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CAPÍTULO III: FÁBRICA DE PÓLVORA
“PLANTA PROFIL E CORTE DA CAZA QUE SERVIA
DA FÁBRICA DE REFINAR A PÓLVORA”
(COLORIDA: .295m x .41m)

EM SEU interessantíssimo livro, Fortificações da Bahia,25
o doutor João da Silva Campos dedica um capítulo à Casa da Pólvora da
Bahia. Cita várias alusões de velhos escritores ao lugar onde a pólvora se
fabricava, sem localizar definitivamente a casa que a resguardava. É difícil
compreender porque o ilustre historiador assim trata o problema, pois no
prospecto da cidade da Bahia, que fizeram os engenheiros Manuel Cardoso
de Saldanha26 e José Antonio Caldas27 o lugar da Casa da Pólvora destaca-se
nitidamente. Ficava ao lado do forte de São Pedro, na zona do atual Palácio
da Aclamação. A legenda da vista, que data de 1759, informa que é a “caza,
onde se fabricava a pólvora”, porque, como sabemos agora, desde 1730
não se utilizava mais para esses fins a imponente construção.
Em torno à antiga Casa da Pólvora existe importante documentação no Arquivo Histórico Colonial Português. Inclui não menos
de três desenhos feitos por diversos engenheiros militares entre 1751 e
1756 com algumas cartas e ordens régias pertinentes.
Sabe-se que a Casa foi concluída em 1705 por D. Rodrigo da
Costa, 30º Governador do Brasil.28 Na sua carta a Sua Majestade D. Pedro
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Figura 5 - Lisboa. Arquivo Histórico Português. Casa da Pólvora da Bahia.
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II, datada de 10 de setembro de 1705, informando sobre o governo de
D. Rodrigo, o Senado da Câmara da Bahia fala na Casa da Pólvora como
obra já terminada, depois de três anos de trabalho.29 Em 22 de abril de
1702, D. Pedro II comunicara a D. Rodrigo da Costa, chegado há pouco
tempo da metrópole, sua régia resolução de mandar fazer a casa, cuja
planta remeteu. Além disso, notificou o Governador da vinda “nesta
ocazião” de “Manoel da Costa Mestre perito na arte de a [polvora] fabricar, com o qual se ajustou o darselhe tres tostoens nessa praça, porque
nesta corte se há de assistir com dous tostoens por dia pelo meu concelho ultramarino p.a sustento de sua mulher, e familia.”
A 22 de março de 1750, D. José I, considerando a possibilidade de empregar num projeto de novos quartéis a Casa da Pólvora, fora
de uso há muitos anos, dirigiu-se ao Provedor-mor da Fazenda Real da
Bahia, Manuel M. da Cunha de Soto Maior, “que por ser conveniente ao
meu serviço, me pareceo ordenarvoz informeiz: que uso se da ao edifício da Casa da Pólvora dessa Cidade, remettendo-me planta do mesmo
edifício.” Das informações juntas para a resposta do Provedor-mór em
22 de julho, destacam-se alguns elementos da história da construção.
Respondeu este oficial que, depois de receber-se a carta régia de 22 de
abril de 1702, pôs-se em praça a obra de pedreiro e carpinteiro Antonio
da Silva Reis, cujo nome já foi registrado aqui, em relação aos autos da
avaliação da igreja de N. S. da Palma em 1712. Subiu a despesa da obra
da Casa da Pólvora à quantia de 24.000 cruzados e 13$998 réis.
