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RESUMO 

 

O processo de ocupação e anexação do território do Rio Grande do Sul, dentro do 

processo de urbanização do Brasil, iniciou, aproximadamente, duzentos anos após a chegada 

dos primeiros navegantes no Brasil. As questões oriundas da expansão e ocupação do 

território brasileiro já haviam avançado, com as decisões do tratado de Madri (1750), que 

determinaram um processo de urbanização tardio, com novas políticas urbanizadoras. Apesar 

das diferenças temporais e de contexto, muitas semelhanças permaneceram no que diz 

respeito às suas formas urbanas. O estudo dessa urbanização é um dos objetivos desse 

trabalho. Por outro lado, se escolheu analisar as cidades de Rio Grande, São José do Norte e 

Pelotas, que se encontram às margens das lagoas, no acesso ao complexo lagunar Patos e 

Mirim, no sul do Brasil, chamada nessa tese, “Portal Meridional do Brasil”. O objetivo foi 

avaliar no período entre 1737 e 1822, o crescimento dessas cidades, as regras urbanísticas que 

as regeram e suas categorias de análise como rua, quarteirão e lote, remanescentes até hoje. 

Esse estudo verificou a importância que o lote teve na formação da imagem que se tem da 

cidade colonial e de sua paisagem. Foi ele o responsável por aproximar tempos diversos e 

lugares diferentes, promovendo uma morfologia típica independente da edificação.  

 



 

 

ABSTRACT 

 

The process of occupation and anexation of the Rio Grande do Sul territory, within the 

Brazilian own urbanization process, initiated, aproximately, two hundred years after the 

arrival of the first settlers in Brazil. The issues originating from the expansion and occupation 

of the Brazilian territory had already advanced with the decisions of the Madrid's Treaty 

(1750), which determined a late urbanization process, with new urbanizing policies. Despite 

the temporal and contextual differences, many similarities remained regarding the urban 

shape. The study of this urbanization is one of the objectives of the present work. On the other 

hand, the cities of Rio Grande, São José do Norte and Pelotas were selected, which are located 

at the margins of the lagoons, in the access to the lake complex Patos and Mirim, in the South 

of Brazil, called in this thesis, “Brazilian Southern Gate”. The objective was to evaluate, in 

the period between 1737 and 1822, the growth of these cities, the urbanistic guidelines that 

ruled their categories of analysis such as street, block and lot, remaining until today. This 

study verified the importance that the lot had on the formation of the perceived image of the 

colonial city and its landscape. It was responsible for maintaining divergent times and 

different locations, promoting a typical morphology independing on the building.  
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1 INTRODUÇÃO 

A trajetória que levou a este estudo envolve vários anos de trabalho empírico de 

levantamentos urbanos e arquitetônicos das cidades da região do sul do Rio Grande do Sul, 

realizados através da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAUrb) da Universidade 

Federal de Pelotas (UFPel).  

Desde 1983, estudos e publicações foram feitos através do Núcleo de Estudos de 

Arquitetura Brasileira (NEAB). Do material coletado na disciplina de Técnicas Retrospectivas 

do Projeto Arquitetônico e Urbanístico, resultou o Relatório da Pesquisa “Sistematização de 

estudos morfotipológicos aplicados às cidades da Região Sul do Estado do Rio Grande do 

Sul”. Outras fontes foram os Inventários Arquitetônicos das cidades de Pelotas1 e de Jaguarão 

(IPACJ)2, o Programa de Revitalização Integrada de Jaguarão (PRIJ)3, o projeto de 

Qualificação do Centro Histórico de Piratini4, e os estudos para uma série de Legislações 

Estaduais de Preservação5.  

A motivação desta pesquisa foi a de aprofundar o conhecimento da urbanização6 das 

cidades da Região Sul do Estado do Rio Grande do Sul, advinda da experiência de estudar a 

região, aliada a uma série de questionamentos que levou a uma pergunta maior. Pergunta-se 

como seus traçados urbanos teriam sido projetados e quais seriam os fatores que levaram as 

formas urbanas das cidades estudadas nesta tese, apresentarem, à primeira vista, semelhanças 

com as cidades coloniais brasileiras, ao mesmo tempo, terem tantas especificidades que 

evidenciam muitas diferenças. Para responder a esse questionamento foram necessários 

estudos que pudessem esclarecer o arranjo físico-espacial e a evolução urbana nos termos da 

cidade brasileira. Esta pesquisa aponta para algumas semelhanças da forma urbana das 

cidades analisadas com a forma de proposição de outras cidades brasileiras, em razão do 

                                                 
1 Convênio FAUrb/UFPel com a Prefeitura Municipal de Pelotas, em 1983.  
2 Convênio FAUrb/UFPel com a Prefeitura Municipal de Jaguarão e com o Instituto de Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional – IPHAN, em 1987. Doravante o Inventário do patrimônio arquitetônico da cidade de 
Jaguarão será denominado por IPACJ.  
3 Convênio FAUrb/UFPel com a Prefeitura Municipal de Jaguarão, em 1991/92. Doravante o Programa de 
revitalização integrada da cidade de Jaguarão será denominado por PRIJ.  
4 Convênio FAUrb/UFPel com o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul – 
IPHAE, em 2000.  
5 NEAB/FAUrb /UFPel para assessoria ao então deputado Estadual Bernardo Olavo de Souza.  
6 “O termo urbanização refere-se, ao mesmo tempo, tanto à constituição de formas espaciais específicas das 
sociedades humanas, caracterizadas pela significativa concentração das atividades e populações num espaço 
restrito, como à existência e difusão de um sistema cultural particular, a cultura urbana. CASTELLS, Manuel. La 
cuestión urbana. México: Siglo Veintiuno, 1986. p.26. Texto traduzido e transcrito pela autora.  
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processo de urbanização no Brasil, e também diferenças em relação aos seus processos de 

crescimento urbano distintos.  

O tema central é o estudo da cidade colonial do sul do Rio Grande do Sul no período 

entre 1737 a 1822, buscando uma comparação com o processo de formação da cidade 

brasileira através da análise das estruturas urbanas7 das cidades em estudo e dos reflexos das 

normativas e das práticas urbanísticas portuguesas sobre elas. Em razão de se partir da 

primeira ocupação urbana oficial no processo de urbanização do Rio Grande do Sul, o recorte 

do objeto será representado pelas três cidades: Rio Grande, São José do Norte e Pelotas, 

iniciadas no decorrer dos séculos XVIII e XIX, situadas na entrada do complexo lagunar 

formado pelas lagunas dos Patos e Mirim e pelos canais do Rio Grande e do São Gonçalo8, ou 

seja, como se está chamando nesta tese, o Portal do Brasil Meridional (Fig. 1). As três cidades 

têm, como paisagem natural, a Planície Costeira. Para efeito deste estudo, foram considerados 

os centros históricos das três cidades, os quais representam a ocupação urbana no período de 

análise determinado.  

O processo de ocupação e anexação do território do Rio Grande do Sul, dentro do 

processo de urbanização do Brasil, iniciou, aproximadamente, duzentos anos após a chegada 

dos primeiros navegantes ao Brasil. As questões oriundas da expansão e ocupação do 

território brasileiro já haviam avançado em razão das políticas dos reis D. João V e D. José I e 

de seus respectivos ministros, Alexandre de Gusmão e do Marquês de Pombal, com as 

decisões do Tratado de Madri9, que determinaram um processo de urbanização diferenciado 

nesse Estado. Mas, apesar disso, muitas semelhanças permaneceram no que diz respeito à 

paisagem cultural. Aqui entendida no seu sentido mais amplo, como foi definida pela 

Convenção Europeia da paisagem, “Paisagem designa uma parte do território, tal como é 

                                                 
7 Entende-se por Estrutura urbana o arranjo físico-espacial das atividades urbanas (através dos equipamentos 
institucionais, comerciais, industriais ou de serviços) no território, organizadas em setores (zona comercial, 
institucional, habitacional e industrial) e relacionadas através do sistema viário. SOUZA, Célia Ferraz de. 
Análise das estruturas urbanas no Rio Grande do Sul. Dissertação (Mestrado em Urbanismo) – Faculdade de 
Arquitetura Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, 1977. p.7.  
8 Cf. Azevedo, no Brasil colonial era raro um núcleo urbano que não se achava associado a um curso d’água, 
fosse grande, médio ou pequeno, em razão da facilidade de comunicação e sobrevivência desses núcleos. 
AZEVEDO, Aroldo. Vilas e cidade do Brasil colonial. Universidade de São Paulo/Faculdade de Ciências e 
Letras, São Paulo, Boletim, n. 208, Geografia n.11, p.1-96, 1956.  
9 Duas regiões, a do Amazonas e a região onde hoje se encontra o Rio Grande do Sul, foram anexadas, mais 
tardiamente, pela Coroa Portuguesa ao território que formaria o Brasil. Sendo local de disputa, essas duas regiões 
mereceram mapeamento cartográfico por expedições formadas por integrantes representativos das duas coroas 
ibéricas, em razão das ações demarcatórias decididas no Tratado de Madri (1750).  
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apreendida pelas populações, cujo caráter resulta da ação e da interação dos fatores naturais e 

ou humanos” 10. 

 

 
Fig. 1 - Mapa localizando a área na América do Sul, Brasil, sul do RS e entrada da 

lagoa dos Patos. 
Fonte: IBGE, 201111. 

Edição da figura: Rafael Arnoni12 
 

Interessa, para esta pesquisa, a questão que rege as determinações da ordem urbana no 

século XVIII. De um lado, a tarefa de decisão coube às câmaras municipais ou aos dirigentes 

dos povoados, baseadas nas Ordenações do Reino e nas Cartas Régias de fundação de Vila. 

Por outro lado, o encargo da viabilização coube aos agentes construtores (militar ou civil) na 

aplicação da regularização dos traçados urbanos. Aos construtores militares estava destinada a 

tarefa de intermediar princípios abstratos e gerais para sítios e lugares específicos, os quais 

tinham objetivos estratégicos diferentes, por conta da aplicação de seus conhecimentos 

advindos da sua formação nas aulas de arquitetura militar, baseadas nos tratados de arquitetos, 

                                                 
10 RIBEIRO, Rafael Winter. Paisagem Cultural e Patrimônio. Rio de Janeiro: IPHAN/COPEDOC, 2007, p.50. 
c.f. Convenção Européia da paisagem, 2000.  
11 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Território Brasileiro: Atlas Nacional 
Brasileiro 2010. Rio de Janeiro, 2010. 1 mapa. Escala: 1: 15. 000. 11000. Disponível em:  
<ftp://geoftp.ibge.gov.br/Atlas/Atlas_Nacional_do_Brasil_2010/pdf_atlas_nacional_milton_santos_2010/2_Terr
itorio_e_meio_ambiente/Atlas%20Nacional%20do%20Brasil%202010%20-%20pagina%2034-
Territorio%20brasileiro.pdf>. Acesso em: 13 set. 2011. 
12 O redesenho de algumas cartas ou o reforço em cores sobre as cartas e sobre as fotografias deste estudo, que 
não estão referidas diretamente, foram editadas por Rafael Arnoni.  
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engenheiros militares portugueses e estrangeiros, que aportavam informações de padrões 

construtivos e de medidas usuais.  

Ao falar das cidades coloniais do extremo sul do Brasil, é necessário entender o que a 

Coroa de Portugal pensava de sua colônia brasileira e qual a imagem que queria para suas 

cidades. Portanto, para se saber como foram implantadas, que princípios foram determinantes 

é de suma importância entender a política de urbanização implantada no século XVIII, para o 

Brasil. Com a intenção de esclarecer os primórdios da urbanização no Rio Grande do Sul, que 

ocorre a partir de 1737 e considerando que esse processo se iniciou a partir de Rio Grande 

junto à Laguna dos Patos, é que se lançou essa questão, como objetivo geral desta tese.  

Considerando que houve uma política urbanizadora13 por parte da Coroa Portuguesa 

em suas colônias e que existem reflexos na urbanização no sul do Brasil (RS) e reflexos na 

estrutura urbana das cidades do sul do RS (reflexos esses que lhes dão identidade e definem 

suas especificidades); considerando que elas representam um caso especial no contexto 

brasileiro, em razão de sua formação tardia no final do período colonial brasileiro, procura-se, 

também, entender que diretrizes atuaram no processo de urbanização no sul do Brasil Colônia. 

As cidades do portal evidenciam, de um modo geral, características muito semelhantes 

na constituição da imagem entre si e com as demais cidades brasileiras da época, o que 

permite levantar o seguinte questionamento: o que levou essas cidades, que não têm traçados 

iguais, a apresentar imagens semelhantes nas suas formas urbanas? Seria em razão de um 

fator legislatório ou de uma prática urbanística advinda das cidades portuguesas, ou ambos? 

A maneira de demonstrar isso nesta tese foi analisando a estrutura urbana e a 

implantação do traçado urbano e de seus componentes (ruas, quarteirões e lotes) que, por sua 

vez, contribuíram para a homogeneização da forma urbana, nas cidades de Rio Grande, São 

José do Norte e Pelotas, pelo menos no que concerne à testada dos lotes e implantação dos 

seus acessos orientados para as ruas principais. Acrescente-se, ainda, que, na cidade colonial, 

a tipologia arquitetônica habitacional que predominava apresentava-se ou através do sobrado 

ou da casa térrea, fator que por si só induzia a uma configuração homogênea nas cidades 

coloniais brasileiras, em razão das exigências urbanas em inscrever as edificações nos 

alinhamentos frontais e laterais. Convém esclarecer que não foi objetivo desta pesquisa 

                                                 
13 REIS, Nestor Goulart. Imagens de vilas e cidades do Brasil Colonial. São Paulo: EDUSP/Imprensa Oficial 
do Estado/FAPESP, 2000a. p.61.  
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estudar o objeto construído14, mas estudar a base formal do traçado urbano que possibilitou 

sua inserção. Acrescente-se também que as cidades observadas neste estudo são de planície, 

característica que induz a uma paisagem sem ressaltos, no que se diferenciam das que se 

localizam em terrenos acidentados. 

Outra questão que pode ser aqui levantada é a do posicionamento muito usual entre os 

estudiosos do assunto que abordam a maneira pela qual os portugueses conduziram a 

implantação de suas cidades, ou seja, a do pragmatismo português15. Muito se fala e se 

escreve sobre o pragmatismo português, o “desleixo”, na implantação das cidades brasileiras, 

como coloca Santos16, fazendo tábula rasa de um costume formado por uma somatória de 

práticas urbanísticas. Neste trabalho, o pragmatismo será considerado nos seus regramentos 

práticos, isto é, será considerado como cultura normativa herdada dos portugueses. Isso leva 

aos objetivos específicos que são:  

a) entender o parcelamento fundiário dos núcleos urbanos iniciais dessas cidades – se 

é feito ao acaso ou se existe alguma regra;  

b) comparar os elementos urbanos que permanecem (como rua, quadra e lote) nos 

centros históricos analisados, com as medidas preconizadas pelas legislações e 

pelos tratados dos engenheiros militares e dos arquitetos do século XVIII, 

relacionando-as, também, com as medidas do sistema métrico decimal.17  

Portanto, esta tese trabalha com duas hipóteses fundamentais que se complementam. 

Uma hipótese no nível mais geral e outra no nível específico no processo de urbanização no 

sul do Brasil Colônia. No nível geral, a hipótese é de que, Portugal tinha a intenção de deixar 

bem marcada a imagem de cidade portuguesa e o fez através de suas legislações – Cartas 

Régias, intenção essa que somada às práticas urbanísticas coloniais portuguesas, que passam 

                                                 
14 A pesquisa “Sistematização de estudos morfotipológicos aplicados às cidades da Região Sul do Estado do Rio 
Grande do Sul”, produto dos levantamentos da disciplina de Técnicas Retrospectivas do Projeto arquitetônico da 
FAUrb/UFPel, feitos em doze cidades da região sul apontou a característica da tipologia arquitetônica tradicional 
(porta e janela, corredor lateral e corredor central) como presente em dois terços dos centros históricos 
analisados. 
15 Pragmatismo é uma corrente de ideias, segundo a qual a validade da doutrina é determinada pelo seu bom 
êxito prático.  
16 SANTOS, Paulo. Formação das cidades no Brasil Colonial. In: COLÓQUIO DE ESTUDOS LUSO 
BRASILEIROS, 5., 1968, Coimbra. Actas... Coimbra: [s.n.], 1968. p.70.  
17 Convém esclarecer que no período estudado por esta tese, o sistema utilizado era o de palmos e seus múltiplos, 
pois o Sistema Métrico Brasileiro só foi decretado por Lei Imperial sob o no. 1157 em 26 de junho de 1862, mas 
só entrou em vigor em 1872. Fonte: PÁGINA DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO. Disponível em<http://www.ipem.sp.gov.br/5mt/historia.asp?vpro=imperio#lei> acesso em: 17 de 
jun. 2012. 
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de geração para geração, de pessoa para pessoa e, que mesmo contrariando algumas 

legislações, deixam marcas na paisagem das cidades, seja nas construções, seja no traçado, 

rua, quadra e lote. No nível específico, a hipótese secundária é de que, em razão da 

configuração do lote ser muito persistente até os dias atuais, o parcelamento do solo é o 

grande responsável pela configuração da forma urbana no tecido urbano oriundo da cidade 

colonial. Assim sendo as cidades de Rio Grande, São José do Norte e Pelotas, serão 

analisadas através da observação do desenvolvimento de suas estruturas urbanas e dos 

elementos remanescentes das suas funções iniciadas dos séculos XVIII e XIX, como o 

traçado, sítio, ruas, quadras e lotes.  

Os traçados urbanos dessas cidades iniciaram à mercê das práticas urbanísticas 

coloniais portuguesas e, à medida que a mão-de-obra militar foi se instalando na região, 

tendeu-se à regularização do quarteirão e da padronização da largura de ruas, embora o 

parcelamento do solo ainda seguisse as práticas coloniais de implantação urbana de lotes 

estreitos e compridos.  

Do ponto de vista metodológico se buscou, neste estudo, analisar os núcleos urbanos 

que originaram as três cidades, Rio Grande, São José do Norte e Pelotas, visando a encontrar, 

de um lado, evidências de uma proposta de estrutura urbana e de políticas urbanas e, de outro, 

identificar as geratrizes de implantação e a estrutura da forma urbana18, através das 

permanências nos espaços urbanos dos seus centros históricos, sejam eles traçado, ruas, 

quarteirões e lotes.  

Para estabelecer como a estrutura urbana se manifestou nesses núcleos urbanos 

abordados, dividiu-se a análise em duas abordagens.  

A primeira abordagem foi através do estudo da evolução urbana das cidades, baseado 

em fontes primárias (legislações e as cartografias dos séculos XVIII e XIX, referentes às 

cidades em estudo) e fontes secundárias (dados encontrados no levantamento produzido na 

revisão bibliográfica, contendo elementos históricos políticos e socioeconômicos da região e 

das cidades). Foram elaboradas cronologias de eventos que condicionaram a ocupação 

portuguesa no Brasil e no Rio Grande do Sul, com a finalidade de coordenar os processos de 

                                                 
18 Panerai define a estrutura da forma urbana como a continuidade histórica de um processo urbano que estuda a 
relação entre os tipos construídos e a forma urbana. (PANERAI, Philippe. Tipologias. In: PANERAI, Philippe et 
al. Elementos de analisis urbano. Madrid: IEAL, 1983. p.133).  
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fundações de cidades com as políticas de ocupação de território e formação de redes urbanas 

da Coroa Portuguesa.  

Uma interpretação do método de análise de evolução urbana de Souza e Müller19, foi 

realizada para efetivar a compreensão desse processo. Esse método trabalha, a partir dos 

antecedentes históricos, os fatores que atuam no processo da evolução urbana, os fatores 

locacionais, populacionais, econômicos e funcionais, que objetivam determinar os períodos, 

caracterizados por suas funções urbanas, em cada uma dessas cidades.  

 [...] a metodologia aplicada trata objetivamente da análise do inter-relacionamento 
dos fatores populacionais, econômicos, socioculturais, político-institucionais e 
locacionais que atuaram sobre a cidade, sua região e demais regiões, em cada 
período da sua história, procurando destacar, de maneira particular, em cada um 
deles, as suas funções urbanas e, de maneira geral, suas perspectivas. Ainda, em 
cada um dos períodos, procurou-se caracterizar a estrutura física da cidade com as 
extensões urbanas, mudanças de usos do solo, alargamentos e aberturas de ruas, 
construções de equipamentos, etc, como decorrência das alterações da estrutura 
socioeconômica. 20 

A periodização permite verificar as funções que um núcleo urbano acrescenta, amplia 

ou perde, ao longo do tempo, através dos vários fatores que condicionam e determinam uma 

região e as cidades que a compõem como, o movimento da população, a economia que a 

impulsiona, os aspectos socioculturais que a caracterizam, os institucionais que a administram 

e os locacionais que foram determinados, fundamentalmente, pela melhor facilidade de 

acesso, pela topografia, solo, vegetação e clima.  

Os mapas foram trabalhados na intenção de melhor elucidar na interpretação dos 

dados levantados. Esse trabalho foi feito através do redesenho de algum mapa ou de edição 

em cores sobre a cartografia estudada: das letras que compõem as legendas, dos símbolos, das 

vias de comunicação e das manchas de ocupação.  

Por fim, as informações referentes à análise da evolução urbana foram tabuladas e 

espacializadas. Para as considerações finais os dados do relato da pesquisa histórica e da 

análise da evolução urbana foram cotejados. 

Para este estudo foram considerados dois períodos para as três cidades. O primeiro, de 

1737 a 1763, e o segundo de 1776 a 1822. O primeiro contempla a implantação de Rio 

Grande até à invasão dos espanhóis, em 1763, nesse período era nesse local que estava 
                                                 
19 SOUZA, Célia Ferraz de; MÜLLER, Dóris Maria. Porto Alegre e sua evolução urbana. Porto Alegre: 
UFRGS, 2007. p.17.  
20 Ibid. p.10-11.  
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instalada a Comandância do Continente. O segundo contempla o período logo após a 

retomada dos portugueses, em 1776, até à Independência do Brasil em 1822. Convém 

ressaltar que o período entre 1763 e 1776 a região, sob o domínio dos espanhóis, ficou em 

estado de latência, em razão da fuga dos habitantes para o norte. Portanto, não será bordado 

esse período nesta tese. Nesse período a administração da Comandância passou primeiro à 

Viamão e dez anos depois à Porto Alegre. 

Como o processo de evolução urbana envolve a região do entorno das cidades, assim 

como sua relação com outras regiões, o estudo dessa região pode levar em conta três níveis de 

relações (continental, intermediário e local) para compreensão da evolução dos seus núcleos 

urbanos.  

Nas relações ao nível continental, está – o tema das estratégias portuguesas de controle 

colonial na América do Sul e Platina. Mais precisamente, a essa escala corresponderiam os 

territórios da Região do Rio da Prata, do Rio Uruguai e da Barra do Rio Grande. Os tratados 

frequentemente mencionados (de Madri, Santo Ildefonso e outros) explicitariam parte das 

disputas entre Portugal e Espanha, negociações políticas e dos modos de ocupação das terras 

em que estão as cidades objeto deste estudo.  

Ao nível intermediário, estão as questões regionais de políticas definidoras da região, 

através das causas que levaram à implantação das três cidades, Rio Grande, São José do Norte 

e Pelotas. Questões relativas às intenções da Coroa Portuguesa de tomar posse do território, 

relativas à escolha dos sítios físicos (suas características geomórficas, suas localizações e seus 

acessos) e das próprias questões administrativas desde o início da Comandância do 

Continente de São Pedro, chegando à capitania, no início do século XIX, e instituindo, em 

1809, através de seu governador, Paulo José da Silva Gama, quatro municípios, Rio Grande, 

Porto Alegre, Rio Pardo e Santo Antônio da Patrulha. A partir daí, alguns dos povoados da 

Vila de Rio Grande, entre eles, Pelotas e São José do Norte iniciaram seu processo de 

desvinculação quando se tornaram freguesias, respectivamente, em 1812 e 1822, até seu 

desmembramento definitivo em 1832, quando se tornaram Vilas. 

Ao nível local, buscou-se a função do núcleo em cada período, através da 

transformação do espaço físico: sistema viário, traçados, acessos, equipamentos e serviços e 

zonas de atividades específicas.  
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Além das questões de análise dos núcleos urbanos, uma segunda abordagem foi feita 

através de um levantamento das dimensões de alguns dos elementos urbanos que foram 

destacados como categorias de análise (rua, quarteirão e lote), remanescentes da época de 

formação dos sítios históricos das três cidades, foram tabulados e espacializados em mapas 

através de programa de georeferenciamento e analisados conforme as geratrizes que 

determinaram sua implantação. Essas dimensões dos elementos urbanos remanescentes foram 

comparadas com as dimensões ordenadas pelas legislações da Coroa Portuguesa e as 

recomendadas pelos tratados dos engenheiros militares e pelos arquitetos do século XVIII e 

transmitidas pelas próprias práticas urbanísticas portuguesas, através do “saber fazer”.  

Quanto à estrutura, esta pesquisa está composta em seis partes. Em síntese, na 

Introdução, é apresentada a argumentação dos motivos, objetivos e hipóteses que envolveram 

a discussão do tema escolhido, ou seja, o questionamento sobre as semelhanças e as 

diferenças das implantações das cidades coloniais brasileiras e a maneira de como analisar a 

questão.  

A segunda secção, Políticas urbanizadoras de Portugal, trata da questão da formação 

da cidade brasileira do século XVIII, suas origens e as políticas de expansão da rede urbana 

brasileiras. Apresenta a contextualização histórica desde a fundação da Colônia de 

Sacramento, dos tratados de definição dos territórios e das incursões de ocupação do território 

rio-grandense, como causas das consequentes implicações históricas da área em estudo. Está 

apresentado o assunto da urbanização e da formação das redes urbanas no período colonial 

brasileiro, conforme seus trâmites administrativos, tanto para o Brasil, como um todo de um 

território nacional, assim como para o Rio Grande do Sul, como território regional e, 

especificamente, para a região das cidades abordadas, discutindo o reflexo das políticas 

portuguesas de povoação, bem como a influência da Igreja Católica Apostólica Romana sobre 

as implantações das cidades coloniais brasileiras.  

Na terceira secção, Cidades do portal da Laguna dos Patos, estão algumas descrições 

para contextualizar a região do ponto de vista geográfico natural e social. As análises 

específicas de cada cidade no que diz respeito às suas evoluções urbanas, na qual estão 

apresentados dados organizados em fases de evolução urbana periodização com informações 

sobre a região em que as cidades estão inseridas, assim como dados referentes à estrutura 

urbana das cidades de Rio Grande, São José do Norte e Pelotas. 
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Além das políticas de urbanização da Coroa Portuguesa sobre o território brasileiro, 

incidiam sobre as cidades as legislações que fundavam as vilas no Brasil e os agentes 

responsáveis pelo desenho das plantas urbanas.  

Na quarta secção, Cidade colonial no século XVIII – o traçado e os tratados, está a 

discussão da imagem da cidade portuguesa na implantação de novas vilas. Através da 

legislação e do costume cultural, as ações de definição da Coroa geraram um tipo de cidade 

portuguesa, implantado no Brasil, formada por elementos integradores do traçado urbano 

(sítio, rua, quarteirão, lote). Nesse capítulo, também estão, a influência de tratados de 

arquitetura, de fortificações, dos engenheiros militares e arquitetos portugueses sobre os 

elementos urbanos das cidades coloniais brasileiras do século XVIII e assim como a presença 

da cartografia, um dos fortes instrumentos de conhecimento para dominação do território.  

Na quinta secção, Avaliação das persistências no processo de transformação dos 

núcleos urbanos das cidades do portal meridional do Brasil, há análise dos traçados urbanos 

das três cidades sobre a cartografia existente do século XIX e observações sobre as 

características formais dos povoados através do relato dos viajantes, que lá estiveram no 

início do século XIX. Numa segunda parte desse capítulo estão os cadastros das medidas dos 

componentes do traçado urbano, rua, quarteirão e lote, captados em cartografia atual, com 

análises dessas categorias comparadas com as referências encontradas nos tratados e nas 

legislações.  

Finalmente, as Considerações Finais confirmam as hipóteses formuladas inicialmente. 

Apresentam-se sugestões para próximos estudos que contribuirão para o melhor entendimento 

do assunto da implantação de cidades coloniais brasileiras do século XVIII e início do XIX.  
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2 POLÍTICAS URBANIZADORAS DE PORTUGAL 

À guisa de uma revisão bibliográfica, o objetivo de entender como a Coroa Portuguesa 

estabelecia suas políticas de ocupação e povoação do território brasileiro, no final do período 

colonial e, principalmente, em alguns núcleos urbanos iniciais do Rio Grande do Sul, 

conduziu a dois procedimentos: primeiro à compreensão do processo político do Brasil 

colonial e do seu sistema administrativo e, em segundo, à investigação dos fatores que 

influenciaram nas formações desses núcleos urbanos visando a buscar evidências da intenção 

de uma proposta de estrutura urbana.  

Para a análise das cidades, foi necessário estudar os vários períodos que marcaram 

mudanças significativas na sua estrutura e na sua paisagem de acordo com os tipos de 

aglomerações urbanas ditadas pela Coroa Portuguesa (Cidade Real, Vila, Freguesia) e 

detectar, ainda, o papel da Igreja que dividia a primazia da administração dos povoados.  

A referência de alguns estudos sobre a urbanização no Brasil é fundamental para 

estudar a implantação e ocupação das cidades brasileiras. Dentre os autores dessas 

referências, destacam-se João Boltshauser21, Paulo Santos22 e Nestor Goulart23. 

João Boltshauser trouxe uma importante contribuição para o entendimento da 

formação das cidades coloniais americanas. O autor classificou tipos de cidades sob algumas 

categorias. Organizou-as conforme suas funções, localização, população, questões 

administrativas e seus padrões urbanos.  

Paulo Santos, que foi um dos pioneiros nessa discussão sobre o processo de 

urbanização no Brasil, trouxe uma visão da administração de Portugal sobre a colônia 

brasileira. O autor sustentava que, na realidade, essa administração não se deteve numa lei 

específica como o fizeram as administrações das cidades de colonização espanhola24 e sim se 

apoiou em três estamentos: na legislação, no conhecimento do profissional habilitado e na 

casuística do local de assentamento.  
                                                 
21 BOLTSHAUSER, João. Noções de evolução urbana nas Américas. Belo Horizonte: Ed. Escola de 
Arquitetura/UFMG, 1959.  
22 SANTOS. Op. cit., 1968, p.46.  
23 REIS, Nestor Goulart. Evolução urbana do Brasil (1500-1720). São Paulo: Pini, 2000b.  
24 A coroa espanhola fez uma lei específica (Leis das Índias) para implantação de novas povoações, somando 
148 ordens, nas quais, “32 correspondiam às diretrizes de ordenamento espacial urbano”. (RHODEN, Luiz 
Fernando. A fronteira sulina do Brasil na primeira metade do século XIX: traçados urbanos e arquitetura. 
Tese (Doutorado em Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal da Bahia, 2005. 
p.176).  



29 
 

Nestor Goulart Reis, abordando o processo de urbanização no Brasil, de 1500 a 1720, 

trouxe sua visão do processo administrativo que orientou a implantação e a expansão da rede 

urbana brasileira no período colonial. O autor postulou que a organização do sistema urbano 

brasileiro, desde o início, fazia parte de uma “política colonizadora” e de uma política 

urbanizadora. Essa política estava posta através das ações do sistema administrativo da Coroa 

Portuguesa na ocupação do território brasileiro. E apresentou, também, o sistema que 

estruturava a hierarquia das cidades em povoados, freguesias, vilas e cidades-reais, mostrando 

sua evolução urbana.  

