antiga da Bahia construída para esse fim. Já o edifício da 

Suerdieck em Maragogipe representa a manufatura de charutos de maiores 

dimensões no Estado. 

As duas fábricas também se sobressaem por sua distinção 

representativa. Alguns dos edifícios que formam o complexo industrial da fábrica da 

Suerdieck de Maragogipe possuem características que merecem ser evidenciadas. 

A edificação construída em 1921 possui uma cobertura em grambrel, solução 

incomum nas fábricas do Brasil, idealizada provavelmente por seus proprietários 

alemães. No mesmo período, foi construído um passadiço para interligar os edifícios 

situados em lados opostos da rua, que apesar de não ser uma solução inédita, é 
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sempre uma característica especial. Há também o edifício de 1933, que apresenta 

uma linguagem proto-modernista, inovadora na Bahia, na época. A estrutura deste 

edifício e do passadiço é em concreto-armado, que havia sido introduzido nos 

projetos dos edifícios no Brasil no início do século XX. Além disso, as construções 

estão associadas ao engenheiro Emílio Odebrecht, importante personagem na 

história das construtoras brasileiras. 

A fábrica da Dannemann de São Félix apresenta-se como uma 

construção imponente com fachadas ricamente decoradas, caracterizando-se como 

exemplar da arquitetura eclética. Nenhuma das outras fábricas analisadas apresenta 

tamanha riqueza de decoração123, sendo uma referência da arquitetura eclética para 

a cidade. 

Dessa maneira, as duas fábricas apresentariam valores cognitivos e 

valores estéticos, sobressaindo-se em relação aos outros exemplares 

remanescentes. De fato, as duas edificações fazem parte do patrimônio industrial 

baiano, devendo ser preservadas. Para isso, seria adequada a criação de uma 

política pública que oferecesse garantias para a sua preservação. 

Isso não quer dizer que os outros remanescentes fabris estudados, 

inclusive as ruínas, não apresentem valores cognitivos e/ou estéticos. A história da 

implantação das manufaturas de fumo no Recôncavo Baiano, as implicações sócio-

econômicas na região, assim como a análise arquitetônica dos exemplares, 

demonstram que a manutenção de todos os restos fabris encontrados traria 

benefícios para o entendimento de um período importante para a história do Estado 

baiano. Entretanto, o que se pretende aqui é fazer uma análise buscando selecionar 

as mais relevantes, cujas arquiteturas subentendem uma maior quantidade de 

informações para análise. 

A partir da análise efetuada, conclui-se que, a fábrica da Dannemann de 

São Félix e a fábrica da Suerdieck em Maragogipe são, sem dúvida, as melhores 

representantes. Elas são as maiores fábricas das duas maiores empresas de 

charutos que atuaram na Bahia na época. E, além disso, possuem ainda uma 

integridade física que permite um estudo dos espaços internos, com o objetivo de 

entender o funcionamento do ambiente fabril. 

                                            
123

 Uma preocupação semelhante pode ser percebida na imagem da Fábrica Fragrância, já demolida, constante 
no segundo capítulo, porém num menor porte. 
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Em relação aos valores de uso, pode-se dizer que todas as manufaturas 

de fumo analisadas os apresentam, com exceção das ruínas da fábrica Pimentel, 

que já foi severamente mutilada, tendo seus espaços subdivididos e utilizados para 

outros fins. Todas as outras possuem grandes dimensões e vãos livres 

internamente, possibilitando usos diversificados. Algumas delas já são ocupadas 

como casa de cultura, universidade e templo religioso. As ruínas das fábricas 

Dannemann, em Maragogipe, e Suerdieck, em Cruz das Almas também apresentam 

valores de uso, podendo ser efetuados projetos que aliem a manutenção das 

paredes remanescentes com novas construções. Entretanto, as empresas que têm 

demonstrado interesse em utilizar esses espaços, não têm levado em consideração 

os restos fabris, e sim, apenas o terreno em que estavam inseridas, localizados no 

centro urbano, para a construção dos novos empreendimentos.124 

Essa possibilidade de atração de investidores permitiria a conservação 

das fábricas de fumo baianas remanescentes, o que só acrescentaria ao patrimônio 

arquitetônico das cidades em que estão localizadas, certificando a história cultural 

desses lugares. Entretanto, a falta de consciência em relação ao Patrimônio 

Industrial tem levado à sua destruição. Mesmo com todos os esforços que vêm 

ocorrendo em vários países por uma mudança de mentalidade em prol da 

preservação do patrimônio industrial125, ainda existem muitos preconceitos em 

relação ao tema. Ao analisar algumas justificativas de tombamento pelo 

CONDEPHAAT126 de alguns bens industriais, Marly Rodrigues (2010, p.38) confere 

que argumentos como os do trabalho ou dos conhecimentos técnicos não têm sido 

considerados como valores, e faz a seguinte colocação: 

 

                                            
124

 A rede de supermercados Todo Dia chegou a anunciar o interesse em construir uma filial no local da antiga 
fábrica da Dannemann, em Maragogipe, atualmente em ruínas (Fonte: Portal da Cidade Maragogipe 24h 
<http://maragojipe24h.blogspot.com.br/2010/12/maragojipe-podera-ganhar-novo.html>Acesso em: 05 jul. 2013). 
Já em Cruz das Almas, existem indícios de que uma faculdade seria a proprietária da parte remanescente da 
fábrica da Suerdieck, já tendo efetuado grande parte da demolição interna, como pode ser observado nas 
imagens atuais. 

125
 Cada vez mais representantes industriais têm entrado para lista do Patrimônio Mundial da UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), principalmente a partir dos anos 
noventa. Entre outras, pode-se citar: a Usina Siderúrgica de Völklingen (1994) e o Complexo da Mina de Carvão 
Zollverein (2001), ambos na Alemanha; a Vila Mineira de Sewell (2006), no Chile; a Siderúrgica Engelsberg 
(1993), na Suécia; a paisagem industrial da Siderúrgica de Blaenavon (2000), na Grã Bretanha; New Lanark 
(2001), na Escócia; Saltaire (2001), na Inglaterra. 