Nesta altura convém citar uma carta notável do engenheiro
Miguel Pereira da Costa, datada na Bahia a 18 de junho de 1710 e conservada na Biblioteca da Ajuda em Lisboa.30 Fala na incapacidade do
capitão da artilharia Francisco Pinheiro, “q. foi carpintr.o exprofeso,
o qual cuidando ser o mesmo cortar hum madeiro em esquadria, ou
buscar o vivo a hua pessa, q. fortificar hua praça, pasou a sua curiosid.e,
ajudado dó q. leo em Luis Serrão,31 a intitulalo engenhr.o” E logo depois
“p.a a fabrica nova da polvora q. aqui se fez, vierão desse Reino 3 plantas
p.a se fazerem as oficinas devid.es por cauza dos incendios q. costuma
haver, o não obstante serem feitas por hu raro engenho, e mandados
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pello conc.o; o Pinhr.o cá contraponteou e se fez tudo junto por hua
sua; nella poz hua porta das duas q. o Mathematico tras nas suas fig.as
em q. se esmerou gastd.o nella 1000 rs. q.do esta caza de polvora podia
ter menos portas, e mais agua, pois lhe esqueceu fazer cisterna, sendo
vão capaz p.a tudo. “Na luz desta curiosa comunicação é preciso supor
a intervenção do soi-disant engenheiro Francisco Pinheiro na execução do projeto vindo da metrópole. Modificou a portada do original,
substituindo-lhe uma das duas inventadas por Luiz Pimentel Serrão no
seu tratado famoso sobre a engenharia militar. Na verdade a entrada da
casa da Pólvora delineada nos desenhos de Lisboa revela grande semelhança com a segunda do livro de Luiz Serrão.
Informou o Provedor-mor, também, que Manuel da Costa
“Mestre de fabricar Pólvora”, foi substituído em 1715 por Afonso Luiz
da Silva, 32 que em 1730 “entregou a dicta casa, e toda a sua fabrica ao
Almoxarife Francisco de Torrez Bayam, e daquelle dia quinze de Novembro, athé o prezente não tem servido a dicta casa, mais, que pra se
guardar a fabrica della e alguns materiaiz da mesma officina.”
Na sua resposta de 6 de agosto de 1751 disse Manuel da
Cunha de Soto Maior, além do conteúdo do relatório acima referido,
que «mandou junta a planta da dita caza feita pello Sargento mor
Engenheiro.» Esta parece ser o risco na coleção do Arquivo firmado
por Manuel Cardozo de Saldanha e datado de 24 de junho de 1751.33
Depois de um ano de deliberação sobre o projeto de quartéis novos,
chegou o Conselho Ultramarino a uma decisão contrária. Promulgouse a Provisão Régia de 16 de novembro de 1752 confirmando esta
determinação, “e sendo ouvido neste negócio o Procurador da minha
Fazenda Me parece dizer-vos que se não aprova a factura dos Quartéis
na Caza da Pólvora.”
Tendo a experiência mostrado que não convinha continuar
na Bahia a fábrica de pólvora, seguiram-se outras propostas de remodelação, cuja natureza não foi possível determinar com inteira segurança.
No ano de 1755, o capitão engenheiro Bernardo José Jordão firmou
uma segunda planta da Casa da Pólvora com uma vista da sua fachada
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e corte do interior, planta que também se acha no Arquivo e que figura
na lista de plantas, mapas e desenhos publicada por Eduardo de Castro
e Almeida.34 Um ano depois, mandou-se da Bahia para o Conselho Ultramarino a terceira das plantas.35
Os três desenhos são muito parecidos, sendo o primeiro de
Manuel Cardozo de Saldanha o mais completo. Falta nas outas plants a
grandiosa inscrição em cima do ornamento do pórtico, “m.to Alto, e
Poderozo Rey e S.r nosso D. Pedro 2º de Portugal mandou fazer esta
obra de afficinas da polvora á Custa da fazenda real p.lo g.or e Cap.m Gr.al
deste Estado D. Rodrigo da Costa. Anno de 1705.”
A planta de 1755, obra de Bernanrdo José Jordão, identifica-se
como tendo sido executada “ordem do conselheyro, e Entend.e g.¹ do
ouro Wenceslau Pr.a da Siva. (Figura 5) Mostra uma área quadrada de
aproximadamente 12m. rodeada por grandes cortinas ligando os quatro
bastiões dos ângulos.O pórtico, parecido com a entrada do forte de Sto.