Esclareceu ainda que, no século XVII, no período de D. João V (1706 a 1750), a 

política da Coroa Portuguesa recebia as influências do pensamento iluminista, quando 

mudanças sobre as suas cidades se intensificaram. Mas foi no período de D. José I (1750-

1771) que seu primeiro ministro Pombal, defensor da separação da Igreja e do Estado, 

exerceu forte domínio na administração política, o que teve consequências significativas na 

colônia brasileira, entre elas a expulsão dos jesuítas, a expansão das fronteiras do Brasil, o 

programa de novas vilas na região norte e oeste e a defesa da fronteira sul.  

Acrescentam-se, ainda, autores como Roberta Delson, Murillo Marx e Fania Fridman. 

Delson25 trata da política urbanizadora da Coroa Portuguesa durante o século XVIII. Nesse 

período foram aplicados alguns programas de povoamento no norte e no sul do Brasil por 

conta das ações de expansão dos limites do território, promovidas pelo Marquês de Pombal, 

às quais a autora chama de “um ambicioso projeto de reestruturação fundiária”.  

Sobre as cidades coloniais brasileiras, sua forma de implantação e fatores que 

incidiram em seu desenho, foram consultadas as obras de Paulo Thedim Barreto, Sylvio de 

Vasconcellos e de Murillo Marx.  

Barreto26 analisou a arquitetura colonial piauiense e comparou-a com a maranhense. O 

autor trouxe para a discussão a questão das Cartas Régias de fundação de vilas aportarem 

normas como “se conserve a mesma formosura nas vilas, e nas ruas delas a mesma largura 

                                                 
25 “A preferência declarada dos portugueses pelos pequenos fazendeiros, e não pelos grandes latifundiários, fazia 
parte do seu ambicioso programa de reestruturação fundiária iniciado nos anos de 1690”. DELSON, Roberta 
Marx. Novas vilas para o Brasil Colônia. Brasília: E Alva – Ciord, 1997. p.12.  
26 BARRETO, Paulo Thedim. O Piauí e a sua arquitetura. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, n. 2, p.187-223, 1938.  
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[...]”. Também revelou definições dos tipos de residências: de porta e janela27, meia morada28 

e morada inteira29.  

A nomenclatura desse tipo de morada varia conforme a região litorânea brasileira. 

Além do tipo porta e janela que persiste com o mesmo nome em todo o Brasil, os outros tipos 

são chamados, no nordeste, de meia-morada, morada inteira, ¾ de morada, morada e meia, 

meia morada e comércio, conforme a Fig. 2 que traz exemplos em São Luís no Maranhão.  

 

Fig. 2 Tipologia tradicional - casas de residência no Brasil. 
Fonte: ANDRÈS, 1998, p.42. 

 

Na região sul do Rio Grande do sul, fora o tipo porta e janela, os outros tipos são 

reduzidos a dois, corredor lateral e corredor central (Fig.3).  

                                                 
27 “O tipo ‘porta e janela’ compreende: uma sala, um quarto dependente, passagem obrigatória para a varanda; e 
a cozinha, em uma pequena ‘puxada’, fazendo corpo com a varanda”. (BARRETO, 1938. Op. cit., p.195).  
28 “O tipo de ‘meia-morada’ caracteriza-se pela independência do quarto e da sala e, consequentemente, pelo 
maior comprimento da varanda. Em uma das extremidades do prédio aparece o corredor. A sala tem porta para o 
corredor, e o quarto para a varanda”. (Ibid., p.195).  
29 “A ‘morada-inteira” participa do corredor central e o quarto e sala se repetem de ambos os lados, com a 
mesma disposição anteriormente descrita. A varanda aumenta sobremaneira de comprimento”. (Ibid., p.196).  
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“porta-e-janela” “corredor-lateral” “corredor-central” 
 

Fig. 3 Tipologia tradicional: casas de residência no Rio Grande do Sul. 
 

Fonte: JANTZEN, 2010, p.11 
 

Em relação a essa característica de arquitetura, a pergunta que se faz é se ela está 

diretamente ligada ao sistema de divisão dos lotes cujas testadas seguem tamanhos pequenos 

médios e grandes num intervalo de 3,3m e 13,2m. Esse sistema pode estar diretamente 

relacionado com essa tipologia anunciada.  

Sylvio de Vasconcellos30 descreveu e analisou Ouro Preto na sua fase inicial, isto é, 

quando se chamava Vila Rica e sintetizou algumas práticas que são encontradas na formação 

de muitas cidades coloniais brasileiras. Nesse texto, o autor comentou sobre as regras 

empíricas que incidiam sobre o arruamento e sua hierarquia. O autor mencionou também 

sobre a existência da Rua Direita e como ela se formou, assim como se referiu ao profissional 

da administração municipal que era o responsável pela fiscalização das construções e seus 

regulamentos, chamado de Almotacé31.  

Foram consultados três livros de Murillo Marx que versam sobre questões urbanísticas 

da cidade brasileira. O primeiro32expõe os aspectos gerais, espaços vazios, áreas construídas e 

elementos urbanos. O segundo33 debate a questão das legislações eclesiásticas, como as 

Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia e outras constituições sinodais. Trata da 

importância da legislação eclesiástica na caracterização do desenho urbano na cidade 

                                                 
30 VASCONCELLOS, Sylvio de. Villa Rica. São Paulo: Perspectiva, 1977.  
31 O cargo de Almotacé foi extinto em 1833. Era um funcionário eleito pela Câmara e cuidava das taxas e dos 
pesos e medidas. “aos almotacés pertence embargar a requerimento de parte qualquer obra de edifício, que se 
fizer dentro da Villa, ou seus arrabaldes”. A regulamentação dos Almotacés encontra-se nas Ordenações, sob o 
Título 68, divide-se em vários sub-títulos, entre os quais, “Edifícios e servidões” estão contemplados do item 22 
ao 42. (ALMEIDA apud BRASIL. Senado Federal. Código Filipino ou Ordenações e Leis do reino de Portugal 
Brasília: Senado Federal, Comissão Editorial, 2004. v. 38-a [fac-símile da 14.ed., segundo a primeira, de 1603, e 
a nona, de Coimbra, de 1821]). 
32 MARX, Murillo. Cidade brasileira. São Paulo: EDUSP, 1980.  
33 MARX, Murillo. Nosso chão: do Sagrado ao Profano. São Paulo: Edusp, 1989.  
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brasileira e na sua evolução posterior. O terceiro34 aborda questões que dizem respeito às 

legislações régias e eclesiásticas até as posturas urbanas.  

Fania Fridman35 é outra autora importante, que trabalha com as questões 

administrativas da Coroa em relação à instalação das aglomerações humanas e seus povoados, 

versando sobre a questão da influência do padroado em parceria com a “nobreza da terra” na 

fundação das freguesias no Rio de Janeiro.  

A questão fundiária e tipos de aglomerações36 são outros temas abordados, além da 

questão dos impostos que incidiam sobre os prédios em qualquer povoado. Os tipos de 

aglomerações eram a Povoação ou Povoado (capela ou freguesia), de criação espontânea, a 

Vila (com casa de Câmara e Cadeia), criada por ato donatário, e a Cidade Real situada em 

terras sujeitas à Ordem de Cristo e de fundação real ou papal.  

Fridman37 fez uma resenha sobre por onde anda o debate da discussão a respeito da 

cidade colonial brasileira, abordando vários autores. A autora reforça que a reflexão sobre a 

gênese e a evolução da análise sobre o passado das cidades brasileiras e sobre o que significa 

ser brasileiro no período colonial é difícil de ser completa. Concorda-se com a autora quando 

diz que é impossível dar conta de toda a produção intelectual, pois abrange várias disciplinas, 

como a geografia, demografia, economia, antropologia, história, arquitetura e planejamento 

urbano, que se ocupam do conhecimento da cidade ao longo do tempo.  

Para o Rio Grande do Sul, estudos como os de Borges Fortes, Amyr Borges Fortes e 

João Battista Santiago Wagner, Sandra Pesavento, Vera Barroso, Glenda Pereira da Cruz, 

Célia Ferraz de Souza, Luis Fernando Rhoden, Maria Luiza Bertulini Queiroz, Ester 

Gutierrez, Ivone Leda Amaral, Günter Weimer e Luisa Durán Rocca, ajudam na compreensão 

do debate sobre as influências que incidiram no processo de urbanização no Estado do Rio 

Grande do Sul.  

                                                 
34 MARX, Murillo. Cidade no Brasil: terra de quem? São Paulo: Nobel, 1991.  
35 FRIDMAN, Fania. Freguesias do Rio de Janeiro ao final do século XVIII. In: SEMINÁRIO DE HISTÓRIA 
DA CIDADE E DO URBANISMO, 10, 2008, Recife. Anais... Recife: 2008. p.205-218.  
36 FRIDMAN, Fania. A história da propriedade da terra no Brasil. Rio de Janeiro: Cadernos IPPUR/UFRJ, v. 
1, n. 5, 1991, p.188.  
37 FRIDMAN, Fania. Breve história do debate sobre a cidade colonial brasileira. In: GOMES, M. A. F. et al. 
(Org.). A cidade como história. Salvador: EDUFBA, 2005. v. 1, p.43-72.  
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Quanto às questões administrativas, políticas e religiosa da formação do Estado do Rio 

Grande do Sul, a obra, dos autores Fortes e Wagner38 é uma criteriosa compilação de dados 

sobre a história desde a fundação da Vila de Rio Grande, a instituição da região como 

Capitania, Província e seus dirigentes, bem como a evolução da sua rede urbana com dados de 

legislações de fundação dos povoados, freguesias vilas e cidades.  

Sandra Jathay Pesavento39, nos anos 80 do século XX, aportou, uma importante 

contribuição para o entendimento da história do Rio Grande do Sul com seu livro homônimo 

que contém, no seu primeiro capítulo, informações sobre o início do Continente do Rio 

Grande de São Pedro e as questões históricas que implicaram a sua formação em razão da 

expansão dos portugueses rumo ao sul em direção à região do Prata.  

Vera Barroso40 trabalhou com a história do povoamento e urbanização dos municípios 

no Rio Grande do Sul, elaborando uma sistematização em fases da ocupação do Estado.  

Célia Ferraz de Souza apresentou importante aporte sobre a urbanização do Estado do 

Rio Grande do Sul41, assim como a discussão da organização dos núcleos urbanos através do 

método de análise de suas estruturas urbanas42 e, pelo método de periodização, a análise de 

suas evoluções urbanas43.  

Luis Fernando Rhoden44 trouxe à discussão, importante estudo sobre a origem dos 

traçados urbanos das cidades rio-grandenses e suas influências ibéricas. O autor juntamente 

com Glenda Pereira da Cruz45, aportou informações sobre as variadas influências que o 

território rio-grandense sofreu na sua ocupação em razão das várias frentes que o originaram. 

                                                 
38 FORTES, Amyr Borges; WAGNER, João Battista Santiago. História administrativa, judiciária e 
eclesiástica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, [s.n.], 1963.  
39 PESAVENTO, Sandra Jatahy. História do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1985.  
40 BARROSO, Vera. Povoamento e urbanização do Rio Grande do Sul. In: WEIMER, Günter (Org.).  
Urbanismo no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: UFRGS, 1992.  
41 SOUZA, Célia Ferraz de. Contrastes regionais e formações urbanas. Porto Alegre: UFRGS, 2000.  
42 SOUZA, Célia Ferraz de. Análise das estruturas urbanas no Rio Grande do Sul. 1977. 183p. Dissertação 
(Mestrado em Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre.  
43 SOUZA, 2007. Op. cit. 
44 RHODEN, Luiz Fernando. O urbanismo no Rio Grande do Sul: origens e evolução. Porto Alegre: 
EDIPRUCS, 1999.  
 45 CRUZ, Glenda Pereira da. Rural e urbano. Espaços de expansão medieval: origem da organização espacial 
ibero-americana. In: CARITA, Helder; ARAUJO, Renata (Coord.). Colectânea de Estudos: Universo 
Urbanístico Português (1415/1822). Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos 
Portugueses, 1998.  
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Outros dois autores, Luisa Durán Rocca46 e Günter Weimer47 seguiram esses estudos trazendo 

informações sobre a influência da arquitetura e do urbanismo ibérico para a região sul do 

Brasil. 

João Borges Fortes, com duas obras, a que trata do povoamento e conquista do 

território rio-grandense48 e a que trata da presença lusa na formação do Rio Grande do Sul49, e 

Maria Luiza Bertulini Queiroz50 passaram informações valiosas sobre a formação do 

município de Rio Grande e a influência da colonização lusa, principalmente, da contribuição 

dos açorianos para a região.  

Em sua obra Maria Luiza Bertulini Queiroz tratou da implantação da Vila de Rio 

Grande e suas implicações histórias desde sua origem até à Independência do Brasil. A autora 

colocou várias observações a respeito dos revezes que Rio Grande sofreu pelos ataques dos 

castelhanos até se firmar novamente como Vila.  

Ester J. B. Gutierrez trouxe duas importantes contribuições para a formação do 

município de Pelotas, sobre a formação do núcleo charqueador51 e sobre a formação da 

cidade52. O início com o loteamento da região em datas que originaram as charqueadas e a 

fundação do núcleo urbano como sede, ponto de encontro comercial, social e cultural da 

região.  

Ivone Leda Amaral53, juntamente com Mario Barboza de Mattos e Alda Maria 

Jacottet, discutiram a formação do povoado do Estreito (distrito de São José do Norte), a 

história e a genealogia da população, desde a fuga dos luso brasileiros de Rio Grande por 

ocasião da invasão castelhana em 1763 e o consequente estabelecimento de São José do 
                                                 
46 ROCCA, Luisa Durán. A cidade colonial ibero-americana: a malha urbana. 2002. 280 p.Dissertação 
(Mestrado em Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre.  
47 WEIMER, Günter. Origem e evolução das cidades rio-grandenses. Porto Alegre: Livraria do Arquiteto, 
2004.  
48 BORGES FORTES, Gen. João. Rio Grande de São Pedro: povoamento e conquista. Rio de Janeiro: 
Ministério da Guerra/Biblioteca Militar/Gráficos Bloch, 1940.  
49 BORGES FORTES, Gen. João. Os casais açorianos: presença lusa na formação sul-riograndense. Porto 
Alegre: Martins Livreiro, 1978.  
50 QUEIROZ, Maria Luiza Bertulini. A vila do Rio Grande de São Pedro 1737-1822. Rio Grande: FURG, 
1987.  
51 GUTIERREZ, Ester J. B. Negros, charqueadas e olarias: um estudo sobre o espaço pelotense. Pelotas: 
UFPel, 1993.  
52 GUTIERREZ, Ester J. B. Barro e sangue: mão-de-obra, arquitetura e urbanismo em Pelotas 1777-1888. 
Pelotas: Universitária/UFPel, 2004.  
53 AMARAL, Ivone Leda. A sociedade de Nossa Senhora da Conceição do Estreito e a contribuição na formação 
cultural de Rio Grande de São Pedro. In: JACOTTET, Alda et al. Largueza histórica do Estreito. Pelotas: 
UFPel, 1999. p.189-320.  
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Norte, como ponto comercial por sua localização na margem do Canal do Rio Grande e seu 

desenvolvimento como sede urbana do município.  

A consequência da política urbanizadora para o Brasil se reflete nos traçados das suas 

cidades. No sul do Brasil, elas são mais decorrentes de um somatório das ações dos 

engenheiros militares, das legislações e das características próprias de ocupação de cada 

lugar, que conduzem a uma implantação mais regular do que aquelas do início da 

colonização. Também não são fruto da influência das Leis das Índias (ordenações da 

colonização espanhola), conforme questiona o próprio Paulo Santos quando se referiu à planta 

“regular” de Pelotas. “O traçado em xadrez não teria resultado de ela se achar próxima à 

fronteira hispânica?”54.  

Para contestar essa posição deve ser destacado que, junto das ações do sistema 

administrativo da Coroa Portuguesa para o Brasil, no século XVIII, havia a sua vontade em 

estabelecer uma imagem de cidade portuguesa nas novas vilas.  

Ressalta-se, então, que as práticas urbanísticas portuguesas, através de sua metrópole, 

imprimiram fortes marcas na morfologia das cidades brasileiras, não só na malha urbana 

como nos elementos urbanos.  

2.1 Antecedentes das cidades portuguesas 

Em 1998, por conta das reuniões comemorativas dos quinhentos anos do Brasil, foi 

realizada uma publicação pela Comissão Nacional para as Comemorações dos 

Descobrimentos Portugueses, que reuniu vários textos com informações sobre as cidades 

portuguesas e as que foram suas colônias, entre 1415 e 1822, principalmente o Brasil. Uma 

dessas publicações reuniu textos que falam do urbanismo de traçado regular, dos Tratados 

Portugueses, dos Engenheiros Militares e das suas Academias, das cartografias, enfim uma 

obra imprescindível para entender o quadro atual que revela por onde andam as pesquisas 

sobre as cidades portuguesas e as que herdaram sua cultura. Nesse conjunto, destaca-se o 

                                                 
54 Santos, referindo-se à planta de Pelotas do segundo loteamento (por volta de 1830). SANTOS, Paulo. 
Formação das cidades no Brasil Colonial. In: COLÓQUIO DE ESTUDOS LUSO BRASILEIROS, 5., 1968, 
Coimbra. Actas... Coimbra: [s.n.], 1968. p.70.  
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texto de Paulo Ormindo de Azevedo55, que faz um amplo panorama desde as cidades 

portuguesas, com o período dos vários reinados (desde D. Afonso III, no século XIII), de suas 

colônias (ilhas Atlânticas, África o império Oriental) até o Brasil do século XVIII, passando 

pela implantação das cidades reais (Salvador, a primeira em 1549, quando a Coroa Portuguesa 

implantou o sistema de Governos Gerais) na costa brasileira e a consequente vinda dos 

arquitetos e engenheiros militares para o Brasil. Ormindo56 enfatiza que o século XVIII foi o 

período “de ouro das cidades de risco regular no Brasil”, sendo que “mais de trinta vilas ou 

cidades de traçado regular” foram fundadas.  

O Centro de Estudos de Urbanismo e de Arquitetura do ISCTE reuniu pesquisadores, 

em 2000, com o tema A Construção do Brasil Urbano. Esse Colóquio produziu um livro, 

publicado em 2004 com o título de “A construção da cidade brasileira”, que reúne textos de 

vários autores sintetizando as principais influências que estruturaram as cidades brasileiras 

num espaço temporal compreendido pelos séculos XVI ao XIX. Dentre eles está o texto de 

Maria Helena Ochi Flexor57, no qual a autora trabalha com os fatores que influenciaram na 

regularização do traçado nas cidades brasileiras, dentre os quais, as Cartas Régias, no 

intervalo entre os dois Tratados de Fronteiras de Madri (1750) e de Santo Ildefonso (1777) 

entre os países da península Ibérica em relação às suas colônias sul americanas. O período que 

envolve o reinado de D. José I e as ações políticas do seu primeiro ministro, o Marquês de 

Pombal, foi uma época muito intensa de ações políticas por parte da Metrópole portuguesa em 

relação à sua colônia no sentido de repovoá-la e reurbanizá-la. O principal interesse em 

repovoar e reurbanizar a região concentrou-se nas regiões do Norte e do Sul do Brasil, onde a 

questão de limites era mais frágil. A autora ressalta as ações da Coroa para esse intento, o 

levantamento cartográfico e a formação de comissões de demarcação de limites. Em razão dos 

tratados, nesse período “Introduziram-se as medidas padrões de Lisboa, promoveu-se a 

expulsão dos jesuítas, e o estabelecimento das côngruas58 aos missionários com função de 

vigários”59.  

                                                 
55 AZEVEDO, Paulo Ormindo de. Urbanismo de traçado regular nos dois primeiros séculos da colonização 
brasileira: origens. In: CARITA, Helder; ARAÚJO, Renata (Coords.). Universo Urbanístico Português (1415 – 
1822). Lisboa: Comissão Nacional para as comemorações dos descobrimentos portugueses, [s.n.], 1998. p.39-70.  
56 Ibid., p.62.  
57 FLEXOR, Maria Helena Ochi. A rede urbana brasileira setecentista: a afirmação da vila regular. In: 
TEIXEIRA, Manuel C. (Coord.). A construção da cidade brasileira. Lisboa: Livros Horizonte, 2004. p.203-
240.  
58 Côngrua: pensão que se concedia aos párocos para seu sustento. (HOUAISS, Dicionário da Língua 
Portuguesa, 2001).  
59 FLEXOR, 2004. Op. cit., p.204.  
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Até se firmar o Estado português no século XIII, as cidades portuguesas foram 

somando várias formas advindas de várias culturas dos povos, que, durante séculos, habitaram 

na Península Ibérica.  

A necessidade de fazer uma retrospectiva da história da ocorrência da malha urbana 

desde Portugal levou a alguns textos de autores portugueses. Um deles é a dissertação de 

Gomes60, na qual o autor fez uma retrospectiva da história da malha urbana nos primórdios de 

Portugal até o século XVIII.  

Outro texto que trata da evolução da cidade portuguesa é de Moreira61. Nele tem-se 

uma visão panorâmica da “arte de fazer novas cidades” no século XVIII no território 

português e nas suas colônias, ilhas atlânticas (Madeira, Açores) e ao longo da Costa da 

África, Ásia e Brasil, valorizando os exemplos europeus e sua adaptação tropical. Sintetizou 

em cinco fases o espaço urbano colonial português, desde o início do Estado Português até o 

período Pombalino.  

Nos primórdios de Portugal já aparecem alguns elementos urbanos encontrados nas 

suas povoações que foram contribuindo para o estabelecimento de determinadas práticas 

urbanísticas para as cidades portuguesas e suas colônias. Entre eles, os modelos de cidade 

romana (reticulado, com ruas ortogonais e quarteirões quadrados); cidade islâmica (sinuosa e 

com ruas estreitas) e cidade dos povos bárbaros (aldeias distribuídas no entorno de um 

caminho principal ou de um espaço onde eram guardados os animais), conforme Gomes, 

Durán e Weimer cujas ideias serão explicitadas mais adiante.  

Do período compreendido entre os séculos VI e VIII depois de Cristo, restam 

permanências pertencentes aos primeiros assentamentos da região onde se formou o Estado 

Português que apresentam traços das culturas romana, bárbara e islâmica. A partir do século 

VIII, iniciam-se as invasões islâmicas e a fase das lutas de reconquista cristã. As lutas da fase 

da Reconquista vieram descendo pelo norte da Península Ibérica até o sul. Portugal conseguiu 

expulsar os mouros e iniciou a organização do seu Estado no século XIII, antes da Espanha.  

                                                 
60 GOMES, Luis Miguel Martins. Geometria nos traçados urbanos de fundação portuguesa: o “Tratado da 
ruação” de José Figueiredo Seixas. 2007. 540p. Dissertação (Mestrado em Desenho Urbano) - Instituto Superior 
de Ciências do Trabalho e da Empresa, Lisboa, Portugal.  
61 MOREIRA, Rafael. A arte da ruação e a cidade luso-brasileira. Cadernos do LAP/USP, São Paulo, n. 37, 
p.8-30, 2003.  
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Segundo Gomes62, a “primeira rede urbana hierarquizada e consistentemente 

estruturada”, em Portugal, foi detectada nas cidades que apresentam vestígios do período da 

ocupação romana, em cujos sítios a demarcação era feita pela medida da “centúria quadrata” 

(700m de lado), oriunda da divisão do território rural. Conforme o autor, “[...] é aos romanos 

que devemos a utilização da conhecida retícula”, referindo-se aos dois eixos viários 

principais, ortogonais entre si, o cardo e o decúmano.  

No período entre o fim do Império Romano e o início da invasão islâmica, houve a 

invasão bárbara, no século V d. C. Alguns povos bárbaros, que haviam se romanizado, 

receberam o encargo de defender algumas terras, entre elas, a península Ibérica. Isto abriu um 

precedente para outros povos não romanizados invadirem a península. Segundo Weimer, entre 

esses povos estavam os suevos e godos, que tinham por práticas o assentamento de aldeias63.  

Embora os mouros não tenham criado grandes cidades, quando da sua invasão na 

região onde se originou Portugal ocuparam os velhos assentamentos romanos, os quais foram 

muito destruídos, em consequência das lutas da Reconquista. Sua influência foi “através de 

um modelo de espaços fechados e sinuosos, acentuados pelas ruas de pouca largura”64.  

Depois que os mouros foram expulsos pelos cristãos, a partir da segunda metade do 

século XIII, houve oportunidade para criação ou reconstrução de cidades com a plena 

ocupação do território português. Nos remanescentes desse período, são verificadas novas 

implantações seguindo padrões regulares. Segundo Gomes, vários tipos de cidades foram 

fundadas:  

Várias foram as fundações novas, em especial no interior, na zona de fronteira. 
“Póvoas”, “Salvaterras” e “Vianas” são as designações mais comuns para este tipo 
de novas implantações, com características que as aproximam das “Bastides” 
europeias65.  

Embora essas novas implantações portuguesas não adotassem nitidamente um desenho 

regular, como suas semelhantes na Europa, seguiam os mesmos princípios básicos na 

implantação das cidades. Conforme Gomes, “em primeiro, fundações urbanas planeadas, em 

                                                 
62 GOMES, 2007. Op. cit.  
63 Dos quatro tipos básicos de aldeamentos germânicos, os suevos pertenciam à tradição das aldeias-monte 
(Haufendorf). [...]”a tradição aldeã dos godos é da aldeia-rua (Strassendorf)”. (WEIMER, 2004. Op. cit. p.63-
64).  
64 GOMES, 2007. Op. cit., p.19.  
65 Ibid., p.20.  
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segundo, adotando modelos racionais, regulares e em terceiro, construídas normalmente 

dentro de muralhas de fortificação”66.  

Um das características da cidade medieval que chegou às cidades coloniais brasileiras 

foi a dos quarteirões retangulares muito alongados, apontada por Ormindo67 na cidade de 

Sines, situada na costa, perto de Lisboa, elevada à vila por D. Pedro I, em 1362.  

Para os autores Weimer e Durán, no período medieval duas cidades teriam se 

difundido pelos reinos da península ibérica, Monsaraz68 (Fig. 4), na região do Alentejo em 

Portugal e Puentelareina (Fig. 5), na Espanha, no Caminho de Santiago de Compostela69.  

 

 

Fig. 4 - Monsaraz. 
Fonte: WEIMER, 2004, p.65. 

 

O traçado urbano de Monsarraz tomou a forma oval reforçado pela muralha que o 

circunda. Possui ruas longitudinais que ligam o castelo, situado de um extremo à outra ponta. 

As ruas longitudinais são cortadas por diversos trechos de pequenas ruas, que conformam 

quarteirões de variadas formas (triangulares, quadrangulares, retangulares). Puentelareina, por 

sua vez, possui uma extensa rua longitudinal, originada pelo caminho a Santiago de 

Compostela. As outras ruas longitudinais são paralelas à primeira e estão inseridas no 

                                                 
66 GOMES, 2007. Op. cit., p.20.  
67 AZEVEDO, 1998. Op. cit., p.49.  
68 “MONSARAZ, fundada por D. Dinis, localiza-se na região do Alentejo sobre o vale do rio Guadiana, numa 
elevação de 323m”. (AZEVEDO apud ROCCA, Luisa Durán. Açorianos no Rio Grande do Sul: antecedentes e 
formação do espaço urbano do século XVIII, 2009. 280p. Tese (Doutorado em Urbanismo) - Faculdade de 
Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre).  
69 Puentelareina está situadana região de Navarra na Espanha, foi uma das cidades fundadas na rota de 
peregrinação ao túmulo do Apóstolo, denominada de Caminho de Santiago de Compostela, conformada pelos 
reis Navarros. (ROCCA, 2009. Op. cit., p.110).  
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perímetro urbano, no qual conformam os quarteirões, na maior parte retangulares, cujo 

parcelamento fundiário se distribui ao longo destes.  

Puentelareina tem uma tipologia formada por duas ou três ruas paralelas, com 

quarteirões alongados (com parcelamento de lotes estreitos e compridos) que se distribuem ao 

longo delas. É caracterizada por possuir a forma oval com esquema de “dupla proa”, no qual 

as ruas longitudinais laterais são curvadas, “freqüente no país basco”, conforme Rocca, 

configurando-se, a partir da estrada existente, “pela alta densidade edificada, pelas ruas 

estreitas (3m), pelos lotes estreitos e compridos e com áreas oscilando entre 130 e 189m2”. 

Para a autora, Monsarraz também possui esse esquema, mas “se diferencia da cidade navarra 

pelas proporções dos lotes menos alongados (6,6 a 9 m de frente por 16 a 18m de fundo)”70.  

Fig. 5 - Puentelareina. 
Fonte: TÉRAN, 1989, p.90. 

 

Pode-se dizer que os dois modelos de traçado urbano, tanto o de Monsarraz como o de 

Puentelareina, junto com a influência islâmica, com traçado de ruas estreitas e sinuosas, se 

rebatem na implantação das cidades coloniais brasileiras.  

Como se verá nas análises dos traçados urbanos das cidades selecionadas neste 

trabalho, que o traçado de Rio Grande desenvolveu-se ao longo de um caminho, paralelo ao 

Canal do Rio Grande e, no seu desenvolvimento, foram sendo acrescentadas ruas 

longitudinais paralelas à primeira, com algumas pequenas ruas transversais formando 

quarteirões alongados. São José do Norte, por sua vez, possui um traçado com mais 

sinuosidades, com algumas ruas longitudinais e várias pequenas ruas transversais, cujos 

                                                 
70 ROCCA, 2002. Op. cit., p.110.  
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quarteirões obedecem a várias dimensões. No traçado urbano de Pelotas, a regularização já é 

um dado inicial; as ruas já possuem mais homogeneidade, pois não existem pequenos trechos, 

isto é, o eixo da rua não é interrompido, resultando em quarteirões mais uniformes.  

Para Moreira71, a fase de regularização do traçado urbano, a partir do século XIII até o 

período Pombalino, no urbanismo português, pode ser dividido em cinco períodos: 

Urbanismo da Ordem de Cristo, Urbanismo Manuelino, Urbanismo Clássico, Urbanismo das 

práticas urbanísticas portuguesas e o Urbanismo Pombalino.  

O primeiro período Moreira denomina de Urbanismo da Ordem de Cristo. É desse 

período a Rua da Corredoura, eixo que liga dois rossios, que seria a espinha dorsal da cidade 

cortada por várias transversais e tendo outras paralelas a ela, acompanhando o relevo do 

terreno72.  

O segundo período seria a partir de 1500, ao qual Moreira denomina de Urbanismo 

Manuelino. Caracterizado pela “retificação das ruas tortuosas e praças irregulares e o 

alinhamento e uniformização das novas construções”73.  

O terceiro período, compreendido entre 1540 e 1620, apresenta um tipo “clássico”, 

sintetizado por diversas influências, como, pensamento urbanístico italiano, modelo da 

metrópole indo muçulmana e a tradição manuelina.  

O quarto período, por volta do século XVIII, é quando as práticas urbanísticas 

portuguesas voltam, mas agora enriquecidas pelo saber erudito dos tratados. Desse período 

advém a contribuição da regularização das plantas urbanas nos planos das Cidades Reais de 

Salvador e do Rio de Janeiro.  

No quinto período, chamado de Período Pombalino (1750-1777), caracterizado pela 

intensa reconstrução de Lisboa, que fora destruída pelo terremoto de 1755, aparece a figura do 

“ruador”. Conforme o autor, “Será dele, mais do que do engenheiro, que dependerá a forma 

urbana”74. O “ruador” ou “arruador” era o agente que tinha a tarefa de demarcar as ruas, os 

quarteirões e os lotes com sua técnica de cordel.  

                                                 
71 MOREIRA, 2003. Op. cit., p.10.  
72 MOREIRA, 2003. Op. cit., p.10.  
73 Ibid., p.14.  
74 Ibid., p.26.  
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Moreira também salienta que o tratado de 1729 do engenheiro-mor Azevedo Fortes, O 

engenheiro português, já propunha a instituição de um corpo de medidores. No Brasil, o autor 

comenta que encontrou o termo “arruando por boa ordem” no Tratado descritivo do Brasil 

que fala da fundação de Salvador, e a figura do “ruador” já aparece em documentos de Belém 

do Pará, em 1626. Isso leva a crer que pelos práticos que aprendiam o ofício de cordear uma 

planta urbana é que foi passada a maior parte dos regramentos utilizados em desenhar as 

morfologias dos elementos urbanos das cidades no Brasil.  