126
  O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT)  tem a 

função de proteger, valorizar e divulgar o patrimônio cultural no Estado de São Paulo. (Fonte: 
<http://www.cultura.sp.gov.br>. Acesso em: 12 nov. 2013). 
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Atentando, porém, para os resquícios escravistas presentes em nossa 

sociedade, indago se seria de esperar a valorização do trabalho organizado 

em moldes capitalistas como um fato cultural, em torno do qual se geram 

formas diferenciadas de experiência, percepção e representação do mundo 

e se seria possível esperar a valorização dos espaços fabris como lugares 

em que, além das relações de trabalho, desenvolvem-se práticas de 

sociabilidade, de solidariedade e de confronto, todas integrantes da cultura 

dos trabalhadores (RODRIGUES, 2010, p.38). 

 

Outra questão seria a consideração de uma falta de qualidade estética 

das construções, influenciadas pelas correntes historicistas. A maioria dos 

exemplares industriais foi construído entre meados do século XVIII e início do século 

XX, época em que a arquitetura passou por período de transformação. A forma 

arquitetônica era influenciada por uma grande variedade de correntes estilísticas 

(grega, romana, gótica, etc.) favorecidas pelo desenvolvimento de estudos 

arqueológicos. Além disso, as pesquisas em torno das novas técnicas e materiais de 

construções possibilitavam novas experiências estéticas. 

Esse longo período engloba manifestações artísticas variadas como os 

Revivals, o Ecletismo e o Art Nouveau culminando “no abandono total de qualquer 

referência aos estilos históricos, pretendido pela arte moderna” (PATETA, 1987, 

p.10). Embora todas buscassem uma nova linguagem e fossem influenciadas pelas 

novas técnicas e materiais de construções, são manifestações diferentes. Os 

Revivals (ou Historicismo, como alguns autores preferem denominar) foram 

marcados pela busca de um estilo nacional, motivado pelo patriotismo e pela busca 

das próprias raízes.  O Ecletismo rompeu com todas as referências, porém foi 

marcado pelo empréstimo de estilos, o que o levou a ser considerado como uma 

arquitetura de mau gosto. É nesse estilo que se apresenta a fábrica da Dannemann 

em São Félix. O Art Nouveau se inspirava em formas e estruturas naturais, na busca 

por uma nova linguagem, sendo marcado pelo uso de linhas curvas. Todas essas 

manifestações foram profundamente criticadas pela arquitetura moderna. 

[...] quando a arquitetura do século XX passou a se autodefinir como em 
plena emancipação dos elos históricos com o passado, numa fusão real 
entre forma e função, o historicismo passou a ser visto como um apego ao 
passado e o ecletismo a ser associado com uma má arquitetura ou, ao 
menos, um arquitetura que sofria de má consciência (MENEGUELLO, 2008, 
p.115). 
 

Luciano Pateta (1987, p.16) aponta que o aguçado senso crítico dos 

arquitetos do século XIX evidenciava as incertezas e a qualidade medíocre da 
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produção arquitetônica de seus contemporâneos, contrastando com o 

desenvolvimento do progresso técnico-científico. Isso refletiu no balanço negativo 

realizado pelos críticos do início do século seguinte. Entretanto, a queda progressiva 

dos preconceitos críticos levou a historiografia arquitetônica a reavaliar, já no final do 

século XX, os estilos que eram considerados “inimigos” pelo Movimento Moderno.  O 

autor constata algumas grandes realizações do Ecletismo, como os avanços na área 

dos estudos históricos, do relevo arquitetônico, da tecnologia das construções e da 

modernidade da casa. 

No Brasil, esses estilos foram ainda mais desvalorizados pelos primeiros 

movimentos preservacionistas por serem considerados como não representativos da 

nação devido à profunda influência europeia, não se encaixando dentro dos 

exemplares considerados como “puramente” nacionais. No primeiro momento de 

consolidação da preservação do patrimônio histórico no Brasil, da mesma forma 

como ocorreu em diversos países, havia uma preocupação em afirmar a identidade 

nacional. 

No início da atuação do SPHAN, “o interesse recaiu sobre a produção dos 
séculos XVI a XVIII; numerosas manifestações do século XIX (com exceção 
do neoclassicismo, que era, de modo geral, apreciado) e do começo do 
século XX foram consideradas desprovidas de interesse e fruto de pura 
importação” (KÜHL, 2008, p.103). 
 

Apesar da arquitetura do século XIX ter sido marcada pelo historicismo, o 

emprego de novos materiais como o ferro, o vidro e, posteriormente, o concreto 

armado tornaram possível que alguns arquitetos de vanguarda criassem uma nova 

forma de construir. Aliando as preocupações com o programa arquitetônico, a 

distribuição e o conforto dos espaços, foram desenvolvidos os princípios da 

arquitetura moderna. 

 

Contudo, alguns dos materiais empregados de maneira original, como o 
ferro, o vidro e, posteriormente, o concreto armado, levaram alguns 
inovadores a uma nova arte de construir. A evolução técnica foi um fator 
muito importante na metamorfose da arquitetura (KÜHL, 1988, p.21). 

 
Ao lado do ecletismo, no início do século XX também estão presentes a 

arquitetura déco e uma incipiente arquitetura moderna. A linguagem déco, apesar de 

surgir no mesmo período da modernista, se manifesta de uma forma diferenciada. 

Bierrenbach (2012) coloca que embora “muitos edifícios déco utilizem inovações 

estruturais e materiais, essas são utilizadas a partir de dinâmicas racionalizadas e 
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padronizadas”, como na arquitetura moderna. Porém, acrescenta que essas 

dinâmicas estão presentes na arquitetura déco “através da utilização de elementos 

decorativos reproduzidos em série, realizados em alto ou baixo relevo”. A arquitetura 

déco está presente em algumas fábricas analisadas do Recôncavo, como a 

Suerdieck em Cachoeira e Cruz das Almas, a Leite & Alves em Cachoeira, e a 

Pimentel em Muritiba. Já como exemplo de uma arquitetura proto-moderna, que se 

aproxima mais das características da arquitetura moderna, buscando “soluções 

construtivas racionalizadas e padronizadas que atendam às solicitações funcionais 

dos projetos” (idem) tem-se o Pavilhão de Expedição da Fábrica da Suerdieck em 

Maragogipe. 