Antonio da Barra, construído em 1696 por D. João de Lencastro (16941702) 36 com as suas grossas colunas rusticadas, obeliscos e tarja militar,37
denúncia, como já se notou, a influência de uma gravura de pórtico de
fortaleza publicada por Luiz Pimentel Serrão. O pátio interior tinha ao
redor dele uma arcada de 9 vãos. Havia telhados de quatro águas nas
principais divisões, não sendo revelada a função dessas salas, pois nenhuma explicação acompanha a “Planta, profil, e corte.”
Como, porém, sua disposição parece idêntica à do risco do
sargento-mór Saldanha, justifica-se o uso da legenda dele em relação à
planta de Jordão. Segundo este sistema, três dos baluartes (A) teriam
sido “cazas nos tres angulos, e no meio de cada uma dellas está hum
moinho com as suas pedras, e as madeiras do d.o mecanismo estão
innutéis.” Dentro da quarta casa angular estava “hua calddeira em
fornalha.” As pequenas divisões aos dois lados da sala (C) e as que correspondem na cortina paralela funcionavam como “4 cazas discobertas p.a Luz das imediatas.” Na sala (B) estava a cavalariça. Dentro da sala
(C) veem-se indicadas em ângulos diagonais as “duas máquinas de
pilloens de madeira.” No pátio, segundo Manuel Cardoso de Saldanha,
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estava “huma divisão de pano de tijollo singello, e no mesmo alinham.to
debacho dos arcos de hua e outra parte está hua estacada pregada no
chão com porta ou cancella.” Todavia, não se a indicou na planta do
capitão engenheiro Jordão.
A forma quadrada da Casa da Pólvora, com seus quatro
baluartes angulares, representa um dos tipos mais característicos de
fortalezas dessa época. De forma quase idêntica era seu vizinho,
o forte de S. Pedro, principiado, sgundo Vilhena,38 sob o governo do
Marquez de Angeja, D. Pedro Antônio de Noronha (1714-18), segundo Vice-rei do Brasil, e terminado no do quarto Vice-rei, D. Vasco
Fernandes César de Meneses, Conde de Sabugosa, como proclama a
lápide do portão, em 1723.
Também a forma do portão deste forte, como o representa o
desenho de Vilhena, se mostra possivelmente influenciado pela Casa da
Pólvora de 1705.
Relata João da Silva Campos a última etapa da história da Casa
da Pólvora da Bahia. Em 1838 a Santa Casa da Misericórdia arrematou
o velho edifício para aproveitar sua pedra na obra do Hospital de Sta.
Isabel, o que aconteceu somente depois de 1849. Assim desapareceu
um monumento baiano do princípio do século XVIII, cujo destino
depois de 1756 não foi ainda suficientemente esclarecido.39

DOCUMENTOS
Senhor,
Pella Provisão da Copia junta de vinte e dous de Abril de mil
setecentos e dous mandou V. Mag.e edificar nesta praça huma caza para
fabrica da polvora pella planta que foi servido remeter, com o mais pertencente a dita lavoura em cujo comprimento se edificou a dita casa, que
importou de pedreiros, e carapina, vinte quatro mil cruzados, cento e trinta
36
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a e oito mil, nove centos, e noventa e oito reis e assistio o Mestre que veyo da
dita fabrica athe dezaseis de Agosto de mil sete centos e quinze e entrou a
refinar a polvora inútil Affonso Luis pella ordem da copa junta de doze de
Julho de mil sete centos, e catorze, e assistio athe quinze de Novembro de mil
setecentos e trinta, e de antão entregue tudo, que havia recebido pertencente a dita fabrica athe o prezente não tem servido a dita caza, mais que para se
guardarem as taes pertenças, e alguns materiais, como informa o Escrivão
da fazenda e mando junta a planta da dita caza feita pello Sargento mor
Engenheiro e comtudo informe a Provisão de vinte do mês de Março do
prezente anno de mil sete centos e cincoenta e hum como V. Mag.e me
ordena. B.a 6 de Agosto de 1751. Manoel da Cunha de Sotto Mayor.