Em resumo, as influências mais marcantes da cidade portuguesa na estrutura urbana da 

cidade colonial brasileira advêm desde o período compreendido entre a cidade medieval 

portuguesa do século XIII à cidade de Pombal do século XVIII. Nesse período, o traçado 

urbano e os elementos urbanos sofreram uma regularização mais intensa: a rua longitudinal dá 

lugar à Rua da Corredoura, o quarteirão alongado permanece, e a regularização organiza no 

interior do quarteirão os lotes estreitos e compridos.  

A América Latina, na primeira fase econômica do período colonial (séculos XVI e 

XVII), fazia trocas econômicas com a Europa, através do Setor de Mercado Externo, 

reduzidas, basicamente, a três produtos, metais preciosos (ouro e prata) e açúcar. Essas 

atividades extrativas ou agrícolas envolviam mão de obra através de trabalhos forçados (servil 

ou escravo) e afetavam diretamente o campo. No século XVIII, outros produtos entraram no 

mercado – algodão, cacau, tabaco e couro, este último, principalmente na região do Prata, 

conforme Singer75.  

Organizou-se, nesse período, um sistema que explorava os trabalhadores tanto do 

Mercado de Externo quanto os de Subsistência. A produção excedente era apropriada pela 

Coroa, através de impostos; pelos mercadores, através de seus monopólios e pelos 

representantes da ordem colonial: soldados, funcionários da Coroa e pelos religiosos. Nesse 

sistema a cidade colonial pouco atuava76.  

Mesmo assim, a cidade colonial desempenhava um papel essencial na constituição e 

na preservação do sistema colonial, no qual duas forças formavam a frente urbanizadora, 

sendo que a Coroa estabelecia uma força de coerção, através das suas legislações e do seu 

aparato administrativo, e a Igreja a de persuasão, através do controle social. Segundo Singer, 

                                                 
75 SINGER, Paul. Economia política da urbanização. São Paulo: Brasiliense, 1978. p.95-98.  
76 Ibid., p.98.  
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“[...] a cidade colonial desempenhava um papel essencial na preservação do sistema colonial. 

Seu papel consistia essencialmente em concentrar a força de persuasão e a força de coerção da 

metrópole no corpo da sociedade colonial”77.  

Portanto, outro fator preponderante na formação dos povoados brasileiros foi o da 

Igreja. A participação da Igreja nos assuntos do Estado Português foi chamada de padroado. 

Ao serem unidos os direitos políticos da realeza com as ordens religiosas, os monarcas 

portugueses passaram a exercer, ao mesmo tempo, o governo civil e religioso, principalmente 

nas colônias e domínios de Portugal78.  

No Brasil, as Constituições do Arcebispado da Bahia, redigidas em 1707 e publicadas 

em 171979, tiveram influência no direcionamento do crescimento e adensamento de 

determinadas áreas das vilas e cidades. O foro privilegiado que o clero possuía dava-lhe 

prerrogativas nas decisões do estabelecimento dos complexos conventuais e dos templos, 

fator que determinava diretamente o desenho urbano. Para Marx80, as normas eclesiásticas 

tiveram uma atuação significativa no desenho urbano das povoações e foram mais decisivas 

do que a legislação civil. 

Com a paulatina afirmação dos estados absolutistas, o poder da Igreja Católica 

Apostólica Romana começou a ser colocado em cheque81. Segundo Weimer, uma das 

resoluções nesse período foi a decisão de Pombal de impor a duplicidade das praças centrais 

nos povoados, uma religiosa que serviria de largo da Igreja, e outra civil, onde deveria estar a 

Casa de “Câmara e Cadeia” e o Pelourinho.82 

Aos poucos as normas eclesiásticas que regiam a vida urbana, tanto dos naturais do 

reino quanto dos colonos, foram, aos poucos, perdendo sua força e cedendo lugar às normas 

do poder civil, as quais iam se definindo e ganhando eficácia. Segundo Marx, “Enquanto os 

                                                 
77 SINGER, 1978. Op. cit., p.98.  
78 HOORNAERT, Eduardo; DUSSEL, Enrique. História geral da Igreja na América Latina. São Paulo: 
Paulinas, 1985. p.163.  
79 MARX, 1991. Op. cit., p.20.  
80 “Esses diferentes instrumentos do direito canônico, na verdade, são os documentos centrais pela importância, 
pretendemos ressaltar, que tiveram para a caracterização de nosso desenho urbano tradicional e para sua 
evolução posterior, a qual não deixa de condicionar de forma indireta: importância que cresce a medida que se 
faz o cotejo com a legislação civil, tão meio precisa e menos codificada, em seu trajeto lento e inseguro, 
mormente no que diz respeito as questões municipais e à definição dos traços fisionômicos citadinos”. (MARX, 
1989. Op. cit., p.12).  
81 “Os conflitos maiores se centralizaram na atuação da Cia. de Jesus, com o desfecho da expulsão dos jesuítas 
do território português em 1759”. (WEIMER, 2004. Op. cit., p.114).  
82 Ibid., p.115.  
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instrumentos normativos do ‘braço espiritual’ da monarquia portuguesa foram perdendo sua 

força, [...] o ‘braço temporal’ foi expressando uma ação mais específica e objetiva, 

urbanisticamente [...]”83.  

Em síntese, a Igreja Católica Apostólica Romana e a Coroa Portuguesa formaram um 

pacto que iniciou no período da Reconquista e se perpetuou até o período dos governos 

absolutistas, quando começou a ser questionada a interferência da Igreja sobre as questões de 

Estado. Mesmo assim, as ações polarizadoras de ambas contribuíram imensamente para o 

estabelecimento dos povoados no Brasil colonial. 

2.2 Urbanização no Brasil colonial – antecedentes das cidades brasileiras 

O Brasil passou, nos primeiros três séculos, por uma fase de economia extrativista e de 

exportação de produção agrícola, seja pela extração do pau-brasil, pela produção de açúcar, 

ou extração de minérios, a partir do século XVII.  

A fase inicial (1500 a 1549), da colonização no Brasil, cuja administração optou pela 

divisão em Capitanias Hereditárias, era um misto de organização feudal e mercantil, com 

objetivos de caráter comercial de exploração do território. Nesse período inicial, a Coroa de 

Portugal esperava que a forma administrativa que o dividia em Capitanias Hereditárias, 

comandadas por donatários, possibilitasse uma colonização efetiva.  

O sistema de Capitanias Hereditárias não foi bem sucedido por várias razões. Entre 

elas, a grande extensão de terras, a distância com a metrópole, o sucessivo ataque dos índios, 

a falta de recursos de alguns donatários e a falta de controle da Coroa sobre as suas ações. 

Entre 1532 e 1650, segundo Reis84, houve uma política urbanizadora, contendo um conjunto 

de critérios para controlar o processo de urbanização. A partir de 1549, as capitanias passaram 

a ser comandadas pelo sistema de Governo Geral, cujos governadores respondiam direto ao 

Rei e administravam as ações dos donatários. Os donatários tinham as principais 

responsabilidades nas criações de vilas, cuja administração repassava às câmaras.  

                                                 
83 MARX, 1989. Op. cit., p.42.  
84 REIS, 2000b. Op. cit., p.18.  
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Convém ressaltar que durante o período da União Ibérica (1580 a 1640), Portugal 

exigiu da Coroa Espanhola que as terras portuguesas fossem administradas por portugueses e 

regidas por leis específicas85. Dessa forma, garantiu sua unidade gerencial.  

A Coroa de Portugal tinha como prática para administrar seus territórios várias 

legislações (Cartas Régias, Alvarás, Bandos Régios e outras), além das Ordenações do Reino, 

Afonsinas (1446), Manuelinas (1521) e Filipinas86 (1603), que compilavam todas as leis 

vigentes em Portugal e suas colônias.  

As Ordenações87 regiam as questões dos direitos reais, eclesiásticos, jurisdições dos 

donatários, contratos, sucessões e tutorias, delitos e penas, tolerância dos judeus e mouros. 

Dentre elas, as questões fundiárias. Essas legislações definiam as questões sobre as 

sesmarias88, que era o regime jurídico de propriedade aplicado às terras conquistadas. Além 

das Ordenações, os Governadores-Gerais e os Vice-Reis do Brasil estiveram submetidos aos 

regimentos, que traçavam normas específicas para o Brasil, estabelecendo medidas a serem 

tomadas nas capitanias, como tratamento dos índios, organização da defesa, disciplinamento 

                                                 
85 As cortes de Tomar em 1581 estabeleceram condições, segundo as quais o soberano espanhol reinaria em 
Portugal, respeitando a língua, as leis, as tradições do país, os preenchimentos de cargos seriam exclusivamente 
por portugueses com manutenção dos privilégios comerciais com a África e a Índia, entre outras. Felipe passou a 
ser I na sucessão portuguesa e aceitou as condições confirmando em carta de lei assinada em 1582. 
(CARRILLO, Carlos Alberto. Memória da Justiça Brasileira: do Condado Portucalense a D. João de 
Bragança. Salvador: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Disponível em:  
<http://w.w.w.tj.ba.gov.br/publicacoes/mem_just/volume1/cap1.htm>. Acesso em: 02 out. 2008).  
86As ordenações Filipinas, relativas a Portugal e suas colônias, que passaram a viger em 1603, foram mandadas 
organizar pelos reis espanhóis, Felipe II e ordenadas por seu filho Felipe III. Essas ordenações encerravam todos 
os institutos das leis anteriores, Afonsinas e Manuelinas, baseadas no Direito Romano, que prevalecia sobre o 
Direito Canônico, enriquecidas com os institutos resultantes das reformas por que passaram durante o século 
XVI (ALMEIDA apud BRASIL. Senado Federal. Código Filipino ou Ordenações e Leis do reino de Portugal 
Brasília: Senado Federal, Comissão Editorial, 2004. v. 38-a [fac-símile da 14ª ed. , segundo a primeira, de 1603, 
e a nona, de Coimbra, de 1821] . p.IV-XXXVII).  
87 ORDENAÇÕES AFONSINAS. 2. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1998. Livro 1. [fac-símile da edição feita 
na Real Imprensa da Universidade de Coimbra, no ano de 1792]  
88 Sesmarias são propriamente aquelas que se dão de terras, casas, ou pardieiros, que foram ou são de alguns 
senhorios, e que já em outro tempo foram lavradas e aproveitadas, e agora o não são, as quais terras, e os bens ali 
danificados e destruídos, podem e devem ser dados de sesmarias pelos sesmeiros que para isto foram ordenados, 
os quais sesmeiros a Nós somente pertence de os dar, e por nos Lugares onde houver terras ou bens de raiz, que 
de sesmarias se devam dar; e se as terras, onde se as sesmarias houverem de dar, forem foreiras ou tributarias a 
Nós, ou às Coroas de Nossos Reinos, que se os foros e tributos arrecadem para Nós, quer para outrem, a que os 
tenhamos dados, Acostumamos dar por Sesmeiros os Nossos Almoxarifes dos Lugares, ou Almoxarifados onde, 
os tais bens, ou terras estiverem”. (ORDENAÇÕES MANUELINAS. Disponível em: 
<http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/manuelinas>. Acesso em: 13 mar. 2008. [O Quarto livro das Ordenanças, Título 
LXVII. p.164]). 
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do comércio, organização da justiça, normas de arrecadação, cuidados com os hospitais e 

igrejas etc. 89.  

Segundo Fridman90, embora houvesse uma aparente autonomia administrativa e 

jurídica local, a organização administrativa ditada pelas Ordenações Manuelinas ou pelas 

Ordenações Filipinas era centralizadora, pois nomeava os cargos, de governador-geral, de 

ouvidor geral e o de provedor-mor.  

As ordenações reais regeram a vida urbana até o Brasil independente poder legislar 

suas próprias regras. E elas impuseram de forma determinante a prática de convivência na 

população urbana brasileira. 

Entre as questões fundamentais consideradas pelas Ordenações do Reino e que 
indiretamente, mas de forma decisiva, interessavam à conformação de novos 
aglomerados, estavam as que estabeleciam as atribuições das municipalidades e as 
que definiam os modos possíveis de apropriação do solo urbano91. 

O que se observa é que algumas das questões de relação de vizinhança que estavam 

contidas nas ordenações permaneceram e ainda permanecem em legislações atuais, conforme 

Marx, “Entre as ordenações específicas, que tratavam diretamente da disciplina citadina, 

embora de maneira muito sucinta e difusa, encontravam-se as que resguardavam os direitos de 

vizinhança e o fluxo livre das águas servidas e pluviais”92. 

Foi com a criação de donatarias (quando Portugal seguia as Ordenações Manuelinas) 

que se esboça a individualização provincial do Brasil, dela restando a forma da divisão 

administrativa que conformou, de certo modo, as futuras províncias e atuais estados, 

conforme Fortes e Wagner93. Segundo Fridman94, embora houvesse uma aparente autonomia 

administrativa e jurídica local, a organização administrativa ditada pelas Ordenações 

Manuelinas ou Filipinas era centralizadora, pois nomeava os cargos de governador-geral, 

ouvidor-geral e de provedor-mor.  

Os primeiros Governadores Gerais foram Tomé de Souza (1549-1553), Duarte da 

Costa (1553-1558) e Mem de Sá (1558-1572). Nessa segunda fase, a de Governos Gerais, na 
                                                 
89 MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. O ordenamento jurídico brasileiro. Revista Jurídica Virtual, 
Brasília, v. 1, n. 3, jul., 1999. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_03/ordenamento%20jur%20brasil.htm>. Acesso em: 03 out. 
2008, p.2.  
90 FRIDMAN, 1991. Op. cit., p.188.  
91 MARX, Murillo. Cidade no Brasil: Terra de quem? São Paulo, Nobel, 1991, p.56. 
92 MARX, op. cit, p.56. 
93 FORTES; WAGNER, 1963. Op. cit., p.4.  
94 FRIDMAN, 1991. Op. cit., p.188.  
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segunda metade do século XVI, a política da Coroa Portuguesa determinou a criação de 

cidades reais, que se tornaram centros de controle regional. Foram implantadas em 

determinadas regiões do litoral do Brasil como forma de estabelecer um controle da Coroa 

Portuguesa sobre as demais povoações que iam surgindo, conforme Reis95.  

Os portugueses se deram conta da decadência do sistema de capitanias particulares, no 

final do século XVII, iniciando um ambicioso projeto de reestruturação fundiária (1690), 

quando os administradores determinaram medidas legislativas para redefinição dos direitos 

sobre a terra, embora o sistema de sesmarias96 (terras improdutivas ou devolutas) tenha 

persistido ainda um bom tempo97. 

No século XVIII, a urbanização no Brasil tomou impulso em razão das próprias 

condições que estavam sendo veiculadas pela Coroa para o crescimento de sua promissora 

colônia. O Marquês de Pombal percebeu que, investindo no Brasil, ganharia mais para a 

Coroa Portuguesa. Conforme Reis, “Ao terminar a segunda década do século XVIII, estavam 

maduras as condições para a aplicação de uma política urbanizadora altamente centralizada, 

como de fato ocorreu”98. Nesse período de Pombal foi estabelecido pela Coroa um programa 

condicionado pela política portuguesa para as regiões interioranas do Brasil. Segundo Delson, 

esse programa se baseava em quatro objetivos: regulamentar as áreas auríferas, estabelecer 

jurisdição sobre as ações dos aventureiros (bandeirantes e boiadeiros), conter a força dos 

poderosos do sertão e ampliar os domínios territoriais99. 

O último desses objetivos interessa particularmente a este estudo, pois aí estão 

contidas as ações que fizeram a expansão do Brasil para o sul. Com essa política, estavam 

postas as diretrizes que nortearam as ações de ocupação de Colônia do Sacramento e o litoral 

do Rio Grande do Sul, embutidas nas lutas contra os espanhóis.  

Durante o século XVIII no Brasil, continuando essa política de expansão e ocupação 

do território, foram aplicados alguns programas de povoamento, como política urbanizadora. 

Entre eles, as ações do Conde de Oeiras (Marquês de Pombal), através das fundações das 

novas vilas, principalmente no norte e o Regimento de 1747, que regulamentava os 

                                                 
95 REIS, 2000b. Op. cit., p.61.  
96 “A sesmaria é uma concessão de terras pela qual se dá aos sesmeiro o domínio sobre uma área variando entre três léguas 
[18km] em uma dimensão por outra em largura e uma e meia em quadro, isto é, uma superfície total que se compreende entre 
13 mil e dez mil hectares, em números redondos [...]”. (BORGES FORTES, 1940.1978. Op. cit., p.80).  
97 DELSON, 1997. Op. cit., p.12.  
98 REIS, 2000b. Op. cit., p.61.  
99 DELSON, 1997. Op. cit., p.09.  
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assentamentos das novas levas de colonos. Continuaram em vigor as determinações das 

legislações da Coroa – as Cartas Régias para fundação de vilas.  

No início da colonização na América, tanto os espanhóis quanto os portugueses 

escolheram pontos à beira-mar, em razão de que esses eram os lugares de desembarque dos 

conquistadores. Na América portuguesa, no período das Capitanias Hereditárias, três sítios 

foram ocupados nos anos 30 do século XVI – Olinda (1530), São Vicente (1532) e Vitória 

(1535). Após a implantação do sistema de Governos Gerais, surgiram outros pontos no litoral, 

dentre eles Salvador (1549) e Rio de Janeiro (1565)100.  

O que interessa a este estudo é a região do sul do Brasil que foi objeto de luta entre 

espanhóis e portugueses. Estes fundaram alguns núcleos mais ao sul de São Vicente como 

forma de apoio à sua ideia de expansão para o sul – Paranaguá (1556), São Francisco do Sul 

(1658), Desterro (atual Florianópolis em 1675) e Laguna (1684), a qual marcava o limite do 

Tratado de Tordesilhas. Os portugueses, não contentes com o limite desse Tratado, fundaram 

Colônia do Sacramento (1680) na margem norte do Rio da Prata e, com a provável perda 

desse ponto estratégico, começaram a pensar em ocupar a região ao sul do Brasil, entrando 

pela barra do Canal do Rio Grande, o que fizeram e se instalaram a partir de 1736.  

Ao classificar as cidades coloniais quanto à categoria funcional, Boltshauser101 

organizou-as em subcategorias: militar, administrativa, de extração e exploração das riquezas 

minerais ou agrícolas, comerciais e de transporte. Para este trabalho interessam, apenas as de 

função militar e administrativa.  

As cidades de função militar eram, no entender de Boltshauser, “bases de operação e 

de defesa contra o ataque dos indígenas, de colonos rivais ou de piratas”. Elas se 

desenvolveram, principalmente, no litoral Atlântico. Para garantir maior segurança ao ataque 

dos inimigos, tinham muralhas de defesa, podiam ser de pedra (Buenos Aires, Montevideo, 

Colônia do Sacramento) ou de paliçadas (Rio Grande é uma delas).  

Boltshauser também classificou as aglomerações urbanas quanto à categoria de 

localização. Nessa categoria, estão as situadas em colina (Olinda, Salvador, Rio de Janeiro), 

ilhas (Vitória, São Vicente, Desterro), à beira-mar, à margem dos rios, à margem dos lagos, à 

                                                 
100 BOLTSHAUSER, 1959. Op. cit., p.30.  
101 DELSON, 1997. Op. cit., passim.  
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margem de planícies ou de montanhas.102 Na região sul do Brasil Boltshauser classificou 

Porto Alegre, Rio Grande e Pelotas como cidades à margem de lagos103, ou seja, às margens 

da Laguna dos Patos. O autor não comentou sobre São José do Norte, mas ela está na mesma 

situação das anteriores.  

Quanto à subcategoria administrativa, Boltshauser somente ateve-se a esclarecer que 

muitas dessas aglomerações urbanas também serviam como representante da administração da 

Coroa sobre sua colônia. Elas continham como equipamentos urbanos muitos órgãos do 

governo que seguiam as normas das Ordenações Régias. Algumas foram planejadas para tal 

fim, como foi o caso de Salvador e do Rio de Janeiro, as quais “abrigavam altos funcionários 

civis e militares”104. Essas cidades nasceram como Cidades Reais.  

Na realidade, com a instalação dos Governos Gerais, o processo de urbanização 

brasileiro contava, então, com o sistema de Cidades Reais que controlavam as regiões, 

formadas por uma rede urbana de vilas, freguesias e povoados, nesta ordem hierárquica.  

Santos105 também classificou alguns tipos de cidades conforme suas funções, desde o 

início do Brasil colônia até o Brasil industrial, no período republicano. No século XVIII, 

classificou os tipos em: cidades de conquista do interior e cidades de penetração rumo às 

fronteiras oeste e sul. Nesse período, encontra-se a fundação da Vila de Rio Grande e as 

primeiras instalações de São José do Norte, situadas uma em frente à outra, às margens do 

canal do Rio Grande, que liga o Oceano Atlântico ao complexo lagunar Patos e Mirim.  

No início do século XIX, com a vinda da família Real, com a abertura dos portos às 

nações amigas, foi que o Brasil realmente começou a se transformar e a se tornar um país com 

uma preocupação mais urbana. Foi nessa fase que as cidades abordadas neste estudo, Rio 

Grande, São José do Norte e Pelotas, floresceram e se organizaram nas suas estruturas. 

Embora, Rio Grande e São José do Norte tenham começado suas implantações urbanas no 

século XVIII.  

                                                 
102 DELSON, 1997. Op. cit., p.27.  
103 Ibid., p.36.  
104 BOLTSHAUSER, 1959. Op. cit., p.9.  
105 SANTOS, 1968. Op. cit., p.72.  
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2.2.1 Processo administrativo da urbanização no Brasil – Cidades Reais, vilas, povoados 

Através do sistema de Governos Gerais, a Coroa Portuguesa, conforme já foi dito, 

esperava imprimir um processo de urbanização no litoral e necessitava implantar uma 

administração que pudesse ter maior controle sobre a colônia.  

Esse processo se iniciou com a fundação de Salvador, em 1549, seguida dezesseis 

anos depois, com a do Rio de Janeiro. No início dessa nova fase, Salvador foi a capital do 

Brasil. Mais tarde, em 1763, essa função passou para o Rio de Janeiro. Essas cidades 

nasceram através uma legislação (Carta-Régia) que assegurava os limites do povoado e 

também o desenho da planta feito por um arquiteto militar a serviço da coroa106.  

A Cidade Real do Salvador foi planejada. Luís Dias, “mestre das obras de fortaleza e 

cidade de Salvador”, executou o plano feito por seu superior Miguel Arruda, também mestre 

de fortificações. Para Santos, o Plano para a Cidade de Salvador foi um marco do urbanismo 

colonial (Fig. 6), “Para fundá-la faz-se um Regimento que fixa diretrizes”107. E na planta de 

Salvador, além dos muros, estavam determinados os equipamentos urbanos que deveriam 

constar na cidade. Conforme Santos,  

 [...] ao mesmo tempo, que projetava a cidade com os seus muros e baluartes, erguia 
também os edifícios mais importantes: Cadeia, Casa da Audiência e Câmara em 
cima (partido que se tornou típico das Casas de Câmara no Brasil), Casa da Fazenda 
ou Alfândega, Armazéns e Ferrarias108.  

 

                                                 
106 REIS, 2000b. Op. cit., p.69.  
107 SANTOS, 1968. Op. cit., p.80.  
108 Ibid., p.82.  
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CIDADE DE SALVADOR 
 
Legenda109: 
  
A – o Palácio do Governador 
B - baluartes 
C – a Igreja da Ajuda 
C’ – o Palácio do Bispo 
D – a casa da Câmara 
E – Igreja da Conceição (ermida)  
F – os armazéns 
G – o hospital 
I – portas da cidade 
J – fosso em torno dos muros  
K – caminho em degraus 
M – caminho para Vila Velha 
N – caminho para o Colégio 

Fig. 6 - Planta da Cidade do Salvador. 

Fonte: SANTOS, 1968.Trabalho no mapa: Daniele Luckow. 
 

Em 1565, foi fundada a Cidade Real de São Sebastião do Rio de Janeiro, por Estácio 

de Sá, sobrinho do Governador Geral Mem de Sá. No plano estavam previstos os 

equipamentos para essa cidade real: a Casa de Câmara, a Cadeia, os Armazéns da Fazenda 

Real, a Igreja dos padres de Jesus e a Sé de três naves110.  

Além das Cidades Reais, em ordem decrescente na hierarquia de cidades, vinham 

vilas, freguesias e povoados. Os povoados e as freguesias111 eram administrados pela Igreja. 

Tantos as vilas quanto as Cidades Reais eram administradas pelo Estado.  

Ao se analisar os comentários dos documentos que tratam da implantação das duas 

Cidades Reais, percebe-se um modelo de organização administrativa que será copiado em 

menor escala e número de equipamentos nas vilas e freguesias, no resto do Brasil colonial, 

gerando um modelo de estrutura urbana. Com o sistema de Governos Gerais, houve um 

incremento da criação de novas vilas. Do século XVI até a metade do século XVII, haviam 

sido fundadas 37 vilas no Brasil, sendo que só sete delas haviam sido por conta da Coroa112.  

                                                 
109 REIS, 2000b. Op. cit., p.24.  
110 SANTOS, 1968. Op. cit., p.90.  
111 “Freguesia: agrupamento, povoação paroquiana de um conjunto de fregueses de uma determinada paróquia 
ou freguesia. O termo político administrativo vem de Portugal onde era utilizado como a menor divisão 
administrativa nas províncias e cidades”. (HOUAISS, 2001. Op. cit.).  
112 REIS, 2000b. Op. cit., p.63.  
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Findada a União Ibérica, Portugal criou um Conselho para os assuntos nas colônias 

ultramarinas, no século XVII. O Conselho Ultramarino113 foi criado em 1642 e durou até 

1833, com a função de órgão de aconselhamento do Rei. Todas as questões relativas às 

colônias de Portugal passaram a ser tratadas pelos conselheiros, desde a compra de 

mantimentos nas Capitanias à assinatura como testemunhas nas Cartas Régias de fundação de 

Vilas.  

No século XVIII, as Freguesias eram oficializadas pelos Alvarás e as Vilas pelas 

Cartas Régias e. Segundo Fortes e Wagner114, as leis eram publicadas pela Chancelaria-Mor 

do reino. Dentre elas, o Alvará (também chamado Provisão Real ou de Provisão em forma de 

lei), que não tinha efeito além de um ano, salvo em casos especiais, até ser substituída por 

outra lei ou providência. As Cartas Régias, por sua vez, “eram instruções dirigidas a certas 

pessoas ou autoridades, contendo providências de ordem administrativa”, não eram 

publicadas na Chancelaria-Mor, eram apenas assinadas pelo Rei. 

As Cartas Régias eram atos normativos que consistiam em respostas da Coroa 

Portuguesa aos seus súditos e determinavam as providências a serem adotadas nos vários 

casos a que eram submetidos ao monarca, conforme Martins Filho, “[...] medidas 

administrativas concretas, nomeações de autoridades, declarações de guerra e medidas sobre 

sua condução, instituição de impostos, etc”115. 

2.2.1.1 Vilas 

As vilas, ao serem instaladas, pressupunham uma área de abrangência, zoneamento de 

área urbana e rural e distâncias entre elas. Havia denominações para a área compreendida pela 

vila e para as áreas de expansão. No Brasil colonial, o termo administrativo para designar 

município era o de “Vila” cuja origem remonta ao Direito Romano. Embora o adjetivo 

municipal remonte da tradição portuguesa, a palavra município só aparece no Direito 

                                                 
113 O material relativo às correspondências pertencentes ao Arquivo Ultramarino, por conta das comemorações 
dos quinhentos anos do Brasil, está disponível em meio digital nos órgãos que trabalham com os arquivos 
históricos dos estados brasileiros.  
114 FORTES; WAGNER, 1963. Op. cit., p. XV. 
115 MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. O ordenamento jurídico brasileiro. Revista Jurídica Virtual, 
Brasília, v. 1, n. 3, jul., 1999. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_03/ordenamento%20jur%20brasil. htm> Acesso em: 03 
out. 2008, p.2. 



53 
 

Constitucional brasileiro a partir da República. De acordo com Fortes e Wagner116, os termos 

para designar aglomerações sociais de vila e cidade eram utilizados para definir territórios, 

não diferenciando tamanhos, conforme indicam hoje.  

As regulamentações do Governador, para a implantação de uma vila, determinavam a 

abrangência de um perímetro municipal denominado de Termo117, que abrangia zona urbana e 

rural, cuja totalidade compreendia um raio de 6 léguas (36 km). Havia determinações 

diferentes para os núcleos urbanos, conforme sua localização no litoral ou no sertão, segundo 

Fortes e Wagner118. Os do litoral deveriam buscar lugares mais convenientes (possivelmente 

resguardados dos ataques inimigos). Se fossem no sertão, as sedes deveriam distar, no 

mínimo, 3 léguas (18km) de seus limites. Um dos atributos da “Vila”, atrelado à legislação 

que a instituía, era a delimitação da área a ela pertencente. Conforme as Ordenações 

Afonsinas livro I, título 19119 que demonstra a delimitação da vida na vila, havia um dentro e 

um fora, “[...] se o porteiro for a algum lugar citar alguma pessoa à petição de alguém, 

mandado pelo Juiz, ou corregedor, fora da vila, e for no Termo, leve para cada légua quatro 

reais pela ida, e dois enquanto a rolação durar [...]”.  

No Brasil colônia, os procedimentos herdados das legislações portuguesas nas 

implantações urbanas eram de doações de terrenos para quem quisesse edificar na zona 

urbana e de doações de pequenas sesmarias na periferia para chácaras. Geralmente os 

moradores pagavam pequenas taxas (foros) às Câmaras120.  

2.2.1.2 Freguesias 

Assim que se instalava um povoado, o local deveria ser abençoado sob a invocação de 

um santo. Conforme se dava o crescimento populacional do povoado, era solicitado ao 

bispado a sua elevação à categoria de freguesia121. Geralmente o povoado seguia esse 

                                                 
116 FORTES; WAGNER, 1963. Op. cit., p.3.  
117 FRIDMAN, 1991. Op. cit., p.188.  
118 FORTES; WAGNER, 1963. Op. cit., p.4.  
119 ORDENAÇÕES AFONSINAS. Disponível em: <http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/afonsinas/>. Acesso em: 04 
fev. 2010.  
120 REIS, 2000b. Op. cit., p.117.  
121 “O termo freguesia é uma designação portuguesa de paróquia (vocábulo que vem do grego com significado 
de vizinhança), sendo um território submetido à jurisdição espiritual de um cura que também exerce a 
administração civil”. (FRIDMAN, 2008. Op. cit., p.207).  
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processo, primeiro era elevado à freguesia e, na continuidade de sua evolução urbana, passava 

à vila e depois à cidade.  

A freguesia não tinha direito à Câmara Municipal. Esse equipamento só vinha com a 

elevação à Vila, portanto as ações administrativas e a comunicação com a administração geral 

da capitania ou da Coroa eram feitas pelo pároco da freguesia. Conforme Moreira,  

O pároco era considerado um graduado funcionário público, a quem cumpria 
presidir quaisquer comissões de arrolamento entre os seus paroquianos; fazia parte 
das juntas de qualificação de votantes, e de jurados e das de alistamento da guarda 
nacional; como autoridade passava atestado para produzirem fé em juízo; 
pensionista do Estado de onde recebia côngrua122.  