Da mesma forma que o ecletismo, essas linguagens arquitetônicas que se 

manifestaram antes da consolidação da arquitetura moderna, não tem sido 

considerados relevantes para serem conservados como representantes do 

patrimônio cultural. 

Eloisa Dezen-Kempter (2011, p.110-112) também declara uma grande 

dificuldade em se atribuir valores de antiguidade, conforme definido por Alöis Riegl, 

aos bens industriais, dificultando a manutenção de suas ruínas. As exceções no 

Brasil são: as ruínas do Sítio do Físico, em São Luís – MA; a Fábrica de Ferro 

Patriótica, em Ouro Preto – MG e a Real Fábrica de Ferro São João de Ipanema, em 

Iperó - SP, tombadas pelo IPHAN127. 

A manutenção das manufaturas de fumo remanescentes, mesmo em 

estado de ruínas, seria importante, pois ajudaria a entender o “papel estruturador 

desses equipamentos no espaço urbano”. A preservação destas “cascas de 

indústrias, espaços significativos, ainda que esvaziados da possibilidade de 

reconstrução dos processos de produção e de organização do trabalho” é válida, 

“uma vez que tais sítios permitem a conservação de paisagens locais portadoras de 

elementos constitutivos de ambientes urbano-fabris” (RODRIGUES, 2010, p.38-39). 

Assim, as ruínas remanescentes da fábrica da Dannemann em 

Maragogipe, e da Suerdieck em Cruz das Almas, pelo papel que tiveram na 
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 A autora coloca como um bom exemplo internacional onde a “pátina temporal” recebeu um “tratamento 
monumental e um reuso simbólico” e o valor de antiguidade foi considerado o Complexo Siderúrgico de 
Völklingen, na Alemanha, que funciona como Centro Europeu para a Arte e Patrimônio Industrial desde 1999. O 
complexo entrou para a lista de Patrimônio da Humanidade apenas oito anos depois de encerrar suas atividades, 
em 1986, por se constituir no único exemplar, em toda a Europa Ocidental e América do Norte, “de um sistema 
integrado de siderurgia construído e equipado no século XIX e XX e que se mantinha intacto” (DEZEN-
KEMPTER, 2011, p.110-112). 
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conformação do espaço urbano, deveriam ser preservadas. Entretanto, o descaso 

com a importância pela preservação de tais estruturas tem as deixado na iminência 

de seu desaparecimento. As ruínas da fachada da fábrica de Maragogipe só não 

foram demolidas até então pela exigência do IPHAN em mantê-las, principalmente 

por situar-se na ambiência de um monumento tombado, o Paço Municipal128. Já a 

fábrica de Cruz das Almas não possui nenhuma restrição legal que impeça a sua 

destruição. 

Assim como as duas ruínas, quase todos os outros remanescentes das 

manufaturas de fumo analisadas sofrem problemas em relação à sua preservação. A 

fábrica da Suerdieck em Maragogipe, apesar de sua relevância enquanto Patrimônio 

Industrial apresentada anteriormente, também tem caminhado para uma rápida 

deterioração, devido ao estado de abandono ou mau uso, descrito do terceiro 

capítulo. 

A antiga fábrica da Dannemann em São Félix, atual Centro de Cultura 

Américo Simas, outra fábrica apontada como Patrimônio Industrial nesta pesquisa, 

apresenta danos na argamassa de revestimento das fachadas e da área interna, nas 

esquadrias entre outros elementos, apesar de ter havido uma restauração do prédio 

na década de 1980. Além disso, tem havido reparos com materiais inadequados, 

como colocação de cimento na argamassa de revestimento das fachadas. Ao longo 

prazo, a falta de manutenção preventiva e intervenções impróprias poderão 

acarretar em perdas irreparáveis do patrimônio arquitetônico. 

O mesmo ocorre com a fábrica da Suerdieck em Cachoeira, que é 

ocupada como templo evangélico. Em 2009, quando realizada uma visita ao local, 

estavam sendo efetuadas alterações na área posterior, onde se localizam vários 

anexos. Apesar de não terem sido identificadas grandes alterações internas ou 

externas no corpo principal da fábrica, os atuais ocupantes comentaram o seu 

interesse em efetuar obras para adaptação do edifício, que não tinham sido 

realizadas apenas por falta de recursos da igreja. 

A Leite & Alves, em Cachoeira, é a única que não sofre problemas de 

manutenção, pois houve recentemente uma grande intervenção para utilização dos 

espaços como uma unidade da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB). 

                                            
128

 O Paço Municipal está situado na antiga Casa de Câmara e Cadeia, datada da terceira década do século 
XVIII, e foi tombada pelo IPHAN em 26/09/1941, estando inscrita no Livro de Belas Artes. (Fonte: 
<http://www.iphan.gov.br/ans/>. Acesso em: 12 nov. 2013.) 
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Os edifícios que compõem esse complexo industrial e estavam em ruínas tiveram as 

fachadas principais restauradas e as volumetrias dos edifícios reconstruídas. Não é 

a pretensão desta pesquisa, fazer uma crítica a intervenção realizada, e sim, 

constatar que estas esvaziaram ainda mais a possibilidade de análises de 

arqueologia industrial.  

É urgente a necessidade de se fazerem estudos de Arqueologia Industrial 

nas fábricas remanescentes, efetuando-se registros que possibilitem futuras 

análises. Em pouco tempo, é possível que não restem mais vestígios de alguns 

desses exemplares.  
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5   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A preservação de um bem, seja um documento escrito, uma fotografia, 

um edifício, um ritual ou um saber fazer, é feita a partir de uma escolha entre o mais 

e o menos importante. Os primeiros são preservados, enquanto que os segundos 

são relegados ao esquecimento.  