Copia
Governado, e Cap.m g.¹ do Estado do Brazil. Eu El Rey voz envio
muito saudar por ser conveniente que nessa Cidade da Bahia haja fabrica
de polvora pra nella se reduzir á polvora o salitre que ha nesse Estado e se
espera haverá cada vês maiz abundancia. Fui servido resolver, que se
edifique nella caza para a d.a fabrica, e p.a esse effeito, Me pareceo dizervoz
que se voz remete a planta incluza p.a. por ella se obrar o que for necessário, como também tudo o mais conducente p.a se lavrar a d.ta polvora e p.a
assistir ao trabalho della, vay tambem nesta ocazião, Manoel da Costa
Mestre perito na arte de a fabricar com o qual se ajustou o darselhe tres
tostoens nessa praça porque nesta corte se ha de assistir com dous tostoens por dia pelo meu concelhos ultramarino p.a sustento de sua mulher,
e família, de que voz avizo para que assim o tenhaes entendido e façaes
executar o que por esta ordeno. Escrita em Lx.a a vinte, e dous de Abril de
mil sette centos e dous. Rey Para o Governador g.¹ do Est.o do Brazil.
Copia
Dom Joam por graça de Deoz Ray de Portugal, etc. Faço saber
a voz Prov.or mor da Faz.a do Est.º do Brazil, que por ter rezoluto que
Afonço Luis da S.a tome por assento o refino da Polvora que se acha
37
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neste Est.o para se refinar, e p.a esse effeito necessitar da fabrica que se
acha nestapraça, vozordeno lhe mandeis entregar a fabrica da Polvora
com todas as suas pertenças e miudezas por inventario, e por elle será
obrigado o mesmo Afonso Luiz a restituir tudo sem deminuição alguã.
El Rey nosso Snr o mandou por Miguel Carloz Conde de Sam Vicente,
Gr.¹ da Armada do mar oceano doz seoz concelhoz do Estado e Guerra
e Presidente do ultramarino Miguel de Macedo Rib.ro a fez em Lx.a a
dous de Junho de mil sette centoz, e quartoze.

Snor Des.or Chanc.er e Prov. or mór.
Por carta de Sua Majestade de vinte e douz de Abril de mil,
settecentos, e dous, que ajuncto Copia: foi o dicto Senhor servido, que se
edificasse nesta Cidade, hua casa para a fabrica da Polvora, remettendo-se
a planta para ella, e pondo-se em Praça a obra de Pedreiro, e Carpinteiro:
arrematou o Mestre Pedreiro Manoel Vieira Paez, que importou pelas
verbas, que se achão á margem do Termo da sua arrematação sette contos, e cem mil reiz, e a de carpinteiro arrematou o Mestre Antonio da Silva
Reys, que importou pelas verbas, que tambem se achão á margem do
Termo da sua arrematação, dous contos, seis centos trinta e oito mil
novecentos, noventª, e oito reis, que importão às referidaz duaz quantiaz
vinte, e quatro mil cruzadoz, cento, trinta e oito mil, novecentos, noventa
e oito reis, e assistio Manoel da Costa Mestre de fabricar Polvora, athé
dezesseis de Agosto de mil, settecentos, e quinze, que por Ordem de Sua
Majestade, de que também ajuncto Copia, entrou Affonço Luis a refinar
toda a Polvora, que se achou inutil, e fabrica-la de novo, o qual esteve athé
quinze de Novembro de mil, settecentos e trinta, que entregou a dicta
casa, e toda a sua fabrica ao Almoxarife Francisco de Torrez Bayam, e
daquelle dia quinze de Novembro, athé o prezente, não tem servido a
dicta casa, mais, que para se guardar a fabrica della e alguns materiaiz da
mesma officina. Bahia, e Julho 22 de 1751. Ant. Per.a da Sylva.
38

Arq_Colonial - miolo_Final.pmd

38

2/8/2010, 19:22