A Igreja Católica Apostólica Romana também realizava os registros de nascimento, 

casamento e óbito da população. Inclusive os resultados das eleições políticas eram 

abençoados no recinto do templo religioso. Segundo Moreira,  

Na paróquia se consolidavam os direitos de família, desde o ato de casamento à 
sucessão legítima. Era a igreja, naquela época, uma representação da pátria e da 
família, [...] até mesmo os direitos políticos iam, no antigo regime, receber a sua 
consagração na igreja123.  

A maioria das povoações seguia o curso de primeiro instalar uma capela ou 

cruzeiro124, mandada construir por uma família mais influente no povoado. O cura da 

paróquia, responsável por aquela região, ordenava as missas.  

Existiam dois tipos de capelas: as coladas e as curadas. As primeiras eram mais raras, 

sendo seus párocos selecionados por concurso e mantidos pela fazenda real. As outras eram 

mantidas pelas benesses da comunidade. Ambas eram confirmadas através de um Alvará, que 

também determinava seus limites. O governo exercia seu padroado sobre elas, mantendo-as 

através dos dízimos da Ordem de Cristo, conforme Fridman125.  

A Freguesia de Pelotas, fundada em 1812, sob a proteção de São Francisco de Paula, 

teve sua primeira igrejinha estabelecida como capela colada. Um fator que influenciou na 

implantação dessa Freguesia, à diferença de outras cidades coloniais brasileiras, foi a 

                                                 
 122 MOREIRA, Major Ângelo Pires. Antigualhas. Transcrito do Jornal “A Opinião Pública” de 1928, com 
textos de Alberto Coelho da Cunha. [Material datilografado], 1978. p.79.  
123 Ibid., p.79.  
124 Cruzeiro: nome que se dá à grande cruz de pedra ou madeira levantada nos adros de certas igrejas, em praças, 
cemitérios ou estradas. Geralmente são cruzes latinas, isto é, aquelas que têm o ramo inferior mais comprido que 
os outros”. (CORONA, Eduardo; LEMOS, Carlos A. C. Dicionário de Arquitetura Brasileira, 1972).  
125 FRIDMAN, 2008. Op. cit., p.207.  
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separação dos poderes religioso e civil em duas praças. Embora tenha sido prevista, na planta 

do segundo loteamento, a mudança da Igreja de São Francisco de Paula para a Praça principal 

ao lado do Paço Municipal, não ocorreu.  

2.3 Brasil meridional – Colônia do Sacramento e o continente 

Dois objetivos da Coroa Portuguesa envolveram a expansão das fronteiras brasileiras 

para o sul, no século XVIII: um deles foi o conhecimento da região e sua ocupação e, o outro, 

foi a defesa. O mapeamento do território levou ao conhecimento que possibilitou, aos 

representantes diplomáticos portugueses, decidirem na mesa de negociações qual o quinhão 

de terra que formaria o Brasil, isto é, o território português poderia ser expandido para além 

do Tratado de Tordesilhas.  

Em relação à formação das cidades do Estado do Rio Grande do Sul, no final do 

século XVII e início do XVIII, faz-se necessário tecer o contexto histórico em que se 

encontrava o Brasil. A questão seria a de abordar, através da história, fatos que podem ter 

induzido à formação dessas cidades. Em primeiro lugar, destaca-se a fundação da Colônia de 

Sacramento, atualmente em território uruguaio; em segundo, as decisões de configuração 

desse território através dos acordos tratados entre as Coroas Ibéricas em razão dos conflitos 

gerados por posse do território advindos das ações primordiais dos civis e militares que 

ocupavam a região. Em terceiro lugar, o consequente processo da urbanização que originou 

uma rede urbana estruturada, segundo a tradição das normativas portuguesas.  

Com as disputas do território ao norte do Rio da Prata, as duas Coroas Ibéricas 

estabeleceram uma série de tratados que envolvia Colônia do Sacramento e as Missões 

Jesuíticas no lado oriental do rio Uruguai. No período que inclui os reinados de D. João V e 

de D. José I, tomaram-se decisões, através de seus respectivos primeiros ministros, que 

fortaleceram a expansão e a ocupação do território, mudando a extensão do Brasil, utilizando-

se dos artifícios de fronteira natural e do recurso jurídico do uti possidetis126.  

                                                 
126 “[...] fundamento jurídico dos países hispano-americanos, após sua independência, nas reivindicações 
territoriais diante do Brasil”. Esse instrumento jurídico permitiu a posse do território para a Coroa que 
efetivamente ocupou. (GARCIA, Fernando Cacciatore de. Fronteira iluminada: história do povoamento, 
conquista e limites do Rio Grande do Sul a partir do Tratado de Tordesilhas 1420-1920. Porto Alegre: Sulina, 
2010).  
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No reinado de D. João V, na primeira metade do século XVIII, inicialmente, o 

monarca ordenou uma expedição secreta, a dos chamados “padres matemáticos”127, cuja 

produção cartográfica contribuiu para as decisões da ocupação portuguesa para o oeste. 

Posteriormente, foram estabelecidas expedições em conjunto entre as duas coroas. Essas 

expedições produziram mapeamento dos territórios em litígio, isto é, que produziu excelentes 

cartografias no interior, ao longo da região desde a Colônia do Sacramento até Minas Gerais. 

Esse material serviu não só de subsídios para as negociações diplomáticas, como o Tratado de 

Madri128, em 1750, elaborado pelo seu primeiro ministro Alexandre de Gusmão, como 

também serviu para a ocupação dos territórios pelo termo jurídico “uti possidetis”, do qual a 

Coroa Portuguesa muito se valeu.  

2.3.1 Colônia do Sacramento 

Sempre houve, por parte dos portugueses, um descontentamento na divisão das terras 

da América entre as duas Coroas Ibéricas. A versão mais aceita da linha definida pelo Tratado 

de Tordesilhas, em 1494, é a estabelecida por Varnhagen, em 1854, cuja linha passa pela 

cidade de Laguna, em Santa Catarina. Embora pela interpretação do navegador Martim 

Afonso de Souza, quando encarregado por D. João III (1521 - 1557) a tomar posse das terras 

na América, a linha pertencente ao domínio de Portugal iria até onde está fundada a cidade 

Colônia do Sacramento129, atualmente no Uruguai. Como houve insucesso no Rio da Prata, 

nessa primeira expedição comandada pelo militar português, ele continuou seu intento e 

fundou São Vicente no litoral de São Paulo, a primeira vila do Brasil, em 1532.  

Portugal, enquanto esteve sob o domínio da Coroa Espanhola, podia transitar 

livremente pelo Rio da Prata. Depois da extinção da União Ibérica, perdeu seu trânsito livre e 

                                                 
127 Dois padres jesuítas, chamados de padres matemáticos, foram enviados ao Brasil, em 1729, pela Coroa 
Portuguesa na intenção de buscar o máximo de informações possíveis da região. Eram cartógrafos e engenheiros 
militares– Domingos Capaci (italiano) e Diogo Soares (português). Os dois cartógrafos determinaram 
coordenadas de numerosos pontos e realizaram a cartografia das regiões compreendidas entre Colônia do 
Sacramento e uma boa parte da metade sul do Brasil e a região mineira. (CURADO, Silvaro da Cruz. La 
géographie militaire portugaise concernent le Brésil du XVIII siècle. Institut de Stratégie Comparée, 
Commission Française d’Histoire Militaire, Institut des conflits Contemporains, 2005. p.4. Disponível 
em: <http://www.stratisc.org/Strat8283-6-htm>. Acesso em: 04 nov. 2008. p.6). [Traduzido e transcrito pela 
autora].  
128 O Tratado de Madri, em 1750, resultou da indeterminação de posse de terras entre Portugal e Espanha, 
estabelecendo que a Colônia de Sacramento e todo o território à margem esquerda do rio Ibicuí/RS, pertenceriam 
à Espanha, e as Missões, à Portugal.  
129 GARCIA, 2010. Op. cit., p.31.  
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precisava garantir o domínio do território na margem norte do rio da Prata, isto é, precisava 

restabelecer a rota lucrativa que perdera com a nova situação. Através da fundação de Colônia 

do Sacramento, em 1680 (Fig. 7 e Fig. 8), em frente a Buenos Aires, a Coroa Portuguesa 

assegurava o seu território até o Rio da Prata. Segundo Prado, “A instalação de Sacramento na 

margem setentrional do Rio da Prata, em frente a Buenos Aires, constituiu-se no primeiro 

núcleo urbano e de povoamento efetivo por parte de um Império europeu na costa da Banda 

Oriental”130.  

A ocupação da Colônia de Sacramento pelos portugueses, conforme Prado131, teve 

duas fases. A primeira foi de 1680 a 1705, quando foi restabelecida “a lucrativa rota Rio de 

Janeiro-Rio da Prata”. A segunda fase iniciou com o tratado de Utrecht, de 1715, quando o 

domínio de Colônia do Sacramento foi devolvido aos portugueses. Os castelhanos132, por sua 

vez, estabeleceram o chamado Campo de Bloqueio, que cercava Colônia do Sacramento no 

raio de um tiro de canhão. Com isso o acesso dos portugueses à Colônia do Sacramento por 

terra estava proibido, restando aos portugueses somente o acesso pelo Rio da Prata.  

 
Fig. 7 - Mappa Hydrographico da Barra, Baixos, Ilhas e Praias do Porto da Nova 

Colônia Portuguesa. 
Fonte: Arquivo Histórico do Exército, n. 07-05-1637 
Destaque com círculo vermelho sobre o original 

                                                 
130 PRADO, Fabrício Pereira. A Colônia de Sacramento: o extremo sul da América Portuguesa no século 
XVIII. Porto Alegre: [s.n.], 2002. p.18.  
131 Ibid., p.35.  
132 Assim denominados os espanhóis americanos estabelecidos na região do Prata.  
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Fig. 8 - Planta da Praça Nova da Colônia do Santíssimo Sacramento 1753. 
Fonte: Arquivo Histórico do Exército, n. 07-05-1627

Por contadas disputas de posse da região de Colônia do Sacramento, a Coroa 

Portuguesa enviou militares para reconhecimento do litoral entre Colônia e Laguna, que 

transmitiram à metrópole as condições físicas e geográficas do caminho pela praia (Fig. 9). 

Esse caminho era um trecho litorâneo ainda não explorado pelas Coroas Ibéricas133 e que foi a 

penetração natural e primordial dos portugueses pela costa do Rio Grande do Sul.  

Para possibilitar o trânsito por terra entre a Banda Oriental e o centro da colonização 

lusa no Brasil (Laguna), Domingos Filguera, no final da primeira fase de ocupação da Colônia 

do Sacramento (1703), fez o trajeto a pé, descrevendo informações sobre os lugares que 

percorreu, justificando ter optado por esse caminho para fugir das onças. Afirma Gutierrez134 

que Domingos Filguera “passou pela serra de Maldonado, circundou a lagoa de Castilhos e 

avistou um lago que fazia barra no Rio Grande”. Com este feito, conforme Prado135, 

“garantindo o trânsito terrestre de animais, pessoas e mercadorias, buscou-se garantir o 

controle sobre as regiões e os rebanhos da Banda Oriental”.  

                                                 
133 GUTIERREZ, 1993. Op. cit., p.16.  
134 Ibid., p.16.  
135 PRADO, 2002. Op. cit., p.54.  
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Fig. 9 - Caminho da Praia. 

Fonte: GUTIERREZ, Ester B. Negros, charqueadas e 
olarias: um estudo sobre o espaço pelotense. Pelotas: UFPel, 
1993, p. 16. Desenho editado.

Com os litígios de posse da região do Rio da Prata, a Coroa Portuguesa adotou a 

estratégia de enviar desbravadores e investigar a entrada do complexo lagunar Patos-Mirim, 

ou seja, a entrada da Laguna dos Patos, para fundar uma vila na entrada desse outro complexo 

lacustre de grande porte, além do Rio da Prata.  

Em 1737, Cristóvão Pereira de Abreu136, preparador de couros, fora enviado do Rio de 

Janeiro por Gomes Freire de Andrada à região de Castilhos com a finalidade de preparar 

terreno para o desembarque de Silva Pais.  

Silva Pais, ampliando a defesa que havia sido instalada por Cristóvão Pereira de 

Abreu, no Serro de São Miguel, montou uma guarda no Chuí, no Saco da Mangueira e no 

Taim137. Uma carta de 1737 demarca a área litorânea que vai de Castilhos (Uruguai) até a 

entrada do canal de Rio Grande com uma série de locais (Fig. 10).  

                                                 
136 CÉSAR, Guilhermino. Primeiros cronistas do Rio Grande do Sul: estudo de fontes primárias da história 
rio-grandense acompanhada de vários textos. 2. ed. Porto Alegre: EDURGS, 1981. p.93.  
137 CÉSAR, Guilhermino. História do Rio Grande do Sul: período colonial. Porto Alegre: Globo, 1970. p.110-
111.  
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Fig. 10 - Carta de todo terreno compreendido desde a Barra do Rio Grande de S. Pedro até Castilhos Pequeno 
onde corre entre a costa do mar e a lagoa Mirim levantada em 1737. 

Legenda: cf. rodapé138. Fonte: MIRCO, 1987, p. 17. Desenho editado sobre o original. 

2.3.2 Continente de São Pedro 

A demarcação dos territórios, conforme o Tratado de Madri, fora interrompida em 

razão da Guerra Guaranítica (1754-1756). Conforme Pesavento, “Esse conflito, entre as 

tropas luso-brasileiras e os índios, no qual estes saíram derrotados, estendeu-se até a batalha 

de Caiboaté. O Tratado de Madri não chegou a ser efetivado na prática, sendo anulado em 

1761 pelo de El Pardo”139, ficando os espanhóis civis com a administração das Missões140.  

                                                 
138 Legenda do mapa: A – Fortificação de Jesus Maria José no Forte; B-C Fortificação do Estreito e Fortificação 
e Passo do Arroio; D – Fortificação e Passo da Mangueira; E – Lagoa da Mangueira, F – Barra do Rio Grande de 
São Pedro; G – porto e povoação do Norte; H – Ilha do Marinheyro (dos Marinheiros); I – Ilha (do Gonçalo); L – 
Entrada do Rio por onde deságua a Lagoa; M – Barra da Lagoa Merim (Mirim); N – Campanha onde pastam 
mais de 800 cabeças de gado; O - Caminho da Praia; P – Postos para demarcação da Barra. 1. Serro de São 
Miguel; 2. Castilhos Pequeno ou Castilho Pequeno; 3. arroio de São Miguel; 4. Povo de Xuéu (Chuí); 5. Rio de 
Xuéu (Chuí); 6. Girubatuba; 7. Curral Grande; 8. Curral do Arroyo; 9. Palmaritos; 10. Índios Muertos (ou 
Mortos); 11. Arroyo del Rey [ou do Rei] ; 12. Curral de Palos (ou Patos); 13. Curursupucu; 14. Palmares; 15. 
Curral Alto; 16. Arroyo do Taim; 17. Passo da Borda de Merim (Mirim); 18. Cayubay; 19. Lagoa de Cayubay 
(Caiuabá); 20. Cabayuqueira; 21. Rincão do Mercador; 22. Rincão de Tururetama (Torotama); 23. Palmares 
Grandes. (MIRCO, Carmen Helena Braz. Textos para o estudo da história do município do Rio Grande 
XVI-XVIII. Rio Grande: FURG, 1987. p.20).  
139 Os Sete Povos, contudo, haviam sido abandonados pelos padres, ficando a região sob a administração 
espanhola leiga. A zona entrou em decadência e os índios, que haviam ficado, começaram a abandonar as 
Missões, indo trabalhar como peões nas estâncias gaúchas. [...] Paralelamente à expansão das sesmarias e dos 
fortes militares [...] Coroa Portuguesa promoveu a vinda para o Rio Grande [do Sul] de casais açorianos, com o 
objetivo de povoar a zona das missões, que por direito caberia a Portugal, garantindo assim a posse da terra”. 
(PESAVENTO, 1985. Op. cit., p.21-22).  
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O próximo tratado foi o de Santo Ildefonso, em 1777. Estabelecia que a Colônia de 

Sacramento e as Missões ficariam com a Espanha, e a ilha de Santa Catarina, devolvida aos 

portugueses. Entre as possessões de ambas as nações, seria criada uma zona de território 

neutro, chamada de “campos neutrais”141 (Fig. 11 e Fig. 12). Esta zona estava localizada entre 

as lagoas Mangueira, Mirim e a costa marítima, e os arroios Taim e Chuí142.  

 
Fig. 11 - Território Neutro (duas Coroas) 1777-1801. 
Fontes: Mapa da Província de São Pedro do Sul e Terrenos 
adjacentes das Províncias limítrofes, Rio de Janeiro, 1843. Linha 
de operações do Exército Imperial no ano de 1841, sob o comando 
em chefe do Brigadeiro J. P.dos Santos Barreto. Arquivo da 
Marinha, s/n.  
Fonte: GOLIN, Tau. A fronteira: governos e movimentos 
espontâneos na fixação dos limites do Brasil com o Uruguai e a 
Argentina. Porto Alegre: L&PM, 2002. 

Destaques em vermelho e azul sobre o original 
 

                                                                                                                                                         
140 “[...] o Tratado de El Pardo, que deitou por terra, aquele admirável instrumento diplomático [Tratado de 
Madri], estatuiu que os territórios em litígio, a Colônia do Sacramento e as Missões Orientais, voltassem aos 
seus respectivos domínios”. (CÉSAR, 1970. Op. cit., p.166).  
141 “Para evitar outro motivo de discórdia entre as duas Monarquias, qual tem sido a entrada da lagoa dos Patos, 
Rio Grande de S. Pedro, seguindo depois por suas vertentes até o Rio Jacuí, cujas duas margens, e navegação 
tem pretendido pertencer-lhes ambas as Coroas. [...] fiquem privativamente para a de Portugal, estendendo-se 
seu domínio pela margem Meridional até o Arroio Taim, seguindo-se pelas margens da lagoa da Mangueira em 
linha reta até o mar; e pela parte do continente irá a Linha desde as margens da dita lagoa de Merim, tomando a 
direção pelo primeiro Arroio Meridional, que entra no sangradouro, ou desaguadouro dela, e que corre pelo mais 
imediato ao Forte Português de S. Gonçalo, desde o qual sem exceder o limite do dito Arroio, continuará o 
Domínio de Portugal pelas cabeceiras dos Rios, que correm até o mencionado Rio Grande, e o Jacuí, até que 
passando por cima das do Rio Ararica, e Coiacuí, que ficarão da parte de Portugal, e as dos Rios Piratini, e 
Ibimini, que ficarão da parte da Espanha, se tirará uma linha, que cubra os estabelecimentos portugueses até o 
desembocadouro do Rio Pepiriguaçú no Uruguai [...]” Tratado de Santo Ildefonso Artigo IV. Disponível em: 
<http://pt. wikisource.org/Primeiro Tratado de Santo Ildefonso.djvu>. Acesso em: 15 set. 2011.  
142 “O Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, criou o território neutral entre as colônias ibéricas. Exceto quanto às 
áreas entre o Taim e o Chuí, e Santa Tecla (Bagé) e a Boca do Monte (Santa Maria), durante os trabalhos 
demarcatórios, os comissários tiveram divergências insolúveis em diversos setores. A discussão demarcatória e 
diplomática foi ‘superada’ pela guerra de 1801”. (GOLIN, Tau. A fronteira: governos e movimentos 
espontâneos na fixação dos limites do Brasil com o Uruguai e a Argentina. Porto Alegre: L&PM, 2002. v. 1, 
p.197).  
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Fig. 12- Território Neutral (lado português) 1777-1801. 
Fontes: Mapa da Província de São Pedro do Sul e 
Terrenos adjacentes das Províncias limítrofes, Rio de 
Janeiro, 1843. Linha de operações do Exército Imperial 
no ano de 1841, sob o comando em chefe do 
Brigadeiro J. P. dos Santos Barreto. Arquivo da 
Marinha, s/n. Dados consultados IBGE143. 
Destaques em vermelho e azul sobre o original 

Nessa “terra de ninguém” foi onde se desenvolveu um intenso contrabando de gado, 

na mesma época em que a economia do charque estava crescendo, ocorrendo uma grande 

disputa de concessão de sesmarias, o que interessava à Coroa Portuguesa, pois ocuparia a 

região numa terra de jurisdição indecisa144. Segundo César,  

As línguas de terra compreendidas entre a Lagoa da Mangueira e a Mirim e a costa 
marítima não poderiam ser ocupadas por nenhuma das nações contratantes de sorte 
que nem os portugueses passassem o Arroio Taim, linha reta ao mar até a parte 
meridional, nem os espanhóis o Arroio de Chuí e de São Miguel até a parte 
setentrional145.  

A intenção da Espanha era a de “criar um cinturão deserto em torno do Prata” para não 

haver o contrabando, mas “a realidade era mais forte que a ficção jurídica”, conforme o autor 

César, pois já se desenvolvera bastante o comércio entre o Uruguai e a futura Capitania de 

São Pedro146. 

                                                 
143 IBGE. Território Brasileiro. Atlas Nacional Brasileiro 2010. Rio de Janeiro, 2010. 1 mapa. Escala: 1: 15. 000. 
000. Disponível em:  
<ftp://geoftp.ibge.gov.br/Atlas/Atlas_Nacional_do_Brasil_2010/pdf_atlas_nacional_milton_santos_2010/2_Terr
itorio_e_meio_ambiente/Atlas%20Nacional%20do%20Brasil%202010%20-%20pagina%2034-
Territorio%20brasileiro.pdf>. Acesso em: 13 set. 2011. 
144 PESAVENTO, 1985. Op. cit., p.18.  
145 CÉSAR, 1970. Op. cit., p.200.  
146 Ibid., p.201.  
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Com o Tratado de Santo Ildefonso, o “continente” do Rio Grande perdeu as lagunas 

Mirim e Mangueira, que ficaram dentro da faixa dos campos neutrais, e o limite ao sul passou 

a ser o Taim, modificando a formação territorial da Freguesia do Rio Grande, a que 

pertenciam essas lagunas. No período de vigência do Tratado de Madri (1750 a 1761), os 

campos a oeste do São Gonçalo, do Pelotas e do Cerro Pelado, incorporados nominalmente à 

Freguesia do Rio Grande, assim o foram, de fato, em 1777, quando foi registrado o avanço 

sistemático da colonização sobre essas terras, conforme Queiroz147.  

Em 1801148, através do Tratado de Badajoz, “[...] nada se estabelece sobre as Missões, 

consagrando o domínio luso sobre a região”.149 “Assim foi fácil para Portugal tomar as 

Missões, em agosto de 1801. Com a incorporação definitiva dos sete Povos, tomava o 

território a configuração aproximada do Rio Grande do Sul atual”150.  

Na região do canal do Rio Grande até a barra do Chuí, foi implantada uma série de 

guardas, de fortificações, de acampamentos que, mais tarde, originou aglomerações urbanas.  

Em razão da disputa das fronteiras, a característica da região sul do Brasil, durante o 

século XVIII, foi a de ocupação militar, consequência das ações da Coroa Portuguesa para 

reforçar o sistema de defesa com fortificações, não só no litoral como nas margens dos 

principais rios da região.  

2.3.2.1 Ocupação do território do Rio Grande do Sul  

No início da colonização do Brasil, o interesse da Coroa não estava no território que 

hoje forma seu extremo sul, e sim na região mais ao sul, denominada Rio da Prata, em razão 

da possibilidade de escoamento fluvial de contrabando da prata. Antes da ocupação efetiva do 

que formaria o território do Rio Grande do Sul, houve ações missioneiras no entorno do rio 

Uruguai, processo esse, que deixou uma série de aldeias missioneiras implantadas.  

                                                 
147 QUEIROZ, Maria Luiza Bertulini. A vila do Rio Grande de São Pedro 1737-1822. Rio Grande: FURG, 
1987. p.137.  
148 “Depois da fundação da Colônia do Santíssimo Sacramento (1680), no estuário do Rio da Prata, da 
implantação de Rio Grande (1737), na margem sulina da lagoa dos Patos, a guerra de 1801 constitui-se no 
evento geopolítico mais importante na América meridional durante o período colonial. Em alguns meses, os 
luso-brasileiros duplicaram o território da Província de São Pedro do Rio Grande”. (GOLIN, 2002. Op. cit., 
p.205).  
149 PESAVENTO, 1985. Op. cit., p.32.  
150 BARROSO, 1992. Op. cit., p.38-39.  
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A ação dos missionários jesuítas, tanto nas terras das da colônia brasileira quanto nas 

terras da Coroa Espanhola, começaram no século XVI. No Brasil iniciou no período da 

Governadoria Geral de Mem de Sá, na Capitania de São Vicente e se estendeu pelo litoral 

brasileiro. A princípio os jesuítas do Brasil não trabalhavam nas missões espanholas, em 

razão das divergências de posses das duas coroas. As primeiras ações na Colônia Espanhola 

iniciaram no Peru e, por instruções de Felipe II, as missões jesuíticas espanholas e 

portuguesas deveriam ser separadas, o superior dos jesuítas emitiu um decreto que 

determinava que as missões do Rio da Prata pertenceriam ao Peru, segundo Custódio 151. 

No Brasil, nos primeiros tempos, a ação dos jesuítas utilizava propostas de 

catequização dos indígenas, através de maneira ambulante, o que era dificultoso pela grande 

extensão do litoral. Entre alguns critérios utilizados pelos padres incluíam, “a manutenção da 

língua nativa”, a busca da referência na cosmovisão dos índios que convergisse com os 

preceitos cristãos” e “o perdão dos pecados” 152. 

Após a União Ibérica, a partir de 1587, foram chamados padres das missões brasileiras 

para se juntar nas Missões de Paracuaria153 (região onde mais tarde se formou o Paraguai e 

adjacências). Conforme Custódio, “A implantação do sistema reducional no Paraguai foi um 

processo bastante duro e cheio de conflitos entre as diferentes forças presentes ou 

representadas: os jesuítas, os encomendeiros154, os bandeirantes, os índios, os governadores e 

os bispos”. 

No início do século XVII, a região de Guaíra (localizada a oeste do atual estado 

brasileiro do Paraná) foi estrategicamente ocupada pela visão política do governador do Rio 

da Prata e do Paraguai, Hernado Arias de Saavedra, que entendeu a importância de ocupar a 

área e impedir a expansão dos portugueses.155 

A invasão dos bandeirantes, à procura de escravos para as minas, provocou a fuga dos 

jesuítas espanhóis da zona de Guaíra e, em razão da fuga, fundaram reduções na margem 

ocidental do Rio Uruguai, a partir de 1612. Em 1626, fundaram outras reduções na margem 

                                                 
151 CUSTÓDIO, Luiz Antônio Bolcato. Arquitetura e Urbanismo Jesuítico-Guarani: regras e resultados. 
Porto Alegre: UniRitter, 2011, p.104. 
152 Ibid, p. 101. 
153 Nessa região a ação evangelizadora dos jesuítas fora precedida pela dos franciscanos, precursores do sistema 
reducional. CUSTÓDIO, 2011, Op. cit., p. 104.  
154 Encomenda era a arregimentação dos colonizadores para trabalharem nas plantações de erva-mate. Ibid, p. 
111. 
155 Ibid, p. 108 - 109. 
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oriental, na zona do Tape, como afirma Pesavento156. Os portugueses, imbuídos do seu 

espírito de reinvindicação territorial apoiavam as ações dos bandeirantes. Depois de várias 

lutas dos indígenas contra os bandeirantes e a questão interna dos encomendeiros ter sido 

resolvida o sistema se reorganizou na Província do Paraguai e os jesuítas e os guaranis 

voltaram a ocupar a faixa oriental do rio Uruguai assentando na região os chamados Sete 

Povos das Missões (de 1682 a 1706), região hoje no oeste do atual Estado do Rio Grande do 

Sul.157 

A ação dos jesuítas na região, por onde circulavam os índios Guaranis, que hoje 

pertencem a vários países da América do Sul, deixou marcas que foram assimiladas pelas 

populações que atualmente habitam nela, entre outras, o cultivo da erva-mate e a produção de 

gado.  

Dessa maneira, durante quase cento e cinquenta anos, os missionários evangelizaram 
os Guarani, em diversas regiões, estruturando um sistema de reduções que, em seu 
apogeu, foi constituído por 30 povoações articuladas por uma rede de estradas, 
portos e conexões fluviais, entre as estâncias de gado, plantações e ervais, chegando 
a envolver em torno de 150 mil índios e 457 jesuítas158. 

Por volta do Tratado de Madri (1750), que determinava que os sete Povos das Missões 

fossem desocupados para posse dos portugueses, gerou em vários conflitos que culminaram 

na Guerra Guaranítica (1754-1756). No final, com a oposição a esse Tratado, de ambas as 

partes ele foi anulado em 1761. A posição tomada pelos jesuítas de defenderem os índios 

provocou sua expulsão dos territórios, de Portugal em 1759 e da Espanha em 1767.159 

O gado abandonado pelos jesuítas se espalha pela região, formando a Vacaria Del 

Mar, entre os rios Jacuí (RS) e Negro (Uruguai), segundo Gutierrez160 e Barbosa161. Essas 

imensas reservas de gado, mais tarde, irão contribuir imensamente para a economia da região 

em estudo.  

Por outro lado, outro fator de ocupação do território foi a prática que as Coroas 

Ibéricas adotaram de doar sesmarias aos militares e aos desbravadores portugueses e 

espanhóis para ocupar a região. Por um lado, foi dado o primeiro passo para a efetivação da 
                                                 
156 “Uma extensão das Missões Jesuíticas do Paraguai a serviço da Coroa Espanhola atravessa o rio Uruguai e 
funda a partir de 1626, missões na zona do “Tape”, fugindo dos paulistas”. (PESAVENTO, 1985. Op. cit., p.8).  
157 CUSTÓDIO, 2011, Op. cit., p. 118, 127. 
158 CUSTÓDIO, 2011, Op. cit., p. 127. 
159 Ibid., p. 128. 
160 GUTIERREZ, 1993. Op. cit., p.10.  
161 BARBOSA, Fidélis Dalcin. Vacaria dos Pinhais. Porto alegre: Escola Superior de Teologia São Lourenço 
de Brindes, 1978. p.7.  
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ocupação integral do Continente, com as doações a súditos portugueses de terras (sesmarias) 

localizadas no litoral nordeste da área que viria a ser o Rio Grande do Sul. Por outro lado, a 

vontade da Coroa de ocupar oficialmente a região inicia o processo de instalação de uma 

Comandância na porta do sistema lacustre.  

Nessa região, houve muitos acampamentos militares em razão da defesa do 

território162, além das doações de sesmarias. Muito desses assentamentos urbanos surgiram 

oficialmente, tanto de ações militares como civis, originando povoações resultantes do 

desmembramento das sesmarias originais.  

O Rio Grande do Sul, portanto, foi formado por vários territórios, ou seja: parte na 

região das antigas Missões, parte nos caminhos dos tropeiros e parte na região de defesa da 

fronteira sul. Esse conjunto de territórios constituiu-se entremeado pelas ações de colonização 

colocadas pelos monarcas. Pode-se dizer que a configuração da região sul do Estado vem de 

uma série de fatores históricos, socioeconômicos e culturais, o que culminou com a 

determinação de uma zona caracterizada, inicialmente, pela economia agropecuária.  

Para fins de compreensão do processo de urbanização do Rio Grande do Sul, é 

necessário dizer que atualmente é um território muito diferenciado em duas regiões distintas, 

ou seja, a metade norte e a metade sul. Segundo Souza163,  

 [...] basicamente constituído por duas regiões bastante diferentes (e não 
necessariamente contínuas) como a região das serras e a dos campos, determinando 
uma linha horizontal passando pelo centro do Estado do Rio Grande do Sul, que 
divide o norte e o sul, cujo processo econômico, social, político e cultural de 
ocupação também foi diferenciado.  