Os monumentos industriais têm encontrado uma grande dificuldade para 

se enquadrarem dentro da categoria dos “mais importantes”. Talvez isso se deva ao 

fato dos estudos em torno dos objetos terem se apresentado incompletos, sem uma 

análise de todas as possibilidades de interesse que eles possam apresentar para 

que sejam preservados. Julgar um bem enquanto Patrimônio Industrial torna-se uma 

tarefa muito mais simples após a realização de um estudo sistemático proposto pela 

Arqueologia Industrial. 

Nesta pesquisa se buscou entender as dificuldades de valorização dos 

bens industriais, tendo como objeto de estudo as manufaturas de fumo do 

Recôncavo Baiano. A cultura do fumo e as fábricas foram um importante marco no 

desenvolvimento das cidades desta região. A história das manufaturas apresentadas 

no segundo capítulo demonstra a relevância que as fábricas tiveram principalmente 

para as cidades de Cachoeira, São Félix, Muritiba, Maragogipe e Cruz das Almas. 

Algumas das fábricas, ao menos as mais significantes, deveriam ser consideradas 

como Patrimônio Cultural de suas cidades.  Mas o que se observa é a quase total 

destruição de todos os exemplares, restando poucos remanescentes. E mesmo 

quando há algum tipo de conservação, a única preocupação que se percebe é com 

a composição da paisagem urbana, por estarem dentro de uma área histórica ou ao 

lado de um monumento tombado. 

Ao finalizar esta tese, conclui-se que ainda há muito que se pesquisar 

sobre as manufaturas de fumo baianas. O estudo em torno deste objeto de 

pesquisa, que até então não tinha sido analisado sob o ponto de vista arquitetônico, 

forneceu uma variedade de informações que tornou-se impossível abordá-las no 

mesmo trabalho. Localizar e analisar as estruturas complementares das fábricas 

(armazéns, vilas operárias, creches, enfermarias, farmácias, lojas, etc.) seria 

essencial na busca de uma maior compreensão do contexto social. Além disso, um 

estudo mais aprofundado sobre o interior das manufaturas, que em alguns casos 
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não foi possível nem ter acesso, também forneceria um melhor diagnóstico sobre as 

condições de trabalho, o controle dos operários, setorização, espacialidade, 

iluminação, entre outras informações. 

Por ser o objeto analisado ainda pouco explorado houve o consumo de 

muito tempo no levantamento de iconografia, descrições físicas e localização. 

Mesmo com todo o trabalho de pesquisa e entrevistas informais com os moradores 

buscando identificar os locais, é possível que ainda existam mais alguns edifícios de 

antigas fábricas, de menor porte, que não tenham sido identificadas. Além disso, a 

falta de estudos sistemáticos disponíveis sobre o mesmo objeto no Brasil e no plano 

internacional129 fez com que a pesquisa se obrigasse a buscar informações, a fim de 

observar algumas características comuns, apresentadas no terceiro capítulo. Tudo 

isso determinou a restrição de se trabalhar apenas com os edifícios das fábricas 

nesta tese. 

No quarto capítulo foi feita uma análise das manufaturas de fumo baianas 

enquanto Patrimônio Industrial sob o ponto de vista dos valores cognitivos, formais e 

de uso, determinados por Bezerra de Menezes, aliados aos critérios estabelecidos 

por R. Angus Buchanan para os monumentos industriais (grau de excepcionalidade, 

distinção representativa, capacidade de uso, potencialidade turística, suporte local, 

atração de investidores, associações do artefato). Os conteúdos apresentados no 

segundo e terceiro capítulos constatam os valores das manufaturas de fumo do 

Recôncavo Baiano. As fábricas tiveram uma participação ativa na sociedade, 

atingindo não só os seus funcionários, parte significativa da população, como 

também todos os moradores da cidade ao promover melhorias na infraestrutura 

urbana e oferecer educação e saúde aos familiares. Além disso, os edifícios das 

fábricas são registros de uma evolução conceitual da arquitetura fabril. Na última 

parte do quarto capítulo, os valores relacionados acima são analisados, 

determinando as manufaturas que se apresentam mais relevantes, sobressaindo-se 

a Dannemann em São Félix e a Suerdieck em Maragogipe, em relação aos valores 

cognitivos e formais. 

Entretanto, reconhece-se que esta análise poderia ser em muito 

aprofundada com o desenvolvimento dos aspectos citados anteriormente, como a 

ampliação do objeto e o estudo da área interna. Por outro lado, pesquisas sobre os 
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 Apenas recentemente os italianos publicaram dois livros sobre as manufaturas de fumo, citadas na 
introdução. 
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valores afetivos contribuiriam na determinação das estruturas estudadas enquanto 

Patrimônio Cultural, visto que o mesmo seria capaz de determinar o vínculo que as 

manufaturas possuem com a comunidade. Para isso seria necessário um maior 

conhecimento do campo sociológico e um amplo desenvolvimento de entrevistas 

com os moradores. 

Em Maragogipe foi possível perceber, conversando com alguns 

moradores, que há uma relação afetiva com a fábrica. O edifício representa o 

símbolo de um período de grande prosperidade para a cidade. As lembranças do 

tempo em que a fábrica funcionava são passadas de pai para filho, fazendo com que 

muitos moradores se recordem dos benefícios trazidos pela empresa.  Na rede 

mundial de computadores, é fácil encontrar notícias sobre a importância da fábrica 

para a cidade, sempre atrelada à fotografia, constando os dois edifícios construídos 

em lados opostos da rua com o passadiço interligando-os. 