Em razão da própria dinâmica de ocupação do território que formou o Estado do Rio 

Grande do Sul, pela disputa com os espanhóis, pelas concessões de sesmarias e o natural 

comércio entre a população, não só de produtos de subsistência como a lucrativa exploração 

comercial e industrial do gado que estava solto nas Vacarias em consequência do 

desbaratamento das Missões Jesuítas, considerou-se fundamental detalhar a história da 

ocupação desse território.  
                                                 
162 “É uma categoria aparentemente universal, falsamente natural, o território não tem nada de espontâneo, vai 
para além das fronteiras naturais, ou seja, fronteira política é sempre uma linha abstrata e convencionada por 
alguns. Tal como os animais se apropriam da natureza definindo territórios, os homens ‘dilatam as suas 
conquistas’, apropriam-se do espaço, percorrendo-o, conhecendo-o, nomeando-o e mapeando-o”. (BUENO, 
Beatriz Piccolotto Siqueira. Decifrando mapas: sobre o conceito de “território” e suas vinculações com a 
cartografia. In: Anais do Museu Paulista, História e Cultura Material. São Paulo: USP/Nova Série, v. 12, 
jan./dez., 2004a. p.229).  
163 SOUZA, 2000. Op. cit., p.9.  



67 
 

Essa ocupação do território divide-se em três frentes. A da região do litoral sudeste 

rio-grandense, após a fundação da Colônia de Sacramento, que passa a ser visitada através do 

caminho da praia utilizado na comunicação via litoral para a região de Laguna, Desterro 

(Florianópolis), São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, com o resto do território litorâneo 

brasileiro; a das incursões dos tropeiros, pelo seu interior, em busca de animais para o 

comércio nas minas; e a oficial, por mar, pelo próprio interesse da Coroa Portuguesa de 

ocupar esse território.  

Dois autores, Glenda Pereira da Cruz e Luiz Fernando Rhoden, de acordo com suas 

pesquisas, afirmam que a ocupação do território do Rio Grande do Sul obedece a uma 

sequência de fatos, que foram por eles caracterizados de vertentes. Para Cruz, a ocupação 

originou uma rede urbana diferenciada através de duas vertentes: a litorânea e a oficial. Para 

Rhoden, a ocupação se deu por meio terrestre e fluvial.  

A vertente litorânea dividiu-se em três etapas164: reconhecimento da costa, invernadas 

e estâncias. Correspondem ao período quando paulistas e lagunenses tangiam o gado da 

Vacaria do Mar para o norte, atravessavam o canal do Rio Grande, subiam a faixa litorânea de 

São José do Norte até Torres (parte do Caminho da Praia), e quando os donos das 

invernadas165 procuravam legitimar suas terras.  

Da vertente oficial, fazem parte aquelas ações que permitiram a ocupação com 

assentamentos humanos que vieram a reboque das instalações de defesa da região, conforme 

Cruz166 e “[...] que resultaram em tipos específicos de organização do espaço e arquitetura, 

empreendidos por funcionários ou militares através de atos oficiais”.  

Para Rhoden, a concessão de sesmarias originou a vertente terrestre, e a vertente 

fluvial originou-se pelo deslocamento fluvial dos militares167.  

A região na qual se insere o objeto desta pesquisa, a entrada do complexo lagunar 

Patos-Mirim, é uma região que mescla todas essas vertentes. É uma região na qual a Coroa, 

                                                 
164 CRUZ, Glenda Pereira da. Espaços Açorianos no Rio Grande do Sul: notas para o estudo da arquitetura luso-
açoriana no sul do Brasil. In: MARTINS, Francisco Ernesto de Oliveira. Arquitetura popular 
açoriano/brasileira: subsídios para o seu estudo. Maia (Açores): Sersilito, 1996. p.31.  
165 “[...] invernadas - os tropeiros reservavam-se as áreas de pastagens de que precisavam para os seus rebanhos 
ao longo dos caminhos, durante o tempo que entendiam, sem entretanto, possuírem qualquer título de 
legitimidade pois que não se firmara ainda o direito de soberania naquelas paragens”. (BORGES FORTES, 
1940. Op. cit., p.23).  
166 CRUZ, 1996. Op. cit., p.31.  
167 RHODEN, 1999. Op. cit., p.140.  
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oficialmente, determinou a instalação de um presídio (colônia militar). É uma região em que 

houve várias doações de sesmarias, e o acesso a ela foi tanto por terra como por água, por 

estar situada no litoral e na porta de entrada do complexo lagunar Patos-Mirim.  

2.3.2.2 Demarcações de fronteira – a criação da Vila de Rio Grande 

No início do século XVIII, quando houve a implantação oficial da primeira vila 

determinada pela Coroa Portuguesa, ou seja, a Vila de São Pedro do Rio Grande, já existiam, 

na região do litoral, algumas ocupações em razão da distribuição de sesmarias. A Vila de São 

Pedro do Rio Grande é considerada como “município-mãe” de uma série de outras ocupações 

que vieram a seguir.  

A Vila de Rio Grande passou por várias atribulações durante as disputas de posse do 

território entre as Coroas Portuguesa e Espanhola, nos períodos entre o Tratado de Madri 

(1750) e o de Santo Ildefonso (1777). Embora houvesse a posse militar pelos portugueses das 

terras na América (na região do complexo lagunar Patos-Mirim), as competições diplomáticas 

continuaram na Europa, pois o Governo de Buenos Aires não se conformava com a situação 

encontrada na América; buscava veemente formas de invadir e tomar posse do território ao 

norte do Rio da Prata.  

A própria posição da região em que se formou o Estado do Rio Grande do Sul em 

relação ao território brasileiro efetivo, de às vezes estar entre e às vezes no extremo sul, 

provocou medidas por parte da Coroa Portuguesa de instalar uma sede para Comandância 

(forma administrativa inicial) do Continente de São Pedro do Rio Grande e, dez anos depois, 

criar uma Vila com duas povoações (Estreito e do Porto), na área em que hoje se encontra a 

homônima cidade de Rio Grande.  

A região atual do extremo sul do Brasil, no início do século XVIII, passou a ser 

integrante da Capitania de São Paulo, conforme Fortes e Wagner168, “[...] No ano de 1709 a 

Capitania de São Vicente foi desligada da do Rio de Janeiro e, em razão do crescimento de 

                                                 
168 “Em 1658, a 14 de março, Salvador Correia e Sá pediu ao rei que lhe concedesse uma capitania de 100 léguas 
[600Km] de costa – sendo 50 [300 km] ao norte e 50 ao sul da ilha de Santa Catarina. As 50 léguas ao sul 
alcançavam o paralelo 30º, onde se situa Porto Alegre”. [...]”O restante do território foi doado em 1676 ao filho 
João Correia de Sá e ao neto, Martim Correia de Sá. As terras doadas se estendiam do paralelo de 34º, isto é, do 
marco do Rio da Prata, plantado no Cabo de Santa Maria, até o paralelo de 30º, limite meridional das terras 
doadas a Salvador Correia pela petição de 1658. (FORTES; WAGNER, 1963. Op. cit. p.21-23).  
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São Paulo, a capitania passou a ter jurisdição sobre Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e todo 

território da região meridional”.  

A Coroa Portuguesa, querendo se assegurar do território, iniciou, por volta de 1732, as 

doações das primeiras sesmarias169, pois já havia circulação de criadores de gado e de 

tropeiros nas Vacarias (Do Mar e Dos Pinhais) em busca de gado muar para a região das 

minas, no centro leste do Brasil.  

Na ocupação dos caminhos dos tropeiros, onde currais e invernadas eram 

improvisadas, foram se instalando as primeiras estâncias. Com a distribuição das sesmarias, 

iniciou o processo oficial de ocupação da zona nordeste pela Coroa Portuguesa170. Conforme 

já foi dito, um fator preponderante, que contribuiu para a formação de estâncias de gado na 

região sul, foi o do gado abandonado nas vacarias. Segundo Gutierrez171, “O gado 

abandonado pelos jesuítas e guaranis, na margem esquerda do rio Uruguai, reproduziu-se 

formando rebanhos enormes, e tornou-se a nova disputa entre as monarquias ibéricas e definiu 

a vocação econômica da região”.  

Se, por um lado, a Coroa Portuguesa cedia sesmarias nessa região, por outro 

determinava a instalação de um posto militar avançado em Rio Grande, em 1737. Sem falar 

na região das Missões, objeto de negociação entre as Coroas Ibéricas, que ora pertenciam a 

uma coroa, ora pertenciam à outra, conforme o tratado vigente no período.  

No período inicial do Continente de São Pedro, houve quatro comandâncias: a 

primeira (1737) foi a de Silva Pais172 que instalou o presídio173 na península no canal de Rio 

Grande, em um terreno “instável e arenoso”174 para defender o acesso de embarcações ao 

complexo lacustre. O território de São Pedro, antes sob jurisdição da Capitania de São 

Paulo175, passou a ser subordinado diretamente à Capitania Subalterna de Santa Catarina, 

                                                 
169 A primeira doação de sesmaria no Continente de São Pedro foi em Tramandaí. (BARROSO, 1992. Op. cit., 
p.37).  
170 BARROSO, 1992. Op. cit, p.37.  
171 GUTIERREZ, 1993. Op. cit., p.11.  
172 “José da Silva Paes [...] batizado na Freguesia de N. Sra. das Mercês (Lisboa) a 25 de outubro de 1679), 
falecido em Lisboa a 14 de novembro de 1760).” (BARRETO, Abeillard. Bibliografia sul-riograndense. Rio de 
Janeiro: Conselho Federal de Cultura, 1976. v. II, p.1026).  
173 “Praça era uma denominação militar e comercial: um núcleo militarizado, uma cidadela militar com 
finalidades comerciais ou de colonização (como no caso das feitorias africanas e de presídios na costa atlântica 
sul no século XVIII)”. (PRADO, 2002. Op. cit., p.86).  
174 CÉSAR, 1970. Op. cit., p.110.  
175 “Em 1658, a 14 de março, Salvador Correia e Sá pediu ao rei que lhe concedesse uma capitania de 100 léguas 
[600km] de costa – sendo 50 [300 Km] ao norte e 50 ao sul da ilha de Santa Catarina. As 50 léguas ao sul 
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anexada à do Rio de Janeiro, cujo comando foi confiado a Silva Pais176, em 11 de agosto de 

1738.  

De acordo com César177, Silva Pais178 construiu, com a invocação de Jesus-Maria-

José, um forte com torrão e estacaria, e mandou edificar uma igreja, denominada de “Ermida 

Jesus-Maria-José do Porto ou da Fortaleza ou da Praia”. Distante 3 km ou meia légua, 

construiu outro forte, o de Santana do Estreito.  

José da Silva Paes, engenheiro militar formado em Portugal, fez um desenho (Fig. 13), 

cujo original se encontra no Arquivo Histórico Ultramarino em Lisboa. Nesse desenho, 

aparecem várias denominações e localizações da instalação de Silva Paes e seu corpo de 

militares. Como é um desenho “por ideia”, quer dizer que não foi mapeado (através de um 

levantamento topográfico mais acurado), apresentando algumas distorções da realidade.  

Neste desenho, a península está representada por dois triângulos que se tocam nos 

vértices. Estes vértices se encontram no local que foi denominado de Estreito (B), cuja 

ampliação está na imagem no canto esquerdo abaixo (I - Novo desenho para a fortificação que 

deve haver no Estreito), onde foi prevista uma fortificação amuralhada.  

                                                                                                                                                         
alcançavam o paralelo 30º, onde se situa Porto Alegre”. [...]”O restante do território foi doado em 1676 ao filho 
João Correia de Sá e ao neto, Martim Correia de Sá. As terras doadas se estendiam do paralelo de 34º, isto é, do 
marco do Rio da Prata, plantado no Cabo de Santa Maria, até o paralelo de 30º, limite meridional das terras 
doadas a Salvador Correia pela petição de 1658. (FORTES; WAGNER, 1963. Op. cit., p.21-23).  
176 Quanto ao sobrenome do Brigadeiro Silva Pais, este personagem é tratado pelos diversos autores citados nesta 
tese com diferente grafia: ora como Pais ora como Paes. A autora optou por seguir a forma de cada autor.  
177 CÉSAR, 1970. Op. cit., p.110 
178 Sobre Silva Paes (1679-1760): “Serviu no Brasil, na primeira metade do século XVIII, como ‘brigadeiro dos 
exércitos de sua Majestade’ e governador de capitanias. Foi governador de Santa Catarina e o verdadeiro 
fundador do Rio Grande de São Pedro. O Brigadeiro Silva Paes teve destacada atuação militar no Sul do Brasil, 
nas lutas provocadas pela demarcação dos limites entre as Coroas portuguesa e espanhola. Foi ele, pois, o 
conquistador do chamado Continente do Rio Grande de São Pedro, ou por abreviação, ‘O Continente’ É de sua 
iniciativa a carta topográfica de todo o terreno compreendido desde a Barra do Rio Grande de São Pedro até 
Castilhos Pequeno, que corre entre a costa do mar e a lagoa Mirim (1737).” (TAVARES, Aurélio de Lyra. A 
engenharia militar portuguesa na construção do Brasil. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 2000. p.188).  
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Fig. 13 - Desenho por ideia da barra porto do Rio Grande de S. Pedro. 
Transcrição de parte da legenda: (A) - Porto que se acha ocupado com a Infantaria, 18 peças de artilharia e dois 
morteiros (Rio Grande); (B) - Novo desenho para a Fortificação que deve haver no Estreito (Rio Grande); (E) - 
Ancoradouro das embarcações (São José do Norte) e (F) - Barracas de couro, donde está a Provedoria (São José 
do Norte). Fonte: REIS, 2000a. p.232. Destaque em vermelho de algumas letras do original 

 

Essa representação gráfica demonstra a função de cada lado do canal do Rio Grande. 

As duas principais fortificações ficaram na península (Rio Grande) e a administração e o 

ancoradouro no lado de São José do Norte.  

Depois de Silva Paes, o comandante foi o Mestre de Campo André Ribeiro Coutinho 

(1737 a 1738). Segundo as pesquisadoras Maria Luiza Bertulini Queiroz e Carmen Helena 

Braz Mirco, nos relatórios deixados por esse comandante, “Memória dos Serviços prestados 

pelo Mestre de campo André Ribeiro Coutinho”, há indicações que, na península onde foi 

implantado o presídio, havia dois núcleos populacionais: o do Estreito e o do Porto.  

No primeiro núcleo, o do Estreito (Fig. 14) militar e administrativo, cuja fortificação 

ligava o Saco da Mangueira ao canal do Rio Grande, ficava a sede da Comandância com os 

equipamentos mais importantes. Era mais populoso e com sua Igreja própria, a de Santa Ana. 
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Segundo Mirco179 e Queiroz180, “André Ribeiro Coutinho construiu quartéis de 120 palmos 

[26,40m] cada um; 3 habitações para oficiais de infantaria e 2 para os de artilharia; paióis de 

pólvora; vedoria181 e casa para comissários de mostra, de 70 palmos (15,4m); casa para o 

governo; outra para o coronel de Dragões; outra para o sargento-mor, um corpo da guarda de 

100 palmos (22m), um armazém, um hospital; uma casa para o tesoureiro e oficinas de 

carpinteiro, cada uma de 150 palmos (33m)”.  

 
Fig. 14 - Forte do Estreito. 
Fonte: MIRCO, 1987, p.19

 

O segundo núcleo, o do Porto (Fig. 15), no entorno do forte Jesus Maria José, era 

menos populoso e menor, com funções civil e comercial, formado por poucas moradias que se 

agrupavam em torno do forte. 

Fig. 15 Forte Jesus-Maria-José no 
Porto. 

Fonte: MIRCO, 1987, p.20

                                                 
179 MIRCO, 1987. Op. cit., p.20.  
180 Cf. Memória dos Serviços prestados pelo Mestre de campo. (COUTINHO apud QUEIROZ, 1987. Op. cit., 
p.65.  
181 Vedoria: conjunto de funções exercidas pelo vedor. Vedor, aquele que inspeciona, fiscaliza. (HOUAISS, 
2001. Op. cit.). 
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Segundo Queiroz, no relatório de André Ribeiro Coutinho constava:  

 [...] uma igreja (de Jesus Maria José) de 92 palmos (20,24m) de comprido, 
incluindo cruzeiro e capela-Mor e 40 palmos (8,8m) de largo, um corpo de guarda 
de 34 palmos (7,48m). Quatro quartéis pequenos para os soldados, um armazém 
para a courama de 105 palmos (23,1m), uma Ferraria, uma casa para o armeiro.182 

Foi nesse local que permaneceu o núcleo urbano hoje considerado como centro 

histórico de Rio Grande.  

A vista em perspectiva183 da Vila de Rio Grande (Fig. 16) é de autor desconhecido e 

não tem data. O original encontra-se na Biblioteca Pública de Évora, Portugal. Pela disposição 

das construções ao longo da água e pelo desenho nas cartografias da época, é provável que 

seja uma imagem do núcleo do Porto.  

Reis faz uma ressalva de que essa imagem deve ser de antes de 1763 “provavelmente 

antes de sua ocupação pelos espanhóis”. Conforme o autor,  

Essa imagem mostra, de um modo esquemático, a vila de Rio Grande, [...] vê-se 
com destaque a igreja matriz, à direita, e o quartel general, quase ao centro do 
desenho e junto ao rio, instalado em uma casa um pouco maior que as demais, com 
três janelas e duas portas azuis, na fachada principal”184.  

Por essa vista em perspectiva, pode-se observar a vila formada por uma única rua, 

tendo, nas suas margens, os principais edifícios mais ao centro e a as habitações nas suas 

extremidades. As edificações estão de costas para a água e de frente para a rua, talvez para se 

proteger das rajadas de vento e areia. Se essa imagem for realmente do núcleo do Porto, o 

caminho que une todas as construções pode ser a atual Rua Bacelar185 que era a antiga Rua 

Direita.  

                                                 
182 Cf. Memória dos Serviços prestados pelo Mestre de campo. (COUTINHO apud QUEIROZ, 1987. Op. cit., 
p.65.  
183 Esta imagem é a mesma que ilustra a capa da tese. 
184 REIS, 2000a. Op. cit., p.385.  
185 Ver Fig.79 a rua Bacelar está na cor verde clara. 



74 
 

Fig. 16 - Demonstração da Vila de São Pedro do Rio Grande, situada na latitude setentrional 
de 32 graus. 

Fonte: REIS, 2000a. p.231 
 

A região à margem da Lagoa Mirim era uma terra de ninguém. Isso, somado ao fato 

do gado abundante, fazia com que acorressem vários aventureiros, desertores e traficantes. Os 

comandantes que respondiam pela Coroa Portuguesa eram solicitados a postos de guardas. 

Segundo César, André Ribeiro Coutinho reuniu os oficiais em conselho e aprovou suas 

medidas, “[...] suas medidas foram aprovadas por unanimidade em dezembro de 1738, entre 

elas, passou uma ordem para que fossem postadas três guardas de Dragões, que deveriam 

distar entre elas, 22 léguas ou 132 km, ao longo da costa da Laguna Mirim186”.  

Ao mesmo tempo em que se preocupava em estabelecer guardas no litoral, a Coroa 

Portuguesa também tinha preocupação de povoar a região. Embora a imigração de açorianos 

para o Brasil já vinha sendo feita desde o século XVII, foi no século XVIII que ela se tornou 

uma política de povoamento: mais precisamente em 1735, com a autorização da Coroa “para 

que ‘em cada navio que partisse das ilhas dos Açores para o Brasil se enviasse cinco casais 

para os presídios da Ilha de Santa Catarina e de Rio Grande de São Pedro’”, como opina 

Queiroz187. Em 1746, os açorianos encaminharam pedido ao Rei no sentido de promover a 

emigração, e em 1747, a Coroa assinou o primeiro contrato com Feliciano Velho Oldenberg, 

para o transporte de 1000 pessoas para o Porto do Desterro em Santa Catarina. A ordem para 
                                                 
186 CÉSAR, 1970. Op. cit., p.116.  
187 QUEIROZ, 1987. Op. cit., p.84.  
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Gomes Freire, Governador da Capitania do Rio de Janeiro, era a de assentar sessenta casais 

em cada local, desde o Rio São Francisco do Sul até o cerro de São Miguel.  

A ideia de uma política de colonização no sul do Brasil já vinha sendo pensada pelo 

Conselho Ultramarino. Isso, somado ao esforço de Silva Paes para a ocupação do continente, 

trazendo povoadores para a região do sul, induziu a concordância da Coroa na Provisão do 

Governo de Lisboa, de 16 de abril de 1738, aprovando as despesas do Rio de Janeiro com o 

estabelecimento dos casais em Rio Grande. 188 

Nesse período continuaram chegando famílias e soldados, do Rio de Janeiro e da 

Colônia do Sacramento. Estes últimos possuíam domínio da pecuária e ensinaram aos outros 

“os misteres da preia, da marcação, da extração de couros, na doma e condução das 

cavalhadas”189.  

O terceiro comandante foi Diogo Osório Cardoso (1738 a 1752), que assumiu a 

administração da sede, além das atribuições de Comandante do Regimento. Na sua 

administração, o presídio foi elevado à vila em 17 de julho de 1747 e instalada a Câmara e 

demais serviços auxiliares190.  

O quarto e último Comandante do Presídio de São Pedro191 foi Pascoal de Azevedo 

(1752 a 1761)192. Os próximos comandantes receberam o título de Governador.  

Entre 1752 e 1754, lançando mão de uma estratégia de ocupação do Continente de São 

Pedro, Gomes Freire de Andrade, Governador da Capitania do Rio de Janeiro, fortificou três 

áreas estrategicamente importantes para manter acesso à região: Santo Amaro, com armazéns 

de abastecimento do exército, Rio Pardo, com o Forte Jesus, Maria e José (Fig. 17Erro! 

                                                 
188 Borges Fortes cita a obra de Paulo de Brito, intitulada Memória sobre Santa Catarina, muito conhecida pelos 
que estudam o assunto, como equivocada nos índices de pessoas que vieram nas viagens de além mar para 
povoar a região. E que os números certos, de acordo com o relatado na carta de Manoel Escudeiro Ferreira de 
Souza, o governador que substituiu José da Silva Paes, endereçada a Diogo de Mendonça Corte Real, Ministro 
da Marinha e Ultramar em Lisboa, constam no documento que tem a relação de todos os casais que vieram das 
Ilhas dos Açores e da Madeira para a de Santa Catarina no período entre 1748 e 1752. Segundo Borges, o 
documento informa, também, que para Rio Grande, “até os últimos de julho de 1752: vieram 278 casais com 798 
pessoas.” (BORGES FORTES, 1978. Op. cit., p.38).  
189CÉSAR, 1970. Op. cit., p.114.  
190 Ibid., p.122.  
191 Ibid., p.124.  
192 FORTE; WAGNER, 1963. Op. cit., p.45.  
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Fonte de referência não encontrada.), para garantir as fronteiras e o Arraial de Viamão, 

base dos outros dois pontos193.  

 

 

Fig. 17 - Planta da Fortaleza Jesus, Maria e José de Rio Pardo feita por Manuel Vieira Leão, 1754. 

Fonte: LUZ, 2007. p.22. 
 

Em 1760194, a Coroa decidiu nomear governadores para administrar o Rio Grande de 

São Pedro. Muitos deles receberam títulos nobiliárquicos. Mas, se o Governo do Rio Grande 

de São Pedro foi realmente criado nesta ocasião, não existem documentos oficiais para 

comprová-lo, conforme Fortes e Wagner195.  

O primeiro de uma série de governadores196 foi o Coronel Inácio Elói de Madureira, 

nomeado por carta patente, assumindo em janeiro de 1761. Subordinava-se diretamente ao 

                                                 
193 QUEIROZ, 1987. Op. cit., p.86.  
194 “[...] pela decisão real de criar o Governo do Rio Grande, foi dado conhecimento ao governador do Rio de 
Janeiro, Gomes Freire de Andrade, pelo [...] aviso datado de 13 de agosto de 1760”. (FORTES; WAGNER, 
1963. Op. cit., p.27).  
195 “Muitos autores indicam esta carta [Carta Patente que nomeou governador das terras de São Pedro, o Coronel 
Madureira] como sendo a que criou o Governo do Rio Grande. Não aceitamos tal interpretação”. Para os autores 
deveria existir um documento que pode ter se extraviado, perdido em algum arquivo ou ter sido destruído pelos 
espanhóis de Cevallos em 1763. (IBID., p.28).  
196 Os próximos governadores foram: Tenente-Coronel Luís Manuel da Silva Pais, (1763); Coronel José 
Custódio de Sá e Faria (1764), tomando posse em Viamão, sede do Governo; Coronel José Marcelino de 
Figueiredo (cujo nome verdadeiro era Manuel Jorge Gomes de Sepúlveda), nomeado em 1769; Tenente-Coronel 
Antonio da Veiga de Andrade, em 1771 e o Coronel José Marcelino de Figueiredo, novamente, em 1774. (IBID., 
p.45-46).  
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Rio de Janeiro, em razão de o Governo, recentemente criado, ter sido desligado do de Santa 

Catarina.  

Em abril de 1763, houve a invasão dos castelhanos chefiados por Cevallos, então 

governador de Buenos Aires, desde as guarnições (ainda não haviam sido construídas as 

fortificações) de São Miguel (Fig. 18 e Fig. 19) e de Santa Teresa e (Fig. 20 e Fig. 21) a Rio 

Grande. Essa invasão foi um sonho realizado pelos castelhanos de retirar os portugueses da 

margem do Prata. Conforme César197, Cevallos ambicionava conquistar a Vila de São Pedro, 

então sede do governo rio-grandense e alcançar a “fronteira” de Rio Pardo através da 

península do Estreito e dos campos de Viamão.  

 

 
Fig. 18 - Forte São Miguel/Uruguai 

 
Fig. 19 - Forte São 
Miguel/Uruguai 

Fotos da autora (2002) 
 

Os portugueses, cientes desses planos, fustigavam as missões para desviar a atenção 

do inimigo, mas Cevallos pediu reforços e empreendeu sua marcha em direção ao Chuí. 

Ordens e contra ordens fizeram o Coronel de Dragões Tomás Luiz Osório (sesmeiro, cujas 

propriedades tornaram-se, mais tarde, parte do município de Pelotas)198 tomar a decisão de 

evadir-se com as tropas, abandonando a fortaleza de Santa Teresa, posto avançado das tropas 

portuguesas, da qual era comandante. Cevallos tomou a fortaleza em 19 de abril de 1763199. A 

                                                 
197 CÉSAR, 1970. Op. cit., p.168.  
198 “Por carta de sesmaria do governador do Rio de janeiro, Gomes Freire de Andrade, Conde de Bobadela, 
datada de 1758, de um antiguíssimo livro manuscrito epigrafado ‘Registro de Terras’, arquivado na intendência, 
consta ter ele feito doação a Luiz Osório, do rincão de Pelotas ‘extremando-se no sangradouro de Mirim e arroio 
Pelotas até topar com o arroio Correntes, e deste até a Lagoa dos Patos no lugar de Canguçú”. (MOREIRA, 
1978. Op. cit., p.41).  
199 CÉSAR, 1970. Op. cit., p.168.  
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fortaleza de Santa Teresa (Fig. 20 e Fig. 21), na forma em que está hoje, foi construída pelos 

espanhóis, conforme placa alusiva, situada no local200.  

 
Fig. 20 - Fortaleza Santa Tereza/Uruguai. 

 
Fig. 21 - Fortaleza Santa 
Tereza/Uruguai 

Fotos da autora (2009 e 2005) 
 

Santa Teresa era guarnecida pelo Regimento dos Dragões, cujos integrantes foram 

para as prisões, acusados de entregar o posto. O relatório, com a averiguação dos fatos, 

chamou-se de Devassa201 e foi feito para apurar o que realmente se sucedeu nessa evasão das 

tropas portuguesas da região de Castilhos em direção a Rio Grande.  

Durante esse litígio, conforme Queiroz202, houve um acordo entre as duas partes e os 

respectivos limites de posse: os portugueses deveriam ficar a quatro léguas ao norte do canal, 

e os espanhóis, a três léguas ao sul do canal da Barra do Rio Grande.  

O Continente do Rio Grande de São Pedro ficou dividido em dois, acima e abaixo do 

Rio Jacuí, conforme César:  

Em frente às barrancas, na Vila de São Pedro, dominava o espanhol, vedando a 
entrada na Lagoa dos Patos. [...] Ao oriente, tomando como limite a margem 
esquerda da Lagoa dos Patos, a do Guaíba e do Jacuí, ficava o território em nossas 
mãos: tudo o mais, ao ocidente, era espanhol203. 

Essa derrota de Rio Grande determinou o abandono voluntário ou forçado das 

estâncias dentro dos limites ocupados pelos castelhanos. Houve o retrocesso da população 

                                                 
200 “Em 15 de outubro de 1762, dia de Santa Teresa, o coronel português Tomás Luís Osório, tomou posse desse 
estreito de Castilhos, pertencente à Coroa da Espanha, em 4 de dezembro foi colocada a pedra fundamental de 
um forte que não chegou a ser realizado. Em 19 de abril de 1763, o general espanhol Pedro de Cevallos a tomou 
por rendição o baluarte lusitano e dispôs a reedificação de uma fortaleza de pedra segundo os planos do 
engenheiro Juan Bartolomé Howel, criador do atual forte”. Traduzido e transcrito pela autora.  
201 Devassa. Sobre a entrega da Villa do Rio Grande às tropas castelhanas -1764. Rio Grande: Bibliotheca Rio-
Grandense, 1937. 
202 QUEIROZ, 1987. Op. cit., p.115 
203 CÉSAR, 1970. Op. cit., p.187.  
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para o norte do canal, segundo César204. O Regimento dos Dragões se instalou em Rio Pardo, 

na fortaleza Jesus, Maria e José205 e se organizou para expulsar os invasores.  

 
Sobre o Mapa da Província de São Pedro do Sul e Terrenos adjacentes das Províncias 

limítrofes, de 1841 (Fig. 22), para melhor visualização, foram realçadas as fortificações de 

São Miguel e de Santa Teresa e demarcados os fortes de Santa Tecla e os de Jesus, Maria e 

José, em Rio Grande e em Rio Pardo, todos em vermelho.  

 

Fig. 22 - Mapa da Província de São Pedro do Sul e Terrenos adjacentes das Províncias 
limítrofes, Rio de Janeiro, 1843. Linha de operações do Exército Imperial no ano de 
1841, sob o comando em chefe do Brigadeiro J. P.dos Santos Barreto. Edição em 
vermelho da localização das fortificações sobre o original 
Fonte: Arquivo da Marinha s/n 
 

Em 1763, o local onde está localizada São José do Norte também foi tomado pelos 

castelhanos, por ocasião da ocupação da vila de Rio Grande de São Pedro pelas forças de 

                                                 
204 CÉSAR, 1970. Op. cit., p.183.  
205 “Há controvérsia quanto à autoria do projeto da Fortaleza. Seu traçado poligonal irregular é atribuído a José 
Fernandes Pinto Alpoim (1700-1765), embora o risco esteja assinado pelo sargento-mor Manoel Vieira Leão 
(1727 – 1803), que atuou em meados do século XVIII na região, e seria um discípulo de Alpoim”. (LUZ, 
Maturino (Coord.). Antiga Escola Militar de Rio Pardo: historia e arquitetura. Porto Alegre: Defender, 2007, 
p.23).  
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Ceballos. “Os acontecimentos da parte do Norte não foram diferentes da Vila do Rio Grande, 

repetem-se os roubos, as violências contra as pessoas e as propriedades”206.  

De modo que os espanhóis, atravessando o canal em perseguição aos fugitivos, 
ocuparam-lhe a margem esquerda e, postando guardas em São José do Norte, 
senhorearam-se da Barra, impedindo a passagem de quaisquer embarcações. Ao 
entrar Cevallos na Vila do Rio Grande (12 de maio), a ocupação da margem direita 
já se completara. [...] A marcha de Cevallos para, contudo, nas barrancas de São 
José do Norte207.  