 Apesar do reconhecimento deste trabalho ser incompleto, acredita-se 

que o mesmo possa contribuir para o desenvolvimento de novas pesquisas em torno 

do tema, assim como chamar a atenção para a iminência do desaparecimento de 

quase todos os vestígios das antigas estruturas, que foram de grande importância 

para o desenvolvimento econômico e social do Recôncavo Baiano. 
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FÁBRICAS E DEPÓSITOS DE FUMO EM SALVADOR (1845-1926) 

  

NOME TIPO PRODUTO LOCAL ENDEREÇO ATUAL ANO 

Meuron & Comp. FÁBRICA Rapé Unhão 1845, 1855, 1873, 1881

Borel & Comp. FÁBRICA Rapé Unhão

1898, 1899, 1900, 1901, 

1902, 1903, 1904, 1915, 

1919

Borel & Comp. FÁBRICA Cigarros Unhão

1899, 1900, 1901, 1902, 

1903, 1904,  1915

Pereira & G. FÁBRICA Cigarros Unhão 1898

Elpidio Francisco d'Assis FÁBRICA Charutos Pedreiras

Rua Luiz Murat, 

Comércio 1898, 1899, 1900

Gragório Corba FÁBRICA Charutos Ladeira da Conceição, n° 7 Comércio 1873

Antonio Dutra de Andrade FÁBRICA Charutos Corpo Santo 1855

Antonio José Aleijo (A India Baiana) FÁBRICA Charutos

Rua do Corpo Santo, n°68, 

Mouraria 1881

Gustavo Mullen e C. (O Globo) FÁBRICA Charutos Rua do Corpo Santo, n°47, Canella 1881

Fernandes & Maia DEPÓSITO cigar/charuto Rua do Corpo Santo 1909

F. Ferreira & C. FÁBRICA Charutos Rua das Princezas, 14 1901

Francisco Ferreira & C. DEPÓSITO Charutos Rua das Princezas, 14

1900, 1901, 1902, 1903, 

1904, 1909

Francisco Ferreira & C. FÁBRICA Cigarros Rua das Princezas, 14

1899, 1900, 1901, 1902, 

1903, 1904, 1909

F. Ferreira & C. DEPÓSITO Cigarros Rua das Princezas, 14 1903

Cruz & Ruas FÁBRICA Cigarros Rua das Princezas, 22 (Garcia) 1915, 1919

J. José da Silveira Avila DEPÓSITO Rapé, Fumo

Rua Nova das Princezas, Calçada 

do Bomfim 1881

Danneman & C. DEPÓSITO Charutos Largo (rua) das Princezas, 15

1900, 1901, 1902, 1903, 

1904, 1909

Gustavo Müllem DEPÓSITO Charutos Rua das Princezas, 1 1902, 1903, 1904

Mesquita & Comp. DEPÓSITO cigar/charuto Rua das Princezas 1909

Leite & Alves (antiga fábrica de cigarros 

São Domingos, fundada em 1856) DEPÓSITO Cigarros Rua das Princezas, 11 1919

Paulino Lopes Carneiro DEPÓSITO Charutos

Mercado São João / Rua das 

Princezas 1904, 1909

Manuel Pacheco FÁBRICA Charutos Rua Conselheiro Dantas,31 1899, 1900

Manuel Pacheco DEPÓSITO Charutos Rua Conselheiro Dantas, 31

1900, 1901, 1902, 1903, 

1904

Manuel Pacheco FÁBRICA Cigarros

Rua Conselheiro Dantas,31 /Rua 

Dr. Manuel Victorino

1898, 1899, 1900, 1901, 

1902, 1903, 1904

Manuel Pacheco DEPÓSITO Cigarros Rua Conselheiro Dantas, 31 1903

Meuron & Comp. DEPÓSITO Rapé

Rua Conselheiro Dantas, n°27, 

Unhão 1881

Simas & Rodenburg                                                                                           DEPÓSITO Charutos Rua Conselheiro Dantas, 17 1900

Fraz Wagner DEPÓSITO Charutos

Rua Conselheiro Dantas, 1 / 

Travessa do Catilina, 21 1903, 1904

G. Brunner DEPÓSITO Charutos Rua Conselheiro Dantas, 39 1903, 1904

Borel & C. DEPÓSITO Cigarros/Rapé Rua Conselheiro Dantas, 27 1902, 1903,1909

Manuel Correia Machado (Havaneza) FÁBRICA Charutos

Rua dos Ouvires, n°12 / 

Sangradouro / Largo das Sete 

Portas

Rua dos Ourives, 

Comércio

1881,1898, 1899, 1900, 

1901, 1902, 1903, 1904, 

1909, 1915

Martins Fernandes & C. FÁBRICA Cigarros Rua Conselheiro Saraiva, 40 1898, 1899

Martins Fernandes & C. FÁBRICA Cigarros Rua Conselheiro Saraiva, 42 1900, 1901

Martins Fernandes & C. DEPÓSITO Cigarros Rua Conselheiro Saraiva, 22 1902, 1903, 1904

J. Alvaro da Cunha FÁBRICA Cigarros Rua Formosa, 42

Rua Alvares Cabral, 

Comércio 1898

Carrero & Couto (Manuel Couto Albano) DEPÓSITO Fumo Rua do Taboão, 1

Rua do Taboão, 

Comércio 1901, 1902, 1903, 1904

Rocha Silva & C. FÁBRICA Charutos Rua do Julião, 14 1898

Dionysio Macambyra FÁBRICA Charutos Rua do Julião, 5 1901, 1902

A. Caetano da Silva FÁBRICA Charutos Rua do Julião, 7 1899, 1900, 1901

A. Caetano da Silva DEPÓSITO Charutos

Rua do Julião, 7 / Becco do Sodré, 

10

1900, 1901, 1902, 1903, 

1904

André Avelino Xavier Ferreira FÁBRICA Charutos Rua do Julião, 9 (7) 1901, 1902

Andrade e Rodrigues DEPÓSITO Fumo

Trav. Do Julião, 9/ Rua do Maciel 

de Baixo, 17 1881

Constança Dionysia Pombo DEPÓSITO Fumo Rua do Julião, 22 1898, 1899, 1900

Romão Rodrigues & Vasques DEPÓSITO Fumo Rua do Julião, 22 / 18

1901, 1902, 1903, 1904, 

1909

Próximo a rua do 

Taboão, Comércio

Unhão

Rua Portugal, Comércio

Rua Conselheiro 

Dantas, Comércio

Rua do Corpo Santo, 

Comércio

Rua Conselheiro 

Saraiva, Comércio
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Victor & C. FÁBRICA Charutos Rua do Pilar, 27 1901