Pela Convenção assinada pelas duas partes, por ocasião da invasão espanhola, a 

Guarda do Norte208 foi transferida para a Estância de Tratada209. O local, às margens do canal, 

só foi retomado pelos portugueses em 1767210. Segundo Mattos211, em razão das condições de 

concentração do contingente militar no istmo, o coronel José Custódio de Sá e Faria pode 

empreender, em 1767, uma tentativa de expulsar os castelhanos de Rio Grande, mas “Este 

objetivo falha devido a imprevistos, porém a margem Norte do canal é reconquistada, ficando 

o istmo em poder dos portugueses”.  

A Vila de Rio Grande ficou em poder dos castelhanos, a partir de 1763 até 1776, 

quando perdeu a sua característica de sede da Comandância para Viamão e depois para Porto 

Alegre. Quando a Vila voltou ao domínio português, em 1776, foi encontrada deserta. 

Segundo Queiroz212, “Durante os treze anos as areias e os prolongados invernos haviam 

arruinado as precárias habitações, as únicas exceções eram a Matriz de São Pedro, a casa do 

Governador e o Hospital, que por suas funções receberam ações de conservação por parte dos 

espanhóis”.  

                                                 
206 QUEIROZ, Maria Luiza Bertulini. A Vila do Rio Grande de São Pedro 1737-1822. Rio Grande: FURG, 
1987. p.115.  
207 CÉSAR, 1970. Op. cit., p.171.  
208 “A Guarda do Norte, estabelecida na Estância de Tratadas, ficou sob o comando do tenente-coronel Luís 
Manoel da Silva Paes”, Convênio assinado em 06 de agosto de 1763 (apud QUEIROZ, 1987. Op. cit., p.116).  
209 “3º A Estância, que chamam de Tratada, situada a quatro léguas (12km) da do Tesoureiro, do lado do norte 
deste rio, será o termo além do qual não poderão passar os espanhóis, devendo conservarem-se por parte destes 
os Postos e Estâncias na boca do rio, e suas margens de um e outro lado até à Estada que chamam do Tesoureiro 
inclusive, onde tem guarda: e por parte dos Portugueses a que estabeleceram no Posto da Tratada, da qual só 
poderão passar suas patrulhas meia légua (1,5 km) até a expressada Estância do Tesoureiro”. Coleção dos 
Tratados (apud CÉSAR, 1970. Op. cit., p.173).  
210 “Segundo consta, por iniciativa própria, em maio de 1767, o Coronel José Custódio de Sá e Faria, Governador 
da Capitania do Rio Grande, reconquistou a margem norte do canal da Lagoa dos Patos”. (GARCIA, 2010. Op. 
cit., p.154).  
211 MATTOS, Mário Barboza. Estreito: glória sob as areias. In: JACOTTET, Alda et al. Largueza histórica do 
Estreito. Pelotas: UFPel, 1999. p.23.  
212 QUEIROZ, 1987. Op. cit., p.127.  
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Em 1776, período entre o Tratado de Madri e de Santo Ildefonso, os espanhóis 

fundaram o Forte de Santa Tecla (Fig. 23) a mando do Governador do Rio da Prata, Vertiz y 

Salcedo, nas imediações das nascentes do rio Negro e da atual município de Bagé. Nessa 

figura, a localização do forte está sinalizada com a cor vermelha. A mancha escura à esquerda 

é o Rio Negro, e a mancha cinza à direita é a Laguna Mirim213.  

 

Fig. 23 - Localização do Forte de Santa Tecla. 
Fonte: Museu da fortaleza de Santa Teresa (fortificações na 

Banda oriental século XVIII e XIX, sedes dos museus militares 
do Exército Nacional), Uruguai. 

Foto da autora (2010). 
Destaques em vermelho sobre o original 

 

Com esse avanço espanhol, retomar Rio Grande tornava-se imperioso aos luso-

brasileiros. O “Plano da Vila do Rio Grande”214 (Fig. 24), feito pelo Coronel José Custódio de 

                                                 
213 A legenda do mapa diz : “– situado em território do Rio Grande do Sul próximo à atual fronteira com o 
Uruguai. Construído com – em 1776 por mandado do Capitão General e Governador do Rio da Prata Juan José 
de Vertiz y Salcedo”. Fonte: Museu da fortaleza de Santa Teresa (fortificações na Banda oriental século XVIII e 
XIX, sedes dos museus militares do Exército Nacional), Uruguai.  
214 A estratégia de ataque no Plano de Sá e Faria, sobre a Vila de Rio Grande e detalhes que “foram feitos para 
retomá-la, [...] para ser atacada por surpresa”, dos espanhóis está descrita em sete linhas curvas que determinam 
os caminhos por onde deviam tomar por terra as 7 esquadras e os lugares onde deviam se postar os 20 pelotões. 
Esse Plano informa a composição de militares. Cada esquadra, chefiada por um oficial e formada com dois ou 
cinco pelotões, com 24 homens cada um, devia atacar diversos pontos da Vila, como: a bateria do hospital, a 
bateria da mangueira, o corpo da guarda e prisão, as desembocaduras das ruas, casa do comandante espanhol e o 
Paço do Pelourinho (REIS, 2000a. Op. cit., p.232).  
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Sá e Faria (1710-1792) 215 216, em 1767, era um plano de ataque à Vila que estava em posse 

dos espanhóis. Esse plano apresenta um início de malha urbana (ainda que idealizado), onde 

aparecem marcados alguns equipamentos217.  

Reis218 comenta que, no estágio inicial da Vila do Rio Grande, seu traçado possuía 

regularidade geométrica, “As quadras eram longas, interrompidas por becos, fugindo ao 

formato de xadrez. Em algumas partes, as quadras eram edificadas apenas em uma das faces”. 

Através da imagem desse plano de Rio Grande, somada à análise de Reis, pode-se dizer que 

essa planta urbana seguia a forma das práticas urbanísticas portuguesas de implantação com 

quarteirões retangulares alongados, com hierarquia viária de ruas e travessas, embora a forma 

esquemática dos quarteirões bastante alongada, os quais estejam colocados de uma forma tão 

regular (que nunca existiu) dê indícios que seja uma planta feita por memória.  

 

                                                 
215 Sobre José Custódio de Sá e Faria: “Nascido em Portugal em 1710, segundo Furlong, faleceu em Buenos 
Aires a 9/1/1792. [...] Fez o curso da Academia Militar das Fortificações, formou-se em engenharia em 1745. 
[...] Nomeado capitão-engenheiro em 30/06/1749, foi designado em 1750 para a expedição da América 
Portuguesa. [...] Promovido em 8 de julho de 1760 a tenente-coronel, por Gomes Freire de Andrade. [...] 
Nomeado governador interino do Rio Grande do Sul, em 24/2/1764, tomou posse a 16/6/1764. Em 18/3/1767, 
atingia o posto de coronel. [...] Por Carta Régia de 2/10/1771 foi promovido ao posto de Brigadeiro. [...] Durante 
seis anos quase, andou José Custódio por São Paulo e por Mato Grosso, do que dão prova inúmeros manuscritos, 
planos e mapas cuidadosamente por ele elaborados, sempre com as características postas em mais de uma 
centena de trabalhos conhecidos. E são também dessa época vários atlas manuscritos de sua exclusiva autoria, 
em que repete ou passa a limpo os “exemplos geográficos”, os “ topográficos” e as “demonstrações” que 
anteriormente já desenhara”. (BARRETO, 1976. Op. cit., p.486-488).  
216 Sobre José Custódio de Sá e Faria: “Veio para o Brasil como integrante da célebre expedição Científico-
Militar da América Portuguesa, como sargento-mor de Infantaria, com exercício de engenheiro. Como Coronel, 
foi Governador da Capitania do Rio Grande do Sul, onde construiu várias igrejas. Sua carreira militar no Brasil 
ascendeu ao posto de brigadeiro, tendo desempenhado importantes comissões. Dentre os inúmeros trabalhos 
técnicos da sua autoria está a Planta da Barra do Rio Grande de São Pedro, feita com Miguel Ângelo Blasco, 
engenheiro italiano, ambos coronéis, em 1752”. (TAVARES, 2000. Op. cit., p.181). 
217 Na legenda do Plano da Vila de Rio Grande diz: letra A, igreja matriz, letra B, Corpo da Guarda, letra C, Casa 
do Governador, letra D, Corpo da Guarda e prisão, letra E, Armazém da Pólvora, apetrechos e bateria castelhana, 
letra F, Bateria da Praia, na letra (G), pelourinho, letra H, embarcação ancorada com a artilharia e guarnição em 
terra e na letra J, pântano onde desembarcou a nossa tropa.  
218 REIS, 2000a. Op. cit., p.386.  
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Fig. 24 - Plano da Vila do Rio Grande-1767. 
Fonte: REIS, 2000a, p.232. 

 

Nesse período, em Portugal, segundo César219, o poder de Pombal diminuía. Sua 

mentalidade iluminista o fazia repelir a guerra e preferir os jogos diplomáticos, e, querendo 

pressionar a Espanha a um novo tratado, Pombal220 enviou ao Brasil navios de guerra e fez 

descer tropas para a fronteira de Rio Pardo e as barrancas setentrionais do canal da Barra.  

A primeira medida dos luso-brasileiros foi a de tomar o forte de Santa Tecla (Fig. 25), 

em fevereiro de 1776, partindo as tropas de Rio Pardo, comandadas por Rafael Pinto 

Bandeira. Os luso-brasileiros cercaram o forte, mas o comandante espanhol custou a se 

render. Foi acertado um acordo em que os castelhanos sairiam sãos e salvos pela porta da 

frente, equipados com seus meios de locomoção, armas, munições e víveres para a viagem de 

volta, e seus feridos seriam tratados nos hospitais do continente e devolvidos com salvo 

                                                 
219 CÉSAR, 1970. Op. cit., p.179. 
220 “O poderoso ministro havia organizado um plano militar a cuja aplicação destinara todo os rendimentos das 
Provedorias Reais de São Paulo e do Rio de Janeiro (executados os quintos das Minas Gerais e de Goiás) e os 
subsídios voluntários e literário de Angola, e ainda a importância do soldo de dois regimentos enviados da Bahia, 
afora duzentos mil cruzados anuais”. (IBID., p.186).  
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condutos. Uma das primeiras medidas tomadas foi a destruição desse forte pelos portugueses 

em 1776221.  

 
Fig. 25 - Maquete do Forte de Santa Tecla. 
Fonte: Museu da fortaleza de Santa Teresa (fortificações na Banda oriental século XVIII e XIX, sedes dos 
museus militares do Exército Nacional), Uruguai. Foto da autora, 2010. 

Em Rio Grande, a situação para os soldados castelhanos que guardavam as 

fortificações na margem do canal, era precária. Segundo César, “os constantes ataques dos 

militares nativos que conheciam os caminhos os fustigavam com terror e insegurança e mais 

as ordens de arrebanhar o gado solto no entorno, foram deixando-os sem resistência”222.  

Entre 1775 e 1776, os luso-brasileiros foram auxiliados pelo General João Henrique de 

Böhm, a quem Pombal deu plena autoridade, desde que os ataques aos castelhanos tivessem 

autorização expressa de Lisboa. O Regimento e as companhias de cavalaria, improvisadas 

com os homens das estâncias, formaram a resistência e, em 1776, Rio Grande foi 

reconquistada. Conforme César, “Em 1º de abril de 1776, surpreendidos pela ação combinada 

de nossos soldados e marinheiros, caíram um a um os baluartes espanhóis”223.  

Na Planta de Rio Grande do São Pedro, levantada em 1776 e 1777, (Fig. 26), 

aparecem demarcados (círculo azul) os dois núcleos (acampamentos militares) de Rio Grande 

e de São José do Norte. Neste mapa, observam-se as fortificações, inscritas em círculos na cor 

vermelha, demarcadas pelos números romanos. Através desse tipo de implantação das 

fortificações, em que foram ocupadas as duas margens com seis fortificações de cada lado, 

desde as respectivas barras até seus portos, pode-se perceber a estratégia militar de defesa à 

entrada do canal. 

                                                 
221 CÉSAR, 1970. Op. cit., p.192.  
222 Ibid., p.180.  
223 Ibid., p.193.  
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Fig. 26 - Planta de Rio Grande do São Pedro levantada em 1776 e 1777. 
Fonte: AHEx, n. 07.05.1640 

Destaques com círculos e números romanos em vermelho sobre o original 
 

Um detalhe dessa planta mostra a implantação da Vila de Rio Grande (Fig. 27). Nela 

aparece o hospital, à esquerda da Vila, bem separado da ocupação urbana. O número VI 

marca a localização de uma das doze fortificações do complexo militar, que pode ser a 

fortificação de Jesus Maria José.  

 

 

 
Fig. 27 - Detalhe Planta de Rio Grande do São Pedro levantada em 1776 e 1777. 

Fonte: AHEx, n. 07.05.1640 
Destaques com círculos vermelho e azul sobre o original 
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Em 8 de agosto de 1776, Carlos III criava o Vice-Reinado do Prata. Sua jurisdição 

compreendia os territórios das futuras nações americanas: Argentina, Uruguai, Paraguai, 

Bolívia e mais a “província do Rio Grande”. O monarca almejava toda a parte meridional do 

Brasil, de Santa Catarina para baixo. Cevallos, ao retornar da Espanha, em 1776, como Vice-

rei, tinha intenção de aumentar os seus domínios, traçando planos de tomar Santa Catarina, 

Rio Grande e a Colônia do Sacramento.224 

Cevallos perdera Rio Grande e o forte de Santa Tecla, mas não desistira de Santa 

Catarina. Invadiu-a, e não encontrando resistência de seu comandante, fez vários prisioneiros, 

entre eles, o Engenheiro Militar e Brigadeiro José Custódio de Sá e Faria. Conforme destaca 

Abeillard Barreto,  

Em 1776, [José Custódio de Sá e Faria] foi enviado à Santa Catarina para fortificar 
as defesas da ilha, não tendo tempo hábil, entregaram-se todos às forças de Cevallos. 
Mantido como refém, recebe como primeira moradia, Montevidéu, depois, Buenos 
Aires, nas quais trabalhou como engenheiro-civil225.  

Vertiz y Salcedo226 tentou novamente invadir Rio Grande. Saiu de Santa Teresa por 

mar em direção a Rio Grande, cuja invasão foi frustrada por ventos muitos fortes, que levaram 

sua esquadra a recuar até a baía de Maldonado. Recompôs-se em Montevidéu e rumou ao 

ataque a Colônia do Sacramento, cujo comandante português rendeu-se em 31 de maio de 

1777. A fortaleza da Colônia de Sacramento em seguida começou a ser desmontada pelos 

espanhóis.227 

A Planta do Rio Grande do São Pedro (Fig. 28), levantada em 1779, contém, na 

legenda, a autoria ao Brigadeiro José Custódio e Sá. Nela estão demarcados: a Vila de São 

Pedro (A); no local do núcleo do Porto, um povoado e o Forte da Vila (B); mais para a 

esquerda, no local do Estreito, indicado com a letra (V), está marcada uma fortificação. O 

povoado de São José, à direita da carta, está sinalizado com a letra (L). Ao longo do canal, em 

ambas as margens, estão sinalizadas várias fortificações. Demarcam os fortes nominados por 

                                                 
224 CÉSAR, 1970. Op. cit., p.194-195.  
225“[...] Na devassa procedida sobre a entrega da ilha de Santa Catarina a D. Pedro de Cevallos, Sá e Faria foi o 
dos mais responsabilizados pelo fato (Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa, Mas. Do Brasil no 21, 
incompleto, 1. 178 páginas escritas). [...] No entanto, conforme ‘sentença do conselho de justiça respectiva aos 
réus da Ilha de Santa Catarina’, datada de Lisboa de 1º de julho de 1783, foi revogada a sentença que condenara 
o brigadeiro [...]” (BARRETO, 1976. Op. cit., 486-488).  
226 “Cevallos foi substituído no posto de governador de Buenos Aires por D. Francisco de Paula Bucarelli y 
Ursúa, com o encargo de presidir às medidas concernentes à expulsão dos jesuítas, dos quais Cevallos Fora 
amigo e protetor. [...] . O substituto de Bucarelli foi o Marechal-de-Campo Juan José Vértiz y Salcedo, natural 
do México e então inspetor das tropas do Rio da Prata [...]” (CÉSAR, 1970. Op. cit., p.178).  
227 CÉSAR, 1970. Op. cit., p.196.  
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César: Trindade, Triunfo, Ladino e Mangueira e não consta o forte de Santa Bárbara ou do 

Mosquito, relatado pelo autor.  

Esta carta, que mostra a entrada do canal do Rio Grande, provavelmente é uma cópia 

do original de Sá e Faria. Tal afirmação se baseia nos comentários feitos por Barreto de que 

existe uma planta (que também se trata de uma cópia) na qual aparecem demarcadas “várias 

sondas fora da barra e algumas internas” e tem “magnífica apresentação gráfica e aí figuram 

os fortes portugueses e espanhóis, mesmo os destruídos por ordem de Böhm após a retomada 

de Rio Grande em 1º de abril de 1776”228. Um dos fortes destruídos foi o do Triunfo, 

demarcado nessa planta.  

Barreto se refere a ela como, “Planta do Rio Grande de S. Pedro. Levantada em 1779 

pelo Brigadeiro Engenheiro José Custódio de Sá”. O interessante é que, na sequência do seu 

texto, diz: “Trata-se duma cópia sem data”. O autor infere que essa planta tenha sido feita 

entre o período no qual os espanhóis construíram o Forte do Triunfo, após vencerem a batalha 

naval em 19 de fevereiro de 1776 e a retomada do local pelos portugueses em 1º de abril de 

1776. Portanto, na cópia aqui reproduzida, a data colocada pode estar equivocada, pois, além 

das ponderações de Barreto, nesse período de 1779 Sá e Faria já estava sob custódia dos 

espanhóis.  

                                                 
228 BARRETO, 1976. Op. cit.,p.504.  
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Fig. 28 - Planta do Rio Grande do São Pedro levantada em 1779 pelo Brigadeiro José Custódio de Sá. 
Legenda229 Fonte: AHEx, 06.05.1349. Destaques sobre o original: X em vermelho destacando 

fortificações e mancha da ocupação urbana em roxo 
 

Com a morte de D. José I, sobe ao trono sua filha, D. Maria I, que assinou o Tratado 

de Santo Ildefonso, em 1º de outubro de 1777, juntamente com o rei espanhol, seu tio Carlos 

III. Este Tratado, conforme César, “foi o último ajuste diplomático entre Portugal e Espanha 

durante o período colonial a dispor sobre seus limites na América do Sul”230. A Rainha 

portuguesa foi criticada por permitir exageradas concessões que beneficiaram a Coroa 

Espanhola.  

O Tratado de Santo Ildefonso não trouxe ao Brasil nenhuma vantagem territorial. 
Por ele, as Missões Orientais do Uruguai, que pelo Tratado de Madri passariam ao 

                                                 
229 Aparecem demarcadas na Planta do Rio Grande do São Pedro levantada em 1779 pelo Brigadeiro José 
Custódio de Sá: (A) Vila de São Pedro; (B) Forte da Vila; (C) Forte do Ladino; (D) Forte da Mangueira; (E) 
Forte do Trindade; (F) Forte do Triunfo; (G) Forte da Mangueira; (H) Forte da Barra; (I) Forte do Arroio; (L) 
Vila de São José; (M) Forte Fronteira do Norte; (N) Forte do Patrão-Mor; (O) Forte do Conceição; (P) Forte do 
S. I–; (Q) Forte do Lagomar; (R) Guarda do Norte; (S) Ponta do – ; (T) Estreito; (V) Guarda do arroio; (X) 
Balisa; (Y) Olaria (?); (Z) P – para – das embarcações.  
230 CÉSAR, 1970. Op. cit., p.199.  
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domínio português, continuavam espanholas e, da mesma forma, a Colônia do 
Sacramento. Nessas condições, o Rio Grande teve diminuído o seu território231.  

De fato, a fronteira sul do Brasil firmou-se no arroio Chuí e não na região de 

Castilhos, onde se encontra a Fortaleza de Santa Tereza, e o limite sudoeste do Estado do Rio 

Grande do Sul ficou delimitado pela linha que passa nos municípios de Jaguarão, Herval e 

Bagé, próximos ao Rio Jaguarão. Segundo César, “A linha fronteiriça convencionada partia 

não mais da enseada de Castilhos Grande, mas do arroio Chuí, e a sua inflexão para o 

noroeste seguia pelas cabeceiras dos rios que vão desaguar no Prata e no Uruguai”232.  

Uma das tarefas dos comandantes militares nomeados para defesa e administração do 

território rio-grandense era a de mapear e demarcar as fronteiras. O Brigadeiro Sebastião 

Xavier da Veiga Cabral da Câmara, governador nomeado em 1780, concomitantemente, 

desempenhou as funções de representante de Portugal na questão de demarcação das 

fronteiras do Sul, atividade que o mantinha afastado da sede da capitania. Por tal motivo, foi 

substituído, interinamente, em três ocasiões. O próximo governador foi o Coronel Rafael 

Pinto Bandeira, que tomou posse em 1784 e também fez parte dessa Comissão de demarcação 

de fronteiras, sob a chefia de Veiga Cabral233.  

A Fig. 29 apresenta uma carta de demarcação das fronteiras em 1759 entre os 

domínios de Portugal e da Espanha. As terras de domínio português (Brasil) estão em verde 

escuro, e as do Vice-Reinado do Prata (Paraguai e Argentina), em verde claro e em sépia234. 

Os vários pontos em vermelho são as aldeias missioneiras. Os Sete Povos das Missões, na 

margem esquerda do rio Uruguai, aparecem marcados no canto em baixo no centro da figura 

(na área em verde escuro).  

                                                 
231 CÉSAR, 1970. Op. cit., p.200.  
232 Ibid., p.200.  
233 FORTES; WAGNER, 1963. Op. cit., p.44.  
234 Como esta imagem é uma cópia do original, as cores que estão definidas na legenda não aparecem. Outras 
cores foram estabelecidas pela autora para facilitar a visualização da carta.  
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Fig. 29 - Mappa da demarcação que por ordem 
de S. M. F. e C. for ao ano de 1759.235 

Fonte: Arquivo da Marinha s/n. 
Edição em cores sobre o original 

 

Entre os domínios dos luso-brasileiros e dos castelhanos foram estabelecidos, pelos 

castelhanos, vários locais estratégicos denominados de guardas ao longo da faixa de fronteira, 

com a função de vigiar e ocupá-la. Muitos desses locais, mais tarde, viriam a se tornar 

povoados e vilas.  

                                                 
235 Copiado do original anexo ao diário de demarcação Na legenda diz: Mappa da demarcação que por ordem de 
S. M. F. e C. for ao ano de 1759, a segda partida da boca do rio Ibicuy, seguindo a curva dos rios Uruguai, Pipiry, 
S. Antio. Iguaçu e Paraná até o seu salto se puseram os rios que neles deságuam uns por notícia e outros 
arbitrariamente atendendo a grandeza das suas bocas. A cor encarnada com as ilhas que demoram do Oriente e 
Septentrião a Portugal e a amarela com as do Ocidente e meio dia a Espanha e as linhas de pontinhas pelo lado 
denotam a que se alcançou a ver. Não se corrigiram as longitudes por se não terem as correspondentes 
observadas em lugares conhecidos. Povo de S. Nicolau a 8 de abril de 1760. Manoel Pacheco do Christo fez.  
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Golin afirma que o Vice-reinado do Prata montara um sistema de guardas fixas com 

operações volantes a cavalo, entre elas, mas o sistema dos luso-brasileiros fora mais eficiente: 

além das guardas, havia uma eficiente retaguarda fortificada, como a de Rio Pardo e de Rio 

Grande. “O Governador Veiga Cabral adotou também o sistema de guardas, localizadas 

frontalmente próximas às castelhanas, com o espaço neutral de aproximadamente um quarto 

de légua (1500 m) anteposto entre os baluartes”236.  

Da mesma forma que os espanhóis, os lusos, através das doações de terras aos 

milicianos, garantiam a defesa e a posse da região. Ao mesmo tempo em que a defendiam, 

eram autorizados a ocupá-la. Golin destaca que “[...] os próprios povoadores expressavam 

uma mobilidade eficientíssima para se transformar em tropa miliciana de defesa. 

Consequentemente, no sistema de defesa-conquista, eram mistos de guerreiros/proprietários, 

já hierarquizados militarmente nos diversos espaços territoriais”237.  

A carta geográfica de 1780 (Fig. 30) mostra a mancha de ocupação do Continente do 

Rio Grande (do Sul) no final do século XIX. Nesta planta, há a seguinte legenda, “[...] Rio 

Grande derrotada (em amarelo), Viamão (carmim), Rio Pardo (azul), Vacaria ou Cima da 

Serra (verde)”.  

 

Fig. 30 - Planta do Continente do Rio Grande. 1780 
Fonte: AHEx, 14.07.2230 

Edição em cores sobre o original 

                                                 
236 GOLIN, 2002. Op. cit., p.207.  
237 Ibid., p.207.  
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A partir do início do século XIX, a administração do Rio Grande do Sul, com sede da 

Capitania em Porto Alegre, tomou outro impulso através de seus governadores.  

Embora Portugal estivesse levando a pior na Europa, por ocasião da guerra de 1801 

contra a Espanha238, no sul do continente americano, nas lutas de fronteira entre os lusos e os 

espanhóis a situação era diferente: Portugal levava vantagem em relação à Espanha. O 

Tratado de Badajóz fora assinado na Europa, mas as discussões intermináveis de posse 

continuaram239. 

O Chefe-de-esquadra Paulo José da Silva Gama, nomeado governador de São Pedro 

do Rio Grande, tomou posse em Porto Alegre em 1803, permanecendo até 1809. Assumiu 

com o compromisso de ampliar o número de vilas no território e iniciou o processo com uma 

solicitação ao Príncipe Regente da criação de quatro vilas: Porto Alegre, Santo Antônio da 

Patrulha, Rio Pardo e Rio Grande240. 

As correspondências do Governador Paulo José da Silva Gama, entre 1802 e 1809, 

dão conta de como se desenvolveu o processo administrativo da Capitania, onde Rio Grande 

não era mais a sede, mas era a única Vila oficialmente decretada, não contava com uma 

câmara e dependia, administrativamente, de Porto Alegre. Conforme Miranda:  

Durante o governo de Paulo Gama, a Capitania do Rio Grande do Sul possuía 
apenas uma vila, a de Rio Grande criada em 1747, mas que já não contava com uma 
Câmara desde a invasão espanhola de 1763. A única Câmara existente encontrava-se 
sediada em Porto Alegre desde 1776, povoação que também era sede do governo da 
capitania, mas que de fato não tinha a categoria de vila241.  

Sugerida à Coroa uma primeira divisão da Capitania de São Pedro do Rio Grande, 

após várias tramitações legais242, no Governo de Paulo Gama foi oficialmente determinada, 

                                                 
238 A Guerra das Laranjas: “Pressionado pela França, Carlos V, rei da Espanha, em 27 de fevereiro de 1801, 
declarou guerra a Portugal. Os reinos ibéricos não tinham intenção de guerrear no espaço europeu. [...] Portugal 
foi terrivelmente derrotado e grande parte de seu território europeu, ocupado. As negociações de paz ocorreram 
entre diplomatas lusitanos, espanhóis e franceses. Os emissários encontram-se em Badajóz, [...] em 5 de junho de 
1801 [...] assinaram o Tratado de Paz.” (GOLIN, 2002. Op. cit., 206).  
239 Ibid., p.206.  
240 FORTES; WAGNER, 1963. Op. cit., p.32-34.  
241 MIRANDA, Márcia Eckert (Org.). Capitania de São Pedro do Rio Grande: correspondência do 
Governador Paulo José da Silva Gama 1808. Porto Alegre: Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do 
Sul, 2008. p.8.  
242 Entre elas, passar pela consulta ao Ouvidor da Comarca (que ficava em Santa Catarina), o qual analisava a 
solicitação frente às regras legislativas e estabelecia o que deveria ser feito (FORTES; WAGNER, 1963. Op. cit., 
p.36).  
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essa divisão em quatro municípios, Porto Alegre, Rio Grande, Rio Pardo e Santo Antônio da 

Patrulha, através de uma Resolução Régia. 243 

Desde 1803, em razão de o Continente de Rio Grande de São Pedro contar, naquele 

momento, com uma população de “trinta e seis mil e setecentas e vinte e uma almas”, numa 

área de “quatro mil e quinhentas léguas ou mais” e por ter somente uma justiça leiga, o 

governador Paulo Gama, conforme documento transcrito em Fortes e Wagner244, enviou ao 

Príncipe Regente D. João VI uma proposta de criação de quatro distritos judiciários, em razão 

de uma melhor administração do Continente. Miranda afirma que 

Há muito o governador Paulo Gama pleiteava a criação de outras vilas na Capitania, 
tendo em vista que o Rio Grande contava com povoações de razoável expressão, as 
quais necessitavam uma autonomia maior com relação à Câmara sediada em Porto 
Alegre no que respeita à administração da Justiça, posturas, policiamento, etc.245.  

Para o governador, a fronteira sul precisava ser um dos novos distritos e deveria ter 

por cabeça a vila de Rio Grande de São Pedro, que incluía três freguesias: São Pedro do Rio 

Grande, Nossa senhora da Conceição do Estreito e São Luís de Mostardas246.  

O Príncipe Regente tomou conhecimento da representação do Governador e, em 

Ordem datada de 1806, determinou que o responsável pelo Continente do Rio Grande “fizesse 

proposta das vilas que deveriam ser criadas”. Entretanto, antecipando-se à proposta do 

Governador, resolveu o próprio monarca conceder a “Porto Alegre os foros de Vila, o que fez 

pelo Alvará de 23 de agosto de 1808”247.  

Por outro lado, em 1807, de acordo com Fortes e Wagner248, através da Carta Patente 

de 19 de setembro, foi oficialmente criada a Capitania Geral de São Pedro do Sul, 

desanexando seu território da Capitania do Rio de Janeiro, compreendendo todo o continente 

ao sul da Capitania de São Paulo e as ilhas adjacentes, ficando a ela subordinado o Governo 

de Santa Catarina.  

Embora Porto Alegre tivesse sido elevada à categoria de Vila em1808, só foi instalada 

como tal em 1809, quando completou as exigências legais da Resolução Régia. A outra 

discussão é que há controvérsia quanto à data em que teve início a divisão municipal do Rio 
                                                 
243 MIRANDA, 2008. Op. cit., p.8 
244 FORTES; WAGNER, 1963. Op. cit., p.35-36.  
245 MIRANDA, 2008. Op. cit., p.8.  
246 FORTES; WAGNER, 1963. Op. cit., p.34.  
247 Ibid., p.36.  
248 Ibid., p.30.  
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Grande do Sul. Conforme Fortes e Wagner249, alguns autores defendem a posição de que ela 

foi decorrente da criação da Vila de Rio Grande em 17/julho/1747. Outros, que se deve à 

criação dos quatro municípios: em 07 de outubro de 1809.  

No documento dirigido ao Príncipe Regente, Paulo Gama reconhecia que a Vila já 

existia, pois afirmava que tinha foral250 e só precisava “criar-se uma nova câmara e toda a 

justiça correspondente”251.  

Para Fortes e Wagner, se for considerado o espírito municipalista de 1809, não se pode 

negar que a criação da Vila, em 1747, fora redigida nos mesmos moldes, “determinando 

providências semelhantes, provendo cargos iguais, especificando os mesmos requisitos”252.  

Entretanto, Barroso afirma que a rede urbana gaúcha foi considerada oficialmente 

instaurada com a Provisão de 7 de outubro de 1809, quando foram estabelecidos os quatro 

municípios, dentre eles, o de Rio Grande (Fig. 31).  

A partir deles ordenaram-se os rumos da expansão do povoamento, com base no 
tripé Rio Grande, Rio Pardo e Porto Alegre, este como vértice do ângulo que 
abraçava as duas fronteiras. Os três eram os mais populosos, os que proporcionavam 
maior arrecadação e, interligados por caminho fluvial, eram importantes entrepostos 
comerciais, além de tripé de defesa militar. Santo Antônio da Patrulha, por sua vez, 
acantoado exercia sua ação polarizadora sobre as freguesias do nordeste253.  