Antonio José Antunes FÁBRICA Fumo em mel Rua do Pilar 1898

Oliveira Carvalho & Comp. (Graciliano de 

Oliveira Carvalho) DEPÓSITO Fumo Rua do Pilar, 27 1898, 1899, 1900, 1901

Nilo de Oliveira Reis DEPÓSITO Fumo

Travessa do Sodré, 134 / Rua do 

Pilar 1901, 1903, 1904

H. Wilken DEPÓSITO Charutos Rua do Pilar, 29 1902, 1903, 1904

Joaquim José Baptista DEPÓSITO Fumo Rua do Pilar 1903, 1904

Lauriano M. de Oliveira FÁBRICA Fumo de corda Mercado do Ouro 1919

Franklin José Sobral DEPÓSITO Fumo Mercado do Ouro, 110 e 111 1915

João Leitão DEPÓSITO cigar/charuto Mercado do Ouro 1909

Maria da Conceição Paiva DEPÓSITO Fumo

Praça do Mercado do Ouro, 37 e 

38 1898, 1899, 1900

Antonio de Oliveira Pinto Raphael DEPÓSITO Fumo Becco do Enrola 1901

Antonio de Oliveira Pinto Raphael DEPÓSITO Fumo Santa Barbara, 23 e 24 1902, 1903, 1904

Saturnino Pereira de Andrade DEPÓSITO Fumo Becco do Enrola 1901

João Serra DEPÓSITO Fumo Becco do Enrola 1901

João Serra DEPÓSITO Fumo

Mercado de Santa Barbara, 25 e 

26 1902, 1903, 1904, 1909

Lauriano Martins de Oliveira DEPÓSITO Fumo Mercado de Santa Barbara,27 

1902, 1903, 1904, 1909, 

1915

Fructuoso da Conceição DEPÓSITO Fumo Rua do Morgado 1901

Antonio Alves de Oliveira DEPÓSITO Fumo Rua do Morgado 1902

Lauriano Martins de Oliveira DEPÓSITO Fumo Praça Deodoro,28 a 30 1915

Julio Constantino Oliva DEPÓSITO Fumo Praça Deodoro, 82 1915

Arthur José de Araujo DEPÓSITO Charutos Rua da Alfandega, 35 1900, 1901

Francisco Vieira de Mello DEPÓSITO Charutos Rua da Alfandega, 48 1900, 1901, 1902, 1903

Vieitez & Comp. DEPÓSITO cigar/charuto Rua do Commercio 1909

Paulo Gasse FÁBRICA Rapé

Calçada do Bomfim (Avenida 

Bomfim, 03 e 07) 1845

Martins Fernandes & C. FÁBRICA Cigarros

Rua da Calçada, 106 (Calçada do 

Bomfim)

1902, 1903, 1904, 1909, 

1915, 1919

Leite & Alves FÁBRICA Cigarros

Rua da Calçada, 95 (Calçada do 

Bomfim, 126)

1898, 1899, 1900, 1902, 

1903, 1904, 1909, 1915, 

1919

José Pereira & C. FÁBRICA Cigarros

Rua da Calçada, 49  (95) / Largo 

dos Mares, 49

1899, 1900, 1901, 1902, 

1903, 1904, 1909

Imperial Fábrica de Artefactos de Fumo 

e Sabão (gerente: J. José da Silveira 

Ávila) FÁBRICA Fumo e Sabão

Rua do Arsenal da Guerra, 155, 

Calçada do Bomfim 1881

A. Guimarães & C. FÁBRICA Cigarros Travessa dos Mares, 1 Mares 1915, 1919

Bernardino Britto da Silva FÁBRICA Charutos Rua do Travassos Ribeira 1901

Pedro Cícero dos Santos FÁBRICA Charutos Rua do Collegio

1898, 1899, 1900, 1901, 

1902

Lourenço Antero dos Santos FÁBRICA Charutos Rua das Laranjeiras 1898, 1899, 1900

Anna Joaquina dos Santos FÁBRICA Charutos Rua da Independência 1898

Manoel Ambrosio da Conceição FÁBRICA Charutos Rua da Independência 1898, 1899, 1900

José Gil Moreira DEPÓSITO Fumo

Praça do Commercio, 3, Campo da 

Pólvora 1881

Antonio Alves Teixeira DEPÓSITO Fumo Becco dos Barbeiros, 81 Rua 21 de abril, Nazaré

1898,1899, 1900, 1903, 

1904

Eduardo Gantois FÁBRICA Rapé Garcia 1855

Gustavo Laporte FÁBRICA Charutos Estrada do Garcia 1873

Moreira & Comp. FÁBRICA Rapé Baixa da Graça 1873

Moreira & Comp. FÁBRICA Cigarros Ladeira da Graça 1873

Pinho e Pinto DEPÓSITO Fumo

Caes do Barroso, 20/ Rua do Forte 

de São Pedro, 72 1881

Princiano Praxedes Lopes FÁBRICA Charutos Rua do Lacerda 1898, 1899, 1900

Anselmo Thomaz da Silva FÁBRICA Charutos Rua de S. Miguel 1898, 1899, 1900

Francisco Gross FÁBRICA Charutos Mundo Novo 1855

Gustavo Alberto Schorabusck FÁBRICA Charutos Rua dos Curraes -Velho, n° 47 1873

Reis & Comp. FÁBRICA Charutos Rua de São Bento, n° 6 1873

Nazaré

Rua Fernandes da 

Cunha (liga Largo de 

Roma até Mares)

Rua do Pilar, Comércio

Pelourinho

Antigo mercado ficava 

no local do prédio da 

Rede Ferroviário 

Federal, na Praça da 

Inglaterra, Comércio

Praça Marecha 

Deodoro, Comércio

Morgado de Santa 

Bárbara foi destituído e 

transformado no 

mercado

Garcia

Mercado do Ouro, 

Comércio
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Wilcke, Picare & C.  Bahia.