                                                 
249 FORTES; WAGNER, 1963. Op. cit., p.36.  
250 Quanto à prática de doações de terras no regime de capitanias hereditárias era utilizado por seus 
administradores o sistema de sesmarias, que era a forma jurídica de propriedade aplicada às terras conquistadas, 
prevista nas ordenações régias. Essa forma previa duas cartas, a de doação e a foral. A carta foral dava direito ao 
donatário (capitão-mor), de doar sesmarias em nome do soberano (FRIDMAN, 1991. Op. cit., p.189).  
251 FORTES; WAGNER, 1963. Op. cit., p.34.  
252 Ibid., p.7-8.  
253 BARROSO, 1992. Op. cit., p.40.  



95 
 

 

Fig. 31- Planta do Continente do Rio Grande, 1809. 
Fonte: BARBOSA, 1983, capa. 

 

O décimo segundo governador foi o Brigadeiro D. Diogo de Sousa, nomeado pela 

mesma Carta Patente que elevou o Rio Grande à categoria de Capitania Geral em 19/09/1807. 

Tomando posse somente, em 09/10/1809 permaneceu no poder até 1814, conforme Fortes e 

Wagner254.  

No período de 1814 até a Independência do Brasil, a Capitania de São Pedro teve seis 

governadores, sendo que, no período entre 22/09/1820 a 20/08/1821, o governo foi exercido 

por uma junta de três membros255.  

Por Decreto-Régio de 01/10/1821 foi instalado um Governo Provisório, com vários 

membros, cujos Presidente e Vice-Presidente eram, respectivamente, Brigadeiro João Carlos 

de Saldanha de Oliveira e Daun e Marechal-de-Campo João de Deus Mena Barreto. Em 

                                                 
254 FORTES; WAGNER, 1963. Op. cit., p.46.  
255 Ibid., p.47.  
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07/09/1822, quando o Brasil conquistou a independência de Portugal, presidia a Junta 

Governativa o Marechal-de-Campo Mena Barreto256.  

Em 1822, o Rio Grande do Sul era formado por cinco municípios: Porto Alegre, Rio 

Grande, Rio Pardo, Santo Antônio da Patrulha e São João da Cachoeira257. Esses municípios 

encerravam em suas jurisdições várias freguesias, capelas e povoados.  

Sintetizando, observa-se, pela Tab.1, que na primeira estrutura territorial do Rio 

Grande do sul, as atuais cidades que se desmembraram de Rio Grande, têm seu início, seja 

como freguesia, capela ou povoado, ainda no século XVIII, embora sua condição de vila 

tenha chegado somente no século XIX.  

Tabela 1 – Primeira estrutura territorial de Rio Grande e as emancipações dos municípios que dela se 
desmembraram. 
Primeira Estrutura 
territorial de Rio Grande 

 Início 
Povoam.to 

Freguesia Vila  Cidade 

Sede RIO GRANDE 1736 1736 1747 1835 
Freguesias  (*) Estreito     
  (*) Mostardas     
Capelas  (**) Cerrito     
 Canguçu 1793 1812 1857 1938 
 Piratini 1789 1810 1830 1938 
 Jaguarão 1752 1812 1832 1855 
Povoados S. J. do Norte 1763 1822 1831 1938 
 Sta. Vitória do Palmar 1855 1858 1872 1888 
 Erval  1825 1881 1938 
 Pelotas 1763 1812 1830 1835 
(*) Ao criar-se a Vila de S. J. do Norte, Estreito e Mostardas passam a ser distritos.  
(**) Pertencente a Canguçu 
Fonte: FORTES; WAGNER, 1963. Op. cit., p.39-40; 190; 226; 270; 317; 323; 363; 392. 
 

Este capítulo trouxe a discussão sobre os fatores que definiam as implantações dos 

núcleos urbanos da região em estudo. Os fatores políticos, fruto da disputa entre as Coroas 

Ibéricas, regulamentados nos diversos tratados de fronteiras e os fatores administrativos cuja 

estratégia de ocupar a região com doação de sesmarias e de mapeá-los através de seu 

contingente militar, conformou o sistema de rede urbana nessa região.  

Além das questões administrativas que comandavam a implantação dos núcleos 

urbanos, também foi necessário buscar as origens dos regramentos contidos nas práticas 

urbanísticas que marcaram as cidades do século XVIII. Isso se encontra nos tratados, aspecto 

que será abordado no próximo capítulo.  

                                                 
256 FORTES; WAGNER, 1963. Op. cit., p.47. 
257 Ibid., p.47.  
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3 CIDADES DO PORTAL DA LAGUNA DOS PATOS 

Neste capítulo são abordadas as características referentes à urbanização da região do 

complexo lagunar e a evolução urbana das cidades de Rio Grande, São José do Norte e 

Pelotas (Fig. 32). A análise de evolução urbana foi aqui utilizada com o objetivo de interpretar 

as regras que presidiram e presidem o crescimento urbano das três cidades.  

 
 

Fig. 32 - Detalhe do Mapa da Província de São Pedro do Sul e Terrenos adjacentes das 
Províncias limítrofes, Rio de Janeiro, 1843. Linha de operações do Exército Imperial no 

ano de 1841, sob o comando em chefe do Brigadeiro J. P.dos Santos Barreto. 
Fonte: Arquivo da Marinha s/n 

Destaque com círculo e pontos vermelhos sobre o original. 
 

 

Para caracterização geral da urbanização, foi necessário apontar os fatores que atuaram 

na evolução urbana dessas cidades. Há que entendê-la através dos condicionantes físicos e 

geográficos de acessibilidade à região, bem como da sua localização, e estabelecer a relação 

existente entre os fatores administrativos, funcionais exercidos pela Coroa Portuguesa e os 

fatores sociais, culturais e econômicos correlatos.  
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A urbanização do espaço onde se inserem as três cidades foi produzida numa região de 

planície cercada por muitos recursos de água doce e próxima ao Oceano Atlântico. A estrutura 

urbana no sul do Continente, nos povoados e na Vila de Rio Grande foi basicamente 

determinada pelas ações da Coroa, através dos militares e pelas ações da Igreja, através das 

paróquias, que, por sua vez, seguiam as respectivas legislações.  

Inicialmente, as fortificações que faziam parte do presídio de Rio Grande foram 

situadas na península que avança no canal do Rio Grande, na qual a combinação dos fortes 

ventos e das dunas provoca sensação inóspita. Esse sítio, no século XVIII, mereceu, por parte 

da Coroa, cuidado especial para a implantação da vila, com designação por Carta Régia, em 

1747. Ao ser invadida pelos espanhóis, a Vila teve uma fase de estagnação e quase abandono 

entre 1763 e 1776, voltando a crescer no início do século XIX.  

Da mesma forma que Rio Grande, São José do Norte teve dois momentos de 

implantação do núcleo urbano. Um primeiro momento, com acampamento militar no século 

XVIII, depois, teve um período entre 1763 e 1767 em poder dos castelhanos, quando sua 

população fugiu para o Estreito. Voltou a se desenvolver no início do século XIX, com a 

fundação da Freguesia, em 1820.  

Rio Grande e São José do Norte foram implantadas seguramente por motivos de 

estratégia militar, como cidades complementares, conforme a prática histórica, pois era 

necessária a defesa do acesso à Lagoa dos Patos. As duas cidades foram estrategicamente 

colocadas uma em frente à outra, às margens do Canal do Rio Grande, protegendo o acesso ao 

complexo lagunar Patos-Mirim.  

O canal navegável natural, onde os navios podiam atracar, era do lado de São José do 

Norte, mas o acidente geográfico mais favorável à defesa era a península onde foi instalada a 

guarnição militar que deu origem ao povoado e à Vila do Rio Grande de São Pedro, em 1737. 

Rio Grande acabou tomando a primazia da ocupação urbana, fazendo com que São José do 

Norte tivesse sempre papel de coadjuvante.  

Embora a implantação de Pelotas como núcleo urbano tenha surgido setenta e cinco 

anos depois de Rio Grande, a área onde se desenvolveu o município, foi ocupada, na segunda 

metade do século XVIII, por sesmarias, que deram origem à produção de charque (por volta 

de 1780) e criação de gado. Mais tarde, instalou-se uma freguesia, em 1812, cuja igreja foi 

dedicada a São Francisco de Paula.  
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O núcleo urbano inicial foi estabelecido próximo à margem do canal São Gonçalo, o 

qual liga as Lagunas dos Patos e Mirim. Pelotas tornou-se baluarte nas questões de economia 

e na produção do charque que provocou a formação desse núcleo significativo para a região 

em razão das relações comerciais de seus produtos e de importados vindos através do porto de 

Rio Grande.  

Pelotas rapidamente desenvolveu-se em razão da manufatura do charque e seus 

produtos derivados, exportados para outras regiões do Brasil e para outros países como 

alimento para escravos. Embora a produção do charque tenha iniciado por volta de 1780, o 

auge do ciclo foi durante a Guerra Cisplatina. Segundo Souza,  

O ciclo do charque, que se iniciou durante a Guerra Cisplatina (1821-1828), com o 
impedimento do Uruguai de exportar seu charque, vai propiciar o desenvolvimento 
econômico da região e, em especial, de dois de seus núcleos, Rio Grande e 
Pelotas258.  

O núcleo urbano de Pelotas teve, em sua origem, dois loteamentos que caracterizaram 

desde o início seu traçado. A primeira planta foi realizada em 1815, segunda, entre 1834 e 

1835. Esta última indicou o crescimento da vila na direção sul ao encontro do Canal São 

Gonçalo. 

Atualmente as cidades em estudo estão reunidas na forma de Aglomeração Urbana da 

região sul do Estado do Rio Grande do Sul – AUSUL. Conforme legislação estadual, foi 

instituída em 26 de novembro de 1990 pela Lei Complementar 9.184/90259, formada, 

inicialmente, pelos municípios de Pelotas e Capão do Leão (desmembrado do de Pelotas) e, 

em 2002, ocorreu a inclusão dos municípios de Arroio do Padre (desmembrado do de 

Pelotas), São José do Norte e Rio Grande.  

Essa concentração tornou as cidades de Rio Grande e de Pelotas polo comercial e 

cultural da região, a qual abarca uma série de serviços, principalmente, pela atividade 

portuária e comercial, que é estimulada pelo porto de Rio Grande, um dos portos marítimos 

mais importantes do país, na entrada do complexo lagunar Patos-Mirim, à margem do canal 

de mesmo nome.  

                                                 
258 SOUZA, 2000. Op. cit. p.29.  
259 Aglomeração Urbana do Sul (AUSUL). Em 26 de novembro de 1990 foi instituída pela Lei Complementar 
9.184 a Aglomeração Urbana de Pelotas, formada pelos municípios de Pelotas e Capão do Leão. Em 26 de 
dezembro de 2002, através da Lei Complementar 11.876 foi alterada a denominação para Aglomeração Urbana 
do Sul, incluindo aí os municípios de Arroio do Padre, São José do Norte e Rio Grande. Disponível em: 
<http://www.metroplan.rs.gov.br/institucional/area_atua.htm>. Acesso em: 1º set. 2011.  
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Os acessos a essa aglomeração são, majoritariamente, por via terrestre, feitos através 

de um sistema rodoviário que a liga com o sul, o norte, o oeste e o centro do Estado do Rio 

Grande do Sul.  

Pelotas está na confluência das BRs: 116 (longitudinal)260, ligando-a ao norte do 

Estado, passando por Porto Alegre e, ao sul, até Jaguarão; 392 (diagonal) ligando-a ao centro 

do Estado; 293 (transversal), ligando-a ao sudoeste do Estado e 471 (de ligação), ligando-a ao 

sul do Estado (Chuí). São José do Norte liga-se por terra à capital do Estado pela inacabada 

BR-101 (trecho chamado durante anos de “estrada do inferno”). Pelotas e Rio Grande ligam-

se entre si pela BR-392. São José do Norte liga-se a Rio Grande somente por hidrovia, através 

do Canal do Rio Grande.  

As três cidades, Rio Grande, São José do Norte e Pelotas, ligam-se, por hidrovia 

(laguna dos Patos e os canais de Rio Grande e de São Gonçalo), ao porto fluvial de Porto 

Alegre, fazendo com que a circulação de produtos internos do estado escoe pelo porto de Rio 

Grande para o resto do país.  

A região, que abrange os três municípios, ainda hoje possui atividades no setor 

primário (marcadamente arroz, soja e pecuária). As cidades de Rio Grande e de Pelotas 

dividem a primazia das atividades dos setores secundários e terciários, sendo polos de atração 

de serviços e comércio da metade sul do Rio Grande do Sul e “[...] até o início do século XX, 

igualmente de toda a Província”261.  

São José do Norte permaneceu no setor primário e depende muito dos serviços e do 

comércio de sua vizinha, Rio Grande. Com uma economia de agricultura básica (cebola e 

alho), ligada apenas por acesso fluvial à Rio Grande, a cidade estagnou com o tempo. Com a 

mudança do sistema de acesso a Porto Alegre e ao norte do Estado, por estradas de rodagem e 

não mais pelo acesso fluvial pela Laguna dos Patos, o local ficou isolado. A situação de 

precariedade do antigo acesso pela praia a Porto Alegre (a chamada “estrada do inferno”, 

embora, atualmente, existam vários trechos asfaltados), levou-a, cada vez mais, a ficar 

subordinada às condições econômicas e aos serviços da cidade de Rio Grande.  

                                                 
260 Conforme o sistema rodoviário no Brasil, as vias se classificam em longitudinais, transversais, diagonais e de 
ligação.  
261 SOUZA, 2000. Op. cit. p.29.  
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3.1 Paisagem natural da Região 

A paisagem natural da região litorânea gaúcha, a que pertencem integralmente dois 

dos três municípios (Rio Grande e São José do Norte) e parte do município de Pelotas, é uma 

paisagem muito peculiar, pois se caracteriza por ter “uniformidade na estrutura, paralelismo 

na disposição dos seus elementos e multiplicidade de coloridos, o que a torna [...] tão 

exclusivamente rio-grandense que não há similar em todo o Brasil”, afirma Rambo. 262 

3.1.1 Hidrografia 

O Rio Grande do Sul possui duas grandes bacias hidrográficas: a do Rio Uruguai e a 

que deságua no Oceano Atlântico. No seu litoral, embora, os cursos d’água sejam pouco 

significativos, a grande característica da região demarcada para este estudo advém dos 

recursos hídricos disponibilizados pelo complexo lagunar, formado pelas Lagunas dos Patos e 

Mirim263. Afirma Rambo que uma “[...] característica do litoral do Rio Grande do Sul entre os 

estados atlânticos do Brasil, é a de ser a mais uniforme e possuir os maiores lagos do país”264.  

As lagunas litorâneas rio-grandenses dividem-se em dois grupos: lagunas costeiras e 

lagunas maiores, cujas características comuns são: forma alongada, paralela à praia, pouca 

profundidade, frequente ligação por canais. Quanto às lagunas da praia, a Mangueira (entre o 

arroio Chuí e a reserva ecológica do Taim) é a mais significativa delas. Existem 

aproximadamente outras 50 lagunas menores em dimensões. As lagunas maiores são a dos 

Patos e a Mirim265.  

Hidrograficamente essa região pertence à bacia oriental ou atlântica, dirigindo-se 

todos os cursos d’água para o escoadouro comum do Rio Grande. Quanto aos canais e rios 

                                                 
262 RAMBO, Pe. Balduíno. A fisionomia do Rio Grande do Sul: ensaio de monografia natural. 3. ed. São 
Leopoldo: UNISINOS, 1994. p.33.  
263 “As Lagoas dos Patos e Mirim, com 10.144 km² e 2.966 km², respectivamente, são as duas maiores do Brasil, 
e cujas bacias contribuintes recebem 70% do volume de águas fluviais do Rio Grande do Sul. [...] A bacia do 
Atlântico sudeste (bacia 8, que estende-se ao longo do litoral desde a divisa dos estados de São Paulo e Rio de 
Janeiro entrando em território Uruguaio) é uma das menores [do Brasil] em extensão, com 224 mil km², dos 
quais 183 mil km² são referentes às áreas de drenagem do Complexo Lagunar Patos-Mirim.” (SILVA, Cláudio 
Santos da. Inundações em Pelotas/RS: o uso de geoprocessamento no planejamento paisagístico e ambiental. 
2007. 199p. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis. p.122).  
264 RAMBO, 1994. Op. cit., p.2.  
265 Ibid., p.2.  
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que desaguam no mar, a não ser o arroio Chuí com 66km de extensão, os de maior 

importância são o canal do Rio Grande e o do rio Tramandaí. Os centros históricos de Rio 

Grande e de São José do Norte estão situados às margens do Canal do Rio Grande. Segundo 

Rambo, “O canal do Rio Grande possui largura variável de 680m a 1420m e é o escoadouro 

de cerca de metade das bacias hidrográficas do Estado”266.  

O município de Rio Grande faz divisa com o de Pelotas pelo Canal São Gonçalo, em 

cujas margens está situado o centro histórico de Pelotas. Conforme Silva, as bacias fluviais 

deste município são sete: Arroio Turuçu, Corrientes, Contagem, Pelotas (arroio), 

Moreira/Fragata, Santa Bárbara e Costeira/Laranjal267. Um dado histórico é que a maioria das 

charqueadas em Pelotas se desenvolveu às margens do canal São Gonçalo e do arroio Pelotas.  

3.1.2 Morfologia da região 

O território do Rio Grande do Sul, morfologicamente, é formado por cinco unidades 

(Fig. 33), Cuesta do Haedo, Depressão Periférica, Planalto Uruguaio Sul-Rio-Grandense e 

Planície Costeira. Essas unidades, associadas a características como vegetação e uso do solo, 

expressam a diferença na paisagem natural do Estado, segundo Suertegaray e Fujimoto268. 

Os municípios objeto desse estudo localizam-se na Planície Costeira e no Planalto 

Uruguaio Sul-rio-grandense. Conforme, Suertegaray e Guasseli269, em termos geológicos, 

essa região está dividida em planície lagunar e planície aluvio-coluvionar. A primeira teve sua 

formação geológica a partir da sedimentação nos corpos lagunares resultantes do recuo do 

Oceano. A segunda é a transição entre a primeira e a borda do Escudo Sul-riograndense e do 

Planalto Basáltico.  

                                                 
266 RAMBO, 1994. Op. cit., p.2.  
267 SILVA, 2007. Op. cit. p.123.  
268 SUERTEGARAY, Dirce M. A.; FUJIMOTO, Nina S. V. M. Morfogênese do relevo do Estado do Rio 
Grande do Sul. In: VERDUM, Roberto et al. Rio Grande do Sul: paisagens e territórios em transformação. 
Porto Alegre: UFRGS, 2004. p 24. 
269 SUERTEGARAY, Dirce M. A.; GUASSELI, Laurindo A. Paisagens (imagens e representações) do Rio 
Grande do Sul. In: VERDUM, Roberto et al. Rio Grande do Sul: paisagens e territórios em transformação. 
Porto Alegre: UFRGS, 2004. p 35.  
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Fig. 33 - Morfogênese do RS. 

Fontes: IBGE, 2004. 
<ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas/tematicos/fisico/RS_fisico.pdf>. 

SUERTEGARAY; GUASSELI, 2004. p.23 
 

Rio Grande e São José do Norte, em área contígua ao Oceano Atlântico e à Laguna 

dos Patos, às margens do canal do Rio Grande, estão situados nas terras baixas e planas do 

litoral do Rio Grande do Sul. Seus terrenos estão em baixa altitude, correspondendo a uma 

faixa com solos arenosos e fazendo parte dos 622 quilômetros de extensão da costa sul rio-

grandense.  

Por sua vez, o município de Pelotas insere-se um pouco mais para o interior. 

Conforme Silva, Pelotas localiza-se “[...] desde as ondulações mais baixas da encosta oriental 

da Serra dos Tapes até a planície sedimentar da margem ocidental do Canal São Gonçalo”270. 

A região a oeste das lagunas dos Patos e Mirim, politicamente denominada de Serra do 

Sudeste, contém os municípios ribeirinhos das grandes lagunas. Pelotas possui parte de seu 

município na região do Escudo Sul-riograndense, nas elevações da Serra do Sudeste, na Serra 

da Buena, que corresponde à sua zona rural, e parte na unidade geomorfológica da Planície 

Costeira, onde se situa a sua área urbana. O sítio urbano localizado na região de planície é 

extremamente baixo e plano, sujeito a inundações.  

                                                 
270 SILVA, 2007. Op. cit. p.115.  
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3.1.3 Abastecimento de água  

Essa região da planície costeira possui características bastante diversas quanto à 

qualidade da água para consumo. Ao mesmo tempo em que está próxima ao mar, o que 

provoca alta salinidade na água, possui grandes reservatórios de água doce, provenientes do 

complexo lagunar Patos-Mirim.  

O solo arenoso e a proximidade com o mar provocam uma água salobra271 na 

península onde está a área urbana de Rio Grande. Um dos seus distritos, a Ilha dos 

Marinheiros272 (localizada em frente ao centro histórico de Rio Grande), abastece a região 

com sua produção de hortaliças. Essa característica é proveniente de sua excelente água 

potável, advinda de seu lençol freático e das lagoas artificiais, formadas pela água da chuva. 

Brito273, no Relatório de Saneamento de Rio Grande, em 1918, avaliou a qualidade dessa água 

da ilha, “o subsolo é de areia limpa e os cômoros [dunas] que a circundam e a atravessam 

diagonalmente formam bacias de recepção das águas pluviais”. A Ilha dos Marinheiros274, 

desde a chegada dos primeiros militares, serviu de fonte de abastecimento para Rio Grande, 

de madeira, de água e, mais tarde, com a chegada dos lusitanos, que ali se instalaram, com a 

produção de hortaliças e vinho.  

Quanto ao abastecimento de água, no século XIX, Rio Grande abastecia-se por 

cacimbas, embora a melhor água estivesse na Ilha dos Marinheiros, transportada e vendida 

aos habitantes mais abastados, conforme informou o viajante Nicolau Dreys275.  

                                                 
271 Grau elevado de salinidade.  
272 A Ilha dos Marinheiros situa-se em frente à sede do município de Rio Grande, fazendo parte do 2º distrito 
junto com outras ilhas (Pombas, Cavalos, Pólvora, Leonídio, Caldeirão, Cabras e Constância). A Ilha é dividida 
em várias localidades, Marambaia, Bandeirinhas, Fundo da Ilha e Porto do Rei, sendo a última a sede da Ilha, 
localizada frente à cidade. Ela possui aproximadamente 10km de comprimento por 5km (média) de largo. 
(OLIVEIRA, Ana Lúcia Costa de. A povoação de São Pedro do Rio Grande e da Ilha dos Marinheiros. 
Monografia (Conclusão da disciplina Urbanismo no Rio Grande do Sul) - PROPUR/Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre. p.19).  
273 BRITO, Saturnino Rodrigues de. Relatório de Saneamento de Rio Grande, 1918. In: EGATEA, Revista da 
Escola de Engenharia de Porto Alegre. Porto Alegre: Officinas Graphicas do Instituto de Electro-Technica da 
Escola de Engenharia de Porto alegre, 1918. p.32 
274 Quando Silva Paes ancorou, no início foi denominada, pelos que chegavam, como “Ilha do Marinheyro”, em 
referência aos que lá aportaram para pegar madeira para as fortificações. [...] a partir de 1744, o Governador 
André Ribeiro Coutinho doou sesmarias para organizar a questão da exploração da Ilha dos Marinheiros. 
(OLIVEIRA, s.d. Op. cit., p.11).  
275 O francês Nicolau Dreys publicou no Rio de Janeiro, em 1839, esta obra, narrando suas observações como 
comerciante no extremo sul do Brasil. Natural de Nancy, nasceu a 21 de julho de 1781. Serviu como militar e 
funcionário público. Exilado pelos bonapartistas, procurou abrigo chegando ao Brasil, com sua família, em 1817. 
Estabeleceu-se em Porto Alegre como comerciante entre 1817 e 1825. (DREYS, Nicolau. Notícia descritiva da 
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 [...] existe também nesta ilha uma fonte natural de água límpida, que a classe 
abastada da mesma cidade prefere à água das cacimbas, e que manda buscar 
diariamente para seu consumo apesar da distância; algumas chácaras, que lá 
estabeleceram os moradores da cidade, produzem com abundância todas as 
hortaliças e legumes que lhes pedem276. 

No istmo entre o Oceano e a Laguna dos Patos, onde se situa o município de São José 

do Norte, o solo arenoso das terras baixas e planas da planície litorânea permite pouca 

variação na produção agrícola. Entre os produtos mais produzidos por esse município, estão a 

cebola e o alho.  

3.1.4 Paisagens naturais da região 

A Planície Costeira é formada por duas paisagens distintas: a paisagem litorânea e a 

paisagem interna das margens do complexo lagunar Patos-Mirim. Os municípios de Rio 

Grande e de São José do Norte estão inseridos na primeira, e parte do município de Pelotas, 

na segunda.  

A paisagem da Planície Costeira pode ser dividida em três sub-unidades: agrícola, 

campos litorâneos e dunas. Faz parte desta última sub-unidade a linha da costa, contato entre 

o Oceano e o continente e se constitui de depósito de areia em forma de dunas (Fig. 34). 

Segundo Suertegaray e Guasseli, “esses depósitos arenosos se encontram mais evidentes no 

litoral médio e no litoral sul do Estado, onde ocupam faixas mais largas de dunas”277.  

                                                                                                                                                         
Província do Rio Grande de São Pedro do Sul. Porto Alegre: Nova Dimensão/EDIPUCRS, 1990. p. 
introdução).  
276 Ibid., p.47.  
277 SUERTEGARAY; GUASSELI, 2004. Op. cit. p.36.  
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Fig. 34 - Dunas e sua vegetação na praia do Cassino (balneário de Rio Grande). 
Fotos da autora (2011) 

As imagens das dunas, quando incididas pelo sol, refletem tal luminosidade que 

afetam os olhos. Essa característica se estende por onde são encontrados esses depósitos 

arenosos.  

A antiga comunicação entre Colônia do Sacramento e Laguna, no trecho litorâneo do 

Rio Grande do Sul, mais precisamente entre as barras do arroio Chuí e do Rio Grande, o 

chamado Caminho da Praia (região que mais tarde, pelo Tratado de Santo Ildefonso, foi 

denominada de “Campos Neutrais”) sempre foi penoso ao passante, em razão da areia tocada 

pelo vento e o brilho do sol.  

Lindman, que esteve por essa região no ano de 1892, descreveu, em seu relato, a 

dificuldade que era andar por esse lugar, com os olhos ofuscados pelo brilho intenso do sol 

refletido na areia e pelo vento (cheio de areia fina) fustigando a pele e os olhos do passante. 

Conforme o viajante, isso provocava uma “sensação acabrunhada de vácuo crescente 

impotência diante das forças naturais”, que parecia “ter asfixiado toda a vida orgânica”278.  

Mas, ao mesmo tempo, Lindman ressaltou a qualidade da estrada natural (que até hoje 

é utilizada) que liga a barra sul do canal do Rio Grande à barra do Chuí, através de um “solo 

firme da praia, constantemente molhado pelo fluxo e repuxo das ondas”279.  

Outro local também relatado por Lindman foi o do entorno do saco da Mangueira onde 

está situada a cidade do Rio Grande. O viajante relatou que, embora houvesse locais com 

                                                 
278 LINDMAN apud RAMBO, 1994. Op. cit. p.38.  
279 LINDMAN apud RAMBO, 1994. Op. cit., p.38. 
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sombra que eram agradáveis, a área era baixa, composta por areia movediça [dunas] muito 

fina e solta, com vegetação baixa. 280 

O município de Pelotas possui duas paisagens distintas nas suas áreas urbana e rural. 

A primeira, sua área urbana, está inserida na Unidade de Paisagem da Planície Costeira e a 

segunda, sua área rural, na Paisagem do Escudo Sul-riograndense.  

A paisagem natural da área em que se situa Pelotas, de maneira geral, diferencia-se da 

paisagem natural do litoral da Planície Costeira, pois o litoral do Mar de Dentro, como é 

chamada a Laguna dos Patos, possui paisagem natural bem definida que fica entre o extremo 

norte da Laguna da Mangueira, a barra do rio Jaguarão, a cidade de Pelotas e a Barra do Rio 

Grande. Conforme Rambo, esta paisagem é formada pelos elementos, “faixa arenosa larga, 

sem lagunas encostadas ao oceano, parte central pantanosa com algumas lagunas menores”. 

Desta paisagem fazem parte a Laguna Mirim (Fig. 35) e o Canal de São Gonçalo. A parte do 

município de Pelotas a oeste da Laguna dos Patos está localizada numa faixa de transição 

entre a Planície Costeira e o Escudo Sul-riograndense e possui outra característica, conforme 

Rambo: “terra dos campos secos, mistura de areia do litoral e pedregulho da Serra”281.  

 

 
Fig. 35 - Foto paisagem (Balneário Lago Merin Uruguai). 

Foto da autora (1994). 

                                                 
280 Ibid., p.39.  
281 RAMBO, 1994. Op. cit., p.83.  
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3.1.5 Vegetação 

A vegetação do litoral, com solo de areias litorâneas, oferece um substrato 

extremamente desfavorável à vida vegetal. Conforme Rambo282, vários fatores concorrem 

para dificultar o estabelecimento de espécies: areia quartzosa pobre em substâncias nutritivas, 

permeabilidade do solo, porcentagem de sal marítimo, calor do sol, ventos e mobilidade das 

dunas.  

Lindman também faz referência às características do local onde se implantou a 

cidade– terreno de banhado, vegetação rasteira e a areia fina, próprias da Planície Costeira. 

“Provam isto a areia fina e solta nas ruas e nos caminhos, as moitas e cercas desordenadas de 

bromélia, ananás [...] o tapete baixo e pisado das ciperácias da areia e as pequenas poças, que 

representam uma espécie de banhado [...]”283.  

A unidade geológica da Serra do Sudeste, denominada de Escudo Sul-riograndense, 

como também sua capa vegetal, suas paisagens são, na sua quase totalidade, uma 

consequência natural de sua estrutura geológica. A natureza geológica da Serra do Sudeste 

sintetiza-se num única rocha, o granito. Conforme Rambo, “[...] fornecendo material de 

construção para edifícios monumentais e paralelepípedos para o calçamento das ruas”284.  

Quanto à vegetação, segundo Suertegaray e Guasseli285, essa unidade da paisagem, 

denominada de Escudo Sul-riograndense, divide-se em duas sub-unidades: campos do 

sudeste, formados por “[...] cobertura vegetal constituída de gramíneas e gramíneas lenhosas e 

um relevo não homogêneo, com coxilhas e superfícies aplainadas, e pelos campos mistos, 

com cobertura vegetal mais densa”.  

A vegetação na planície onde se encontra a área urbana de Pelotas apresenta-se, 

conforme Rambo, com “dimensões reduzidas e de uma pobreza comparável à dos campos 

secos do litoral”. Nas partes pantanosas, “predominam os juncais, arbustos espinhosos de 

maricá e exemplares contorcidos de crista de galo”. A vegetação característica da zona rural 

na área das serras ora é constituída “de campo seco entremeados de matacões” ora é de 

                                                 
282 RAMBO, 1994. Op. cit., p.15.  
283 LINDMAN apud GUTIERREZ, 1993. Op. cit., p.171.  
284 RAMBO, 1994. Op. cit., p.60.  
285 SUERTEGARAY; GUASSELI, 2004. Op. cit. p.34-35.  
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“matas de meia altura, entre os quais sobressaem figueiras de belo porte”286 (Fig. 36), embora 

essas árvores nativas e protegidas por legislação estadual sejam encontradas na orla das 

Lagunas.  

 

 
Fig. 36 - Figueira no município de Pelotas. 

Foto Duca Lessa (2012). 
 