Almanak do Estado da Bahia para 1904-1905. Organisado por Antonio Alexandre Borges dos Reis. Setimo Anno. 1904. Litho-Typ e Encardenação Reis & C.  

Bahia.

Almanak do "Annuncio" para o anno de 1909 Comercial e Recreativo do Estado da Bahia. 2° anno de publicação. Organisado por A. P. de Albuquerque. Editores 

Proprietários Albuquerque & Bensabath. Bahia. 1909.

DOREA, Luiz Eduardo. Histórias de Salvador nos nomes das suas ruas. Salvador: EDUFBA, 2006.

Fundação Cultural do Estado da Bahia. Diretoria de Bibliotecas Públicas. Almanaque civil, político e comercial da Cidade da Bahia para o ano de 1845. Edição fac-

similar.

Almanak da Bahia, 1855. (sem referências)

Almanak da Provincia da Bahia. Organisado por Antonio Freire. Bahia. Litho Typografia de João Gonçalves Tourinho. 1881

BAHIA, Governo do Estado. Secretaria de Cultura. IPAC. Festa de Santa Bárbara. Salvador: Fundação Pedro Calmon, 2010.  76p. : il. – (Cadernos do IPAC, 5)

REFERÊNCIAS (NOME DE RUAS):
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Almanak Administrativo, Indicador, Noticioso, Commercial e Litterario do Estado da Bahia para 1903. Sexto Anno. Organisado por Antonio Alexandre Borges dos 

Reis.  Editores Reis & Comp.
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Editores Reis & Comp.
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Reis & Comp.  Bahia.
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FÁBRICAS E DEPÓSITOS DE FUMO NO RECÔNCAVO BAIANO (1881-1904)

 

FÁBRICA PRODUTO LOCAL ANO

Lucas Fray & Comp. Charutos Rua da Pitanga, 41, Cachoeira 1881, 1888

Candido Ferreira Jorge da Costa e Olivera Charutos São Félix 1881

Francisco José Cardoso Charutos São Félix 1881

Simão Duarte de Almeida e Comp. Charutos São Félix 1881

Viuva Simas Charutos Rua Principal, São Félix 1881

Fernando Vicente d'Oliveira Charutos Rua Principal, São Felix 1881

Manuel da Costa Ferreira Charutos Ladeira Velha, São Felix 1881

Dannemann & Comp. Charutos Rua da Ponte, São Felix

1881, 1888, 

1903, 1904

Francisco Ferreira & C. Charutos São Félix 1903

B. Rodenburg Charutos São Félix 1903

Costa Ferreira & Pena Charutos São Félix 1903, 1904

Dannemann & Comp. Charutos Muritiba 1888

Francolino H. dos Reis Charutos Muritiba 1888

Miguek B. de Souza Charutos Muritiba 1888

Sabino Santiago da Motta Junior Charutos Muritiba 1888

R. G. Cortina Charutos Porto das Vaccas, Maragogipe 1881

Manoel Vieira de Mello Charutos

Largo da Matriz, Maragogipe (freguesia 

de São Bartolomeu) 1881, 1888

A. Caetano da Silva Charutos Maragogipe 1903, 1904

Anselmo Thomaz da Silva Charutos Maragogipe 1903, 1904

Crescenciano Mello & C. Charutos Maragogipe 1903, 1904

Dannemann & Comp. Charutos Maragogipe 1903, 1904

Francisco Vieira de Mello Charutos Maragogipe 1903, 1904

Luiz de Souza Guerra Cigarros Praça do Mercado, Feira de Santana 1881

ARMAZENS PRODUTO LOCAL ANO

Antonio Francisco de Oliveira Borges Fumo Rua da Feira, 4, Cachoeira 1881

Amancio de Souza Lopes Bastos Fumo Rua de Baixo, 5, Cachoeira 1881

Alberto Rodriguues Pereira Fumo Rua da Feira, 8, Cachoeira 1881

Conde e Comp. Fumo Rua Formosa, 90, Cachoeira 1881

Cicero Cesar de Castro Fumo Rua Formosa, 37, Cachoeira 1881

Domingues Antonio Netto Fumo Rua da Ponte Velha, 25, Cachoeira 1881

Manuel Adeodato de Souza Fumo Rua Formosa, 55, Cachoeira 1881

Farias e Reis Fumo e Couro Largo dos Amores, 9, Cachoeira 1881

Joaquim Martins de Oliveira Fumo e Couro Praça d'Alegria, Cachoeira 1881

Rodrigo e Pacheco Fumo e Couro Rua Formosa, 46, Cachoeira 1881

Albino José Milhazes Fumo e Couro Praça d'Alegria, 6, Cachoeira 1881, 1888

Domingues Gonçalves de Oliveira Fumo Rua das Flores, 20, Cachoeira 1881, 1888

Lucas Fray & Comp. Fumo e Couro Rua Formosa, 94, Cachoeira 1881, 1888

Aristides Martins de Oliveira Fumo Cachoeira 1888

Joaquim Pacheco de Miranda Fumo Cachoeira 1888

José J. Vieira Lopes Fumo Cachoeira 1888

Reis, Irmão & Comp. Fumo Cachoeira 1888

Reinerio Martins Ramos Fumo Cachoeira 1888

Vicente Ferreira de Farias Fumo Cachoeira 1888

Viuva Alberto Fumo Cachoeira 1888

Bastos e Sobrinho Fumo Rua Principal, São Felix 1881

Curvêlo Filho Fumo Rua da Ponte, São Felix 1881

Francisco José Cardoso Fumo Rua do Porto, São Félix 1881

Manuel José Fortunato Fumo Rua Quebra Canella 1881

Dannemann & Comp. Fumo Rua da Ponte, São Felix 1881, 1888

Dr. Manoel de Barros Amorim Fumo Rua Principal, São Felix 1881, 1888
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Viuva Simas & Filhos Fumo Rua Principal, São Felix 1881, 1888

Antonio Raymundo de Souza Fumo São Felix 1888

Castriciano Martins Curvelho Fumo São Felix 1888

Candido Ferreira Jorge da Costa Fumo São Felix 1888

Costa Ferreira Fumo São Felix 1888

Dias Bastos & Comp. Fumo São Felix 1888

Fernando Vicente de Oliveira Fumo São Felix 1888

Tiberii Augusto Pereira Fumo São Felix 1888

Aprigio Candido da Fonseca Fumo Cabêças, Muritiba 1881

Porphirio Pereira Fraga Fumo Rua Direita, Muritiba 1881

Sebastião Borges de Carvalho Fumo Rua Direita, Muritiba 1881

Antonio Germano Teixeira Pitanguy Fumo e Café Rua Direita, Muritiba 1881, 1888

Gustavo Antonio da Fonseca Fumo e Café Cabêças, Muritiba 1881, 1888

Manoel Fernandes de Castro Fumo e Café Rua Direita, Muritiba 1881, 1888

Barão de Capivary Fumo e Café Muritiba 1888

Clementino P. Fraga Fumo e Café Muritiba 1888

Clementino F. Coelho Fumo e Café Muritiba 1888

Herculano A. do Sacramento Fumo e Café Muritiba 1888

Antonio Carlos Pedreira & Comp. Fumo Maragogipe (Capella dos Affligidos) 1888

Hotens & Comp. Fumo Maragogipe (Capella dos Affligidos) 1888

Bastos e Sobrinho Fumo Cruz das Almas 1881

Ernesto Gonçalves da Rocha Fumo Cruz das Almas 1881

Trefon Alves Sampaio Fumo Cruz das Almas 1881

Chri(y)santo Ferreira Braulio Fumo e Café Cruz das Almas 1881,  1888

Francisco Gonçalves V. de Mello Fumo e Café Cruz das Almas 1888

Fernando Ottens Fumo e Café Cruz das Almas 1888

José Eduardo de Almeida Fumo e Café Cruz das Almas 1888

Mello & Filho Fumo e Café Cruz das Almas 1888

Ramiro Eloy da Silva Fumo e Café Cruz das Almas 1888

Reinaldo Dannemann Fumo e Café Cruz das Almas 1888

Alfredo Borges e Barros  Fumo e Café Arraial da Embira 1888

José Rufino do Nascimento Fumo e Café Arraial da Embira 1888

Elias Marques de Souza Fumo e Café Conceição de Feira 1888

José Cardoso de Magalhães Fumo e Café Conceição de Feira 1888

Antonio Luiz Bellas Fumo

Freguesia de N. Senhora do Resgate 

das Umburanas 1888

João Augusto Ferreira Fumo

Freguesia de N. Senhora do Resgate 

das Umburanas 1888

Tenente-Coronel José Leandro Gesteira Fumo e Café

Freguesia de N. Senhora da Conceição 

do Almeida 1888

Antonio da Cunha Guimarães Fumo Curralinho 1881

Bernardo Moura Lemos Fumo Curralinho 1881

Durval Graciano Alves Fumo Rua Imperial, Nazaré 1881

Manuel Pinto dos Santos Fumo Rua Imperial, Nazaré 1881

Thomé Tito Almeida Castro Fumo Rua Imperial, Nazaré 1881

Carlos e Sobrinho Fumo e Açucar Rua General Argollo, Santo Amaro 1881

Camarões e Comp. Fumo e Açucar

Rua Conselheiro Paranhos, Santo 

Amaro 1881

Franklin Moreira dos Santos Fumo e Açucar

Rua do Trapiche de Baixo, Santo 

Amaro 1881

Frederico e Carlos Fumo e Açucar Rua Conde d'Eu, Santo Amaro 1881

João Rodrigues do Lago Fumo e Açucar Rua Conde d'Eu, Santo Amaro 1881

Sebastião Gomes Guimarães Fumo e Açucar Rua General Argollo, Santo Amaro 1881

Bernardo Marques Nogueira Fumo

Rua do Trapiche de Baixo, Santo 

Amaro 1881

João Francisco Alves Fumo Rua Subahé, Santo Amaro 1881
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Antonio Gomes Ribeiro Fumo

Rua Visconde de Itaparica, Feira de 

Santana 1881

Aprigio Gonçalves d'Oliveira Fumo Praça da Imperatriz, Feira de Santana 1881

Abdon Alves d'Abreu Fumo Praça do Imperador, Feira de Santana 1881

Constantino Joaquim dos Santos Fumo

Rua Visconde de Itaparica, Feira de 

Santana 1881

Clarião Lopes Fumo Praça da Imperatriz, Feira de Santana 1881

Conde e Comp. Fumo Praça da Imperatriz, Feira de Santana 1881

Domingos Gonçalves d'Oliveira Fumo

Rua Marquez do Herval, Feira de 

Santana 1881

Philippe Joaquim de Sant'Anna Fumo Praça da Imperatriz, Feira de Santana 1881

Honorio Maciel Fumo Praça da Imperatriz, Feira de Santana 1881

José Luiz da Silva Lima Fumo

Rua Marquez do Herval, Feira de 

Santana 1881

José Gomes da Silva Fumo

Rua Marquez do Herval, Feira de 

Santana 1881

João d'Oliveira Torres Fumo Praça da Imperatriz, Feira de Santana 1881

Joaquim Martins de Oliveira Fumo Praça da Imperatriz, Feira de Santana 1881

Sabino Thiago da Motta Fumo

Rua Marquez do Herval, Feira de 

Santana 1881

Samuel Daniel Fumo

Rua Visconde de Itaparica, Feira de 

Santana 1881

Simão e Rêgo Fumo Praça da Imperatriz, Feira de Santana 1881

Urbano Ferreira de Farias Fumo Praça da Imperatriz, Feira de Santana 1881
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Almanak Administrativo, Indicador, Noticioso, Commercial e Litterario do Estado da Bahia para 1903. Sexto Anno. 

Organisado por Antonio Alexandre Borges dos Reis.  Editores Reis & Comp.
Almanak do Estado da Bahia para 1904-1905. Organisado por Antonio Alexandre Borges dos Reis. Setimo Anno. 1904. 
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