A região das três cidades em estudo, portanto, é uma planície cercada por muitos 

recursos hídricos que possibilitaram o crescimento da agricultura e da pecuária. Após o 

período áureo das charqueadas, fizeram-na referencial no abastecimento, beneficiamento e 

distribuição de dois produtos básicos do setor alimentício do brasileiro: o arroz e a soja.  

3.2 Paisagem construída - fatores que atuaram na evolução urbana das três cidades 

Geográfica e historicamente, a acessibilidade ao Rio Grande do Sul obedeceu a dois 

fatores. O primeiro refere-se às entradas naturais que os vales do sudeste ofereciam para busca 

do gado xucro reunidos na Vacaria dos Pinhais. O segundo, à facilidade das comunicações 

lacustres e fluviais que favoreceram o acesso ao interior da região na situação litigiosa entre 

as Coroas Ibéricas.  

                                                 
286 RAMBO, 1994. Op. cit. p.84.  
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3.2.1 População 

Indígenas nômades, inicialmente, circulavam pela região em busca de alimentos, 

através da caça e da pesca. Acampavam nas costas das lagoas: na margem ocidental, os tapes 

e na margem oriental, os minuanos. Provindos das estâncias missioneiras, também 

começaram a ser reunidos na região lotes de gado xucro, tanto vacum como cavalar. O 

português chegou por volta do século XVIII, em expedições militares e através das doações 

de sesmarias. O africano chegou, principalmente, para trabalhar como escravo nas 

charqueadas.  

Como a povoação da região do complexo lagunar começou por Rio Grande, e as 

outras duas cidades (São José do Norte e Pelotas) se desmembraram desse município, o fator 

populacional será aqui desenvolvido cronologicamente, a partir de Rio Grande.  

O povoamento de Rio Grande iniciou com a população civil e militar que tivera que 

sair de Colônia do Sacramento, conforme Queiroz, “[...] atraídos não só por maior segurança, 

mas também pela possibilidade de acesso à terra”287, que, em Colônia, em razão das 

Instruções do Campo de Bloqueio288, estava dificultado. Quanto à Vertente Lagunense de 

povoação da Vila de Rio Grande, Queiroz contesta que, embora alguns historiadores digam 

que houve uma corrente lagunense de povoação, “constata-se em documentos sobre a vinda 

desses para Rio Grande, na primeira metade do século XVIII, a inexistência de uma corrente 

demográfica lagunense”289.  

A contribuição mais expressiva para o povoamento da área, da Vila de Rio Grande de 

São Pedro, foi pela gente proveniente do Rio de Janeiro (recrutas, moças solteiras e casais de 

número290), segundo Queiroz291. Contudo, conforme Fortes292 há um intervalo no povoamento 

das terras do Continente (Rio Grande de São Pedro), entre 1737 e a chegada dos açorianos, 

quando foi sendo incrementado o núcleo de Viamão. Entre esses dois períodos, segundo o 

                                                 
287 QUEIROZ, 1987. Op. cit., p.58.  
288 Conforme Prado, nas Instruções de 1746 para o Campo de Bloqueio, as patrulhas espanholas tinham por 
obrigação vedar a exploração da campanha da banda Oriental pelos luso-brasileiros. (PRADO, 2002. Op. cit. 
p.122, nota de rodapé 235).  
289 QUEIROZ, 1987. Op. cit., p.59, 60.  
290 Para Fortes a definição de casais de número deveria ser só para os que chegaram a partir de 1748 na Ilha de 
Santa Catarina, pelo contrato de Oldenberg. Deveria ser utilizado o termo mais genérico de “casais” para 
colonizadores mencionados em documentos oficiais e que povoaram a região, assim como os açorianos. 
(BORGES FORTES, 1940.1978. Op. cit., p.52).  
291 QUEIROZ, 1987. Op. cit., p.61.  
292 FORTES, 1978. Op. cit., p.52.  
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autor, esse espaço deve ter sido preenchido por “elementos vindos de Laguna, procedentes 

provavelmente de São Paulo”, assim como do Rio de Janeiro, militares e suas famílias, para 

ocupar o novo posto militar, em razão do arrefecimento da mineração no Brasil, que atraíra 

muitos portugueses e brasileiros. 

Quanto à imigração açoriana293, para Fortes é indiscutível que tenham entrado casais 

no período que compreende a fundação do Forte Jesus Maria José, que o Brigadeiro José da 

Silva Paes instalara em 1737, até a chegada dos açorianos294 em massa, os que ele chama 

verdadeiros casais de número.  

Para Queiroz, foi através da Vila do Rio Grande que a corrente açoriana, que se 

deslocou da ilha de Santa Catarina, entrou no ‘Continente’ do Rio Grande, “Atendendo ao 

objetivo principal de sua imigração, os casais deveriam ser deslocados em grupos para o 

interior e lá aguardar a ocasião para ocupar a região das Missões”295.  

Porém há controvérsias sobre a data do primeiro transporte para Rio Grande: alguns 

dizem em 1750296 e outros 1752297. No entanto, entre 1752 e 1754, segundo Queiroz, é 

provável que grupos de casais só tenham passado por Rio Grande em direção ao interior, 

posto que Gomes Freire estava implantando a política da Coroa Portuguesa de povoamento no 

sul do Brasil298 – trazer colonos das ilhas portugueses (Açores e Madeira) com a prática da 

agricultura. No contrato, os colonos recebiam um pedaço de terra, ferramentas e o transporte 

por mar e por terra.  

                                                 
293As Instruções (Regimento) de 1747 definiam o programa para nova comunidade criada para famílias 
açorianas. (DELSON, 1997. Op. cit., p.45).  
294 Conforme Borges Fortes, que transcreveu o texto do Edital publicado na Ilha dos Açores, que faz menção à 
Provisão de 9 de agosto de 1747. Nesse texto estão as questões relativas à logística do programa de imigração 
para o Brasil. O transporte seria às custas da Real Fazenda por mar e por terra até os sítios que lhes fossem 
destinados aos homens com menos de quarenta anos e às mulheres com menos de trinta. Que receberiam dois 
mil e quatrocentos réis de ajuda, os homens que trouxessem mulheres naturais da Ilha, entre doze e vinte cinco 
anos e aos casais, mil reis, em relação a cada filho. Que receberiam uma espingarda, duas enxadas, um machado, 
uma enxó, um martelo, um facão, duas facas, duas tesouras, duas verrumas e uma serra com sua lima e 
travadoura, dois alqueires de sementes, duas vacas e uma égua. E diz ainda, que embora estivessem recebendo 
cada casal um quarto de légua em quadro para principiar a sua cultura, não lhes devia a coroa salário algum, pela 
sesmaria. (BORGES FORTES, 1978. Op. cit. , p.52).  
295 “Entretanto, a resistência indígena, já a partir de 1753, e a consequente Guerra Guaranítica, que se estendeu 
até 1756, tornaram impossível a concretização desses planos e determinaram a permanência da quase totalidade 
do contingente açoriano na própria Vila do Rio Grande”. (QUEIROZ, 1987. Op. cit., p.87).  
296 “Nos livros eclesiásticos de Rio Grande o primeiro assentamento referente aos ‘aos casais’ data de 22 de 
novembro de 1750”. (Ibid., p.85).  
297 BORGES FORTES, 1978. Op. cit., p.75.  
298 QUEIROZ, 1987. Op. cit., p 86.  
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Em termos demográficos é relevante a contribuição da imigração açoriana para a Vila 

do Rio Grande na década de 1750. De acordo com registros paroquiais, o contingente 

açoriano acresceu em 1273 pessoas, num período de cinco anos, às 1400 “almas” da década 

anterior299. Além dos casais advindos da lei de 1747, a Resolução da Coroa de 1749 veio 

ampliar a aplicação da “política de casais” no Brasil Meridional, ao incentivar a formação de 

casais num espaço de um ano contando da chegada dos noivos, dando-lhes as mesmas 

condições dos casais de número.300 

Em face a esses dados, é plausível dizer que a cultura açoriana pode ter influenciado 

na formação urbana da cidade de Rio Grande, através de alguns indícios de arquitetura e 

talvez na implantação de ruas. Neste estudo considera-se a cultura lusitana num sentido 

amplo, porquanto a cultura açoriana também é lusitana.  

Quanto à contribuição dos africanos à população de Rio Grande, Queiroz ressalta que 

a reconstituição da população da Vila de Rio Grande não estaria completa, sem uma avaliação 

da parcela do contingente dos escravos. Mas há vários obstáculos na quantificação desse 

contingente, pois não havia, nesse período, censos demográficos sobre eles e também havia 

várias irregularidades quanto aos seus registros.301 

Em 1820, quando Auguste Saint-Hillaire esteve em São José do Norte, forneceu dados 

populacionais, dos quais ele não citou a fonte. Na época, o povoado contava com 2000 

“almas”, das quais 2/3 eram homens de cor, negros e mulatos, livres e escravos. A metade 

dessa população era rural, e o resto habitava a aldeia do Norte, que se compunha de 127 

“fogos” (habitações).302  

No documento do Governador Paulo Gama para o Príncipe Regente, em 1803, a sede 

da Vila de São Pedro do Rio Grande e mais duas freguesias (Nossa Senhora da Conceição do 

Estreito e São Luís de Mostardas) somavam uma “população de onze mil duzentas e noventa 

almas”.303  

                                                 
299 QUEIROZ, 1987. Op. cit., p.91.  
300 Ibid., p.88.  
301 QUEIROZ, 1987. Op. cit., p.77.  
302 SAINT-HILAIRE, 1974. Op. cit., p.58.  
303 FORTES; WAGNER, 1963. Op. cit., p.34.  



113 
 

Na Tab. 2, estão tabulados os dados populacionais do recenseamento feito pela 

Capitania de São Pedro, em 1817, das quinze freguesias existentes, fornecidos por Cunha304 

apud Moreira, 1978. Nesta tabela, consta que Rio Grande tinha 3590 habitantes. Na segunda 

década do século XIX, conforme o naturalista francês, Auguste Saint-Hilaire, a população da 

paróquia da Vila de Rio Grande cresceu para 5125 indivíduos305. Nesta mesma tabela, Pelotas 

estava em 11º com 2419 habitantes. São José do Norte não constava dessa lista.  

Tabela 2 – Recenseamento de 1817. 
No FREGUESIAS População 
01 Rio Pardo 10445 
02 Cachoeira  8225 
03 Sete Povos  7951 
04 *Porto Alegre  6111 
05 Piratini  3673 
06 *Rio Grande  3590 
07 Bom Jesus do Triunfo  3450 
08 *Santo Antônio da Patrulha  3103 
09 Viamão  2812 
10 Nossa Senhora dos Anjos (Gravataí)   2653 
11 Pelotas  2419 
12 Santo Amaro  1884 
13 São José do Taquari  1714 
14 Conceição do Arroio  1648 
Fonte: MOREIRA, 1978, p.200.  

3.2.2 Fatores que determinaram a ocupação da região 

Em razão da região em estudo ter características de um sistema lagunar, a 

acessibilidade original deve ser, predominantemente, estudada através de suas vias naturais, 

as aquáticas (rios, canais e lagunas) e, secundariamente, por suas vias internas, caminhos 

abertos pela própria penetração para seu interior. Quanto aos fatores políticos e 

administrativos, essa área pode ser destacada, por um lado, por sua relevância como porta de 

entrada ao continente do Rio Grande de São Pedro e, por outro, por seus fatores econômicos, 

que, durante os séculos XVIII e XIX, fundaram-se na pecuária, na produção de charque e no 

comércio dos produtos internos e dos importados que, por sua vez, eram transportados via 

portos dessas cidades.  

                                                 
304 MOREIRA, 1978. Op. cit., p.200.  
305 Segundo naturalista francês, em 1819 havia “5.125 indivíduos, a saber: 1.195 brancos, 1.388 brancas, 17 
índios, 26 índias, 61 mulatos livres, 98 mulatas livres, 32 negros livres, 38 negras livres, 1.391 negros e mulatos 
escravos, 379 negras e mulatas escravas”. (SAINT-HILAIRE, 1974. Op. cit., p.66).  
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3.2.2.1 Acessibilidade 

Em relação à origem da ocupação do espaço onde hoje se encontram as cidades de Rio 

Grande e de São José do Norte, a área já vinha sendo visitada desde a “Frota de Magalhães”, 

em 1725. Mas, somente em 1737, foi instalado um complexo militar entre Rio Grande e São 

José do Norte, com fortificações. A entrada do complexo lagunar Patos-Mirim foi tomada, 

inicialmente, pela Coroa Portuguesa, com a função de defesa contra o acesso dos espanhóis 

para o interior da região. 

3.2.2.2 Políticos, administrativos e econômicos 

No início, o território em que se desenvolveu o Estado do Rio Grande do Sul estava, 

administrativamente, restrito às questões de defesa e ocupação. A defesa era feita através das 

instalações militares, e a ocupação através das doações de sesmarias. Esse território tomou 

impulso administrativo e comercial somente no início do século XIX.  

A Vila de Rio Grande, na segunda metade do século XVIII, após seu retorno ao 

domínio português e por sua posição geográfica estratégica próxima à barra da entrada do 

canal do mesmo nome, continuou a ter a função de vigiar e guardar a região e também de 

comandar as transações comerciais da região sul do Estado. Conforme Cunha,  

Na evolução econômica que se operava, em surto de progresso e atividade, farto 

quinhão lhe cabia no comando das regiões sul e oeste da capitania para a qual ela se 

constituíra como centro e que convergiam todas as transações de comércio [...] ela era o 

empório que recebia e distribuía mercadorias, governando as que vinham de fora e as que do 

interior chegavam306.  

A elevação da comandância de São Pedro do Rio Grande à condição da Capitania 

Geral, independente da Capitania do Rio de janeiro em 1807 e a chegada da Família Real ao 

Brasil em 1808, impulsionaram a organização administrativa do Rio Grande do Sul. Nessa 

ocasião, foram abertos os portos do Brasil às nações amigas e foram estabelecidas várias 

condições administrativas e econômicas assinadas por D. João VI, pois, até então, a “América 

portuguesa fora mantida como uma colônia analfabeta, isolada e controlada com rigor”, 

                                                 
306CUNHA apud MOREIRA, 1978. Op. cit., p.77.  
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conforme Gomes307. Ao que Garcia acrescentou que o poder do Brasil no Prata, a partir de 

1808, cresceu muito: “[...] o comércio de produtos brasileiros e importados se intensificou no 

sul. [...] As vendas brasileiras cresceram a cada ano e, ao lado do comércio e da agricultura, 

desenvolveu-se a indústria, especialmente a de interesse bélico (ferro, pólvora, nitrato)”308.  

No primeiro quartel do século XIX, Gonçalves Chaves309, deixou uma obra, dividida 

em cinco memórias: Capitães Generais, Municipalidades, Escravatura, Distribuição das terras 

no Brasil e a Capitania do Rio Grande de São Pedro. A relevância dessa obra do autor está no 

fato de ser um excelente documento de avaliação da região no início do século XIX. Chaves 

como pessoa pública e influente na administração da Província310 do Rio Grande do Sul 

deixou análise das várias administrações dos comandantes da Capitania de São Pedro, assim 

como um relatório das condições econômicas da região em estudo. Forneceu dados 

populacionais, número de moradias e impostos prediais, assim como fez proposições de 

melhorias dos equipamentos públicos. 

Esse português chegou ao Brasil em 1805, como caixeiro viajante311. Instalou-se, mais 

tarde, em Pelotas como charqueador e, em 1820, hospedou o viajante francês Saint-Hillaire, 

na sua charqueada às margens do Arroio Pelotas.  

3.2.2.3 Distribuição de sesmarias 

A distribuição das sesmarias na região foi um motivo de litígio entre os que lutavam e 

defendiam militarmente e que gozavam de privilégios da Coroa e os colonos que chegavam 

para ocupar as terras e cultivá-las. Em sua quarta memória, Chaves abordou a questão sobre a 

distribuição das terras incultas. Reclamou sobre os governadores da Capitania e depois 

                                                 
307 GOMES, Laurentino. 1822: como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco por dinheiro 
ajudaram D. Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar errado. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. 
p.50.  
308 GARCIA, 2010. Op. cit., p.196.  
309 CHAVES, Antônio José Gonçalves. Memórias ecônomo-políticas sobre a administração pública do 
Brasil. Porto Alegre: Companhia União de Seguros Gerais, 1978.  
310 Com a Independência do Brasil, mudaram-se as regras administrativas e as Capitanias passaram a se chamar 
de Províncias. (FORTES; WAGNER, 1963. Op. cit., p.47).  
311 O português, charqueador e homem público, Gonçalves Chaves chegado ao Brasil em 1805 como caixeiro-
viajante, membro do primeiro Conselho da Província (1828), eleito para a Assembléia Legislativa da província 
(1835), vereador da Câmara Municipal de Pelotas (1832), foi um ferrenho defensor das causas liberais no Brasil, 
participando da Revolução Farroupilha, morrendo em 1837, em Montevideo, vítima de um naufrágio. FRANCO, 
Sérgio da Costa. O livro e seu autor. In: CHAVES, Antônio José Gonçalves. Memórias ecônomo-políticas 
sobre a administração pública do Brasil. Porto Alegre: Companhia União de Seguros Gerais, 1978. p.15.  
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Província do Rio Grande do Sul, que durante vários anos não resolveram o problema da 

distribuição das sesmarias na região. Finalmente, no governo de D. Diogo de Souza, a questão 

foi regulamentada através de um Bando312.  

Embora Fortes e Laytano considerem que a maioria dos soldados tenha recebido 

sesmarias no Continente do Rio Grande, Queiroz313, ao confrontar os dados dos escritores 

com os registros paroquiais a respeito da distribuição das terras observa que os soldados que 

desembarcaram no Canal do Rio Grande não receberam sesmarias. Afirma, ainda, que as 

sesmarias foram concedidas aos povoadores da Colônia de Sacramento e, em maior número, 

aos do Rio de Janeiro, a alguns oficiais superiores e a pessoas destacadas a serviço da Coroa.  

O segundo comandante de Rio Grande de São Pedro, André Ribeiro Coutinho (1737-

1739), concedeu sesmarias próximas ao presídio. Conforme Fortes, a primeira sesmaria 

registrada por Coutinho data de 27 de fevereiro de 1738, quando foi feita concessão de terras, 

para criação de gado, a Francisco de Souza Faria, no rincão do Mercador.314 

Muitas terras foram distribuídas aos colonos pelos comandantes das guardas, para 

defenderem e cultivarem-nas, mas essa posse foi retirada em razão de outra forma de 

distribuição, conforme promessas do governador Veiga Cabral (1780 a 1801) aos seus aliados 

mais poderosos. Isso gerou desavenças e prisões.  

Sem atender à antiga posse e grandes estabelecimentos dos que ocupavam os 
terrenos assim concedidos, os mandava expulsar com suas famílias, gados e bens de 
qualquer natureza, por escoltas militares. Esta mesma marcha, ou com pouca 
diferença, se observou desgraçadamente a respeito do terreno depois avançando até 
Jaguarão.315 

Chaves denunciou que os cartórios estavam cheios de pendências sobre a posse e o 

limite das terras desde o governo do tenente-general Sebastião Xavier da Veiga Cabral 

“Durante os 21 anos que esse general governou só havia justiça em Porto Alegre, o restante da 

capitania era administrada por ele e seus subalternos como se fosse um acampamento 

militar”316.  

                                                 
312 Bando: anúncio público, proclamação. (HOUAISS, 2001. Op. cit.). Ver na quarta secção desta tese, na página 
162 tipos de legislação da Coroa Portuguesa. 
313 QUEIROZ, 1987. Op. cit., p.75.  
314 Segundo Borges Fortes, está registrado no Arquivo Público do Rio Grande do Sul, no Livro Primeiro do 
Registro de Sesmarias e Terras Públicas, no período entre 1737 e 1747, que houve concessões de sesmarias no 
entorno do presídio. (BORGES FORTES, 1940.1978. Op. cit., p.53).  
315 CHAVES, 1978. Op. cit., p.182.  
316 Ibid., p.182.  
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No entender de Chaves, no governo do Brigadeiro Francisco João Roscio317 (1801-

1803), houve mais “método e justiça”, mas como fora curto o período, não houvera tempo 

suficiente de remediar a situação. Quanto ao Governo de Paulo José da Silva Gama (1803-

1809), Chaves reclamou que “deixou correr como antes”. Finalmente, para Chaves, o 

governador D. Diogo de Sousa (1809-1814) decretou um Bando, com 15 pontos onde 

organizou com critérios a distribuição de terras.  

Faço saber a todos os habitantes desta capitania que sendo tão multiplicadas e 
complicadas as questões com que vivem inquietados por falta do conhecimento dos 
direitos que a cada um competem para possuir ou pretender os terrenos de sesmaria, 
determinei-me a publicar, a bem da sua geral tranquilidade, os artigos seguintes, 
fundados em ordens Régias, os quais se deverão observar exatamente neste governo, 
enquanto S. A. R. não mandar o contrário. [...] Palácio. Porto Alegre, 29 de 
dezembro de 1810, e Eu, Vicente Ferrer da Silva Freire, Secretário de Governo, o fiz 
e escrevi. D. Diogo de Sousa318.  

3.2.2.4 Econômicos 

A Coroa Portuguesa já vinha incentivando a ocupação da área com doações de 

sesmarias. Conforme Queiroz, na região do entorno do Canal do Rio Grande, no 

recenseamento de propriedades feito em 1741, existiam onze propriedades situadas na parte 

sul do canal do Rio Grande até o Chuí. Segundo Queiroz, “durante essa década de quarenta a 

situação econômica e social da Freguesia de Rio Grande foi de estagnação e precariedade”319.  

Embora a região da Vacaria do Mar tivesse abundância de gado em 1725, conforme 

relato da “Frota de Magalhães”320, o rebanho na região do acesso ao complexo lagunar (sul da 

Laguna dos Patos), em relação ao norte, na região de Viamão (mais próxima à Vacaria dos 

Pinhais), era bem menor em 1741. Conforme Queiroz, “Junto às duas Estâncias Reais, a do 

Bojuru [localizada no istmo em direção a Porto Alegre] e a da Torotama [ilha em direção à 

Pelotas] somavam menos de 3.000 cabeças de gado e que representava 15,7% do rebanho 

vacum de Viamão”321.  

                                                 
317 Chaves refere-se ao nome do Governador com grafia diversa: “§2º - No ínterim do honrado Rocio [...]”. 
(Ibid., p.182).  
318 Ibid., p.183-188.  
319 QUEIROZ, 1987. Op. cit., p.77.  
320 “Compunha-se a expedição de trinta e uma pessoas, que desceram até às barrancas da futura vila de São José 
do Norte. A região era deserta, mas a sua posição geográfica tornava-a passagem obrigatória para as bandas da 
Lagoa Mirim e de Maldonado, na planície úmida e ubertosa que concentrava, à época, um dos maiores rebanhos 
das Vacarias do Mar”. (CÉSAR, 1970. Op. cit., p.91).  
321 QUEIROZ, 1987. Op. cit., p.77.  
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A região propícia à criação de gado era a do “Serro Pelado”322 (Fig. 37). Em 1758, 

houve doação de sesmaria do Governador Geral, Gomes Freire de Andrade, ao Coronel de 

Dragões Tomás Luís Osório.323 A partir de 1780, começaram a surgir as primeiras 

charqueadas. Segundo Gutierrez, “em 1787, onze anos depois da expulsão dos espanhóis de 

Rio Grande, o distrito do Serro Pelado possuía um rebanho invejável, em comparação aos 

outros distritos do Continente do Rio Grande”.  

 
Fig. 37 – Serro Pelado. 

Fonte: GUTIERREZ, Ester B. Barro e 
sangue: mão-de-obra, arquitetura e 

urbanismo em Pelotas 1777-1888. Pelotas: 
Universitária/UFPel, 2004, p.94 

 
Embora em Rio Pardo se concentrasse o maior número de animais, no Serro Pelado, 

na região de Rio Grande, tinha gado e sítio propício para o desenvolvimento da produção do 

charque. “Essas terras propiciavam, cada vez mais, o desenvolvimento da indústria da carne 

                                                 
322 “Nas três léguas [19,8Km] que distam entre o tronco do Piratini e a parte meridional desta cordilheira [serra 
dos Tapes] se acha em serro elevado, mas todo rodeável e limpo de mato postado junto à margem setentrional do 
mesmo Piratini longe da embocadura sete léguas [46,2Km] a que chamam Serro Pelado.” (ROSCIO apud 
GUTIERREZ, 1993. Op. cit. p.43).  
323 “Por carta de sesmaria do governador do Rio de janeiro, Gomes Freire de Andrade, Conde de Bobadela, 
datada de 1758, de um livro manuscrito epigrafado ‘Registro de Terras’, arquivado na intendência, consta ter ele 
feito doação a Luiz Osório, do rincão de Pelotas ‘extremando-se no sangradouro de Mirim e arroio Pelotas até 
topar com o arroio Correntes, e deste até a Lagoa dos Patos no lugar de Canguçú”. (CUNHA apud MOREIRA, 
1978. Op. cit., p.41).  
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salgada, tendo em vista a proximidade dos cursos d’água navegáveis e a existência do gado 

que podia ser alçado nas vizinhanças dos campos neutrais”. 324 

Chaves325, na quinta e última parte de suas memórias, falou sobre as questões 

econômicas e políticas do Estado no período de 1811 até 1822, quando foi publicado o livro. 

O autor forneceu dados econômicos de exportação pelo porto de Rio Grande e o tipo e o 

número de estabelecimentos comerciais nas cidades de Rio Grande, São José do Norte e 

Pelotas.  

Os produtos exportados, enumerados por Chaves326, entre outros, eram: carne seca, 

sebo, graxa, cabelo, erva-mate, mulas, couros de boi, éguas, trigo, cevada, alpiste, carne, 

chifres, unhas de boi, linhas, eixos, tábuas. E, como portos receptores: Rio de Janeiro, Bahia, 

Pernambuco, Maranhão, Santa Catarina, Campos, Capitania do Espírito Santo, no Brasil e 

Montevideo, Buenos Aires, Colônia, Havana, Antuérpia, Boston, New York, Marselha, 

Guenesey, Porto, Alexandria, no exterior.  

Os negócios de exportação da região, no entender de Chaves327, foram prejudicados 

pela demasiada taxação sobre a arroba de carne para navios estrangeiros determinada pelo 

Alvará (25/abril/1818) que beneficiou os navios da marinha mercante brasileira. Alegou que 

os navios estrangeiros, que deveriam pagar três vezes mais, passariam a aportar nos portos de 

Montevideo e Buenos Aires, em razão de impostos menores.  

No período em que abordou as questões econômicas e administrativas da fronteira do 

sul, Chaves, na sua visão, deu a entender que as administrações militar e civil coincidiam em 

quase tudo “[...] no mesmo lugar em que tinha um capitão general tinha um comandante do 

distrito que executava as ordens das autoridades superiores”. A Vila de Rio Grande cuja 

condição de vila fora reafirmada, em 1809, pelo comandante da Capitania Paulo José da Silva 

Gama, contava, por divisão administrativa, com doze distritos. A extensão do domínio do 

município da Vila do Rio Grande tinha, nesse período, “um comprimento de 70 léguas 

[420km]”, com uma largura “para o interior até 40 léguas [240km]”, conforme Chaves328. Isso 

                                                 
324 GUTIERREZ, 1993. Op. cit. p.65.  
325 Ibid., p.101-218.  
326 Dados retirados Mapa da exportação das produções da fronteira do Rio Grande, e seus preços nos anos de 
1816 até 1822. (CHAVES, 1978. op.Cit., p.134-140).  
327 CHAVES, 1978. Op. cit., p.171.  
328 Ibid., p.130.  
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significa que a área do município de Rio Grande era de 100. 800km2 (37vezes maior do que 

atualmente).  

3.2.2.5 A décima predial urbana no Brasil 

A décima predial urbana no Brasil, conforme Fridman329, era o imposto pago à Coroa 

para suprir as demandas da manutenção da Corte. Foi instituída em 1808, através do Alvará 

de 22 de junho.  

Pelo cadastro de arrecadação das décimas, conforme Chaves foi possível saber o 

número aproximado de residências no período entre 1811 e 1822. O autor, inclusive, forneceu 

dados sobre o número de residências que pagavam décimas à Capitania/Província.  

Rio Grande, em 1811, 269 casas, e São José do Norte, em 1814, 83 casas. Conforme 

observação de Gonçalves Chaves, em onze anos cresceram 77 casas em Rio Grande e 30 no 

Norte (São José do Norte). Em 1822, segundo o autor, o total dos fogos330 em Rio Grande 

eram 346, e 113 casas em São José do Norte. Mas havia um problema, segundo Chaves331: em 

razão das areias das dunas, muitas casas que pagavam as décimas num ano, no outro poderiam 

estar soterradas de areia e, através do pagamento dos impostos territoriais (décimas), podia-se 

perceber a dinâmica das construções na Vila em relação ao movimento das dunas.  

Pelos exames, 27 propriedades que em 1811 pagaram décima, em 1816 já não mais 
existiam, por terem submergido pelas areias todas essas casas eram situadas nas 
ruas, Direita e da Praia, desde a Igreja para oeste: nessa parte havia, em 1811 74 
casas habitáveis e 18 foram abandonadas por estarem já cavalgadas pelas areias, e 
por isso não se lhes lançou a dita décima332.  

Mas, embora toda essa imposição natural, no decorrer do tempo, o fato de Rio Grande 

ter porto marítimo imprimiu à região um caráter comercial, posto que através dele ainda escoa 

boa parte da produção da região.  

                                                 
329 [...] foi estabelecido o pagamento da décima predial urbana – de casa ou quaisquer outros imóveis no litoral 
ou em locais povoados no interior – da siza – imposto de 10% do valor sobre a venda dos imóveis urbanos – da 
meia-siza – imposto de 5% sobre a venda de cada escravo ladino. (FRIDMAN, 1991. Op. cit., p.190).  
330 Fogos: casa de habitação, lar, residência (uma vila com uma centena de f.). (HOUAISS, 2001. Op. cit.)  
331 CHAVES, 1978. Op. cit., p.176.  
332 Ibid., p.131.  
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3.2.3 Rio Grande 

Rio Grande, na sua primeira fase (1737 -1763), foi elevada à freguesia em 27 de 

fevereiro de 1736, cuja capela foi instalada em 12 de julho de 1737 sob a invocação de São 

Pedro. A criação da Vila de Rio Grande deu-se em 17 de julho de 1747, mas a Câmara só foi 

instalada em 1751333. Na sua segunda fase (1776 – 1822), após a retomada de Rio Grande, em 

1776, pelos portugueses, o crescimento populacional permaneceu quase estagnado, embora 

suas funções portuárias tenham permanecido, voltando a crescer no início do século XIX, com 

suas funções portuária e comercial, tornando-se um importante e significativo posto 

aduaneiro. Após a segunda elevação à Vila, pela Provisão de 7 de outubro de 1809, teve a 

instauração da sede oficializada em 12 de fevereiro de 1811, através da instalação da Câmara 

Municipal334. 

A Vila do Rio Grande de São Pedro do Sul desempenhou papel fundamental na defesa 

e ocupação do território do Continente de São Pedro, através da produção de extensa 

cartografia e documentos dos fatos históricos acontecidos na região. Por esse material, foi 

possível observar duas fases iniciais de evolução urbana em Rio Grande. A primeira fase vai 

de 1737 até o período em que foi ocupada pelos espanhóis (1763 a 1776), quando perde para 

Viamão/Porto Alegre o título de capital da Província. Embora sua condição de Vila 

permanecesse, perdeu sua primeira Câmara Municipal. Na segunda fase, foi mantida sua 

condição de sede do município e sua Câmara, criada em 12 de fevereiro de 1811; no mesmo 

ano viu instituído seu primeiro código de Posturas. O município de então compreendia as 

freguesias do Estreito e de Mostardas335.  

3.2.4 São José do Norte 

São José do Norte passou por várias fases desde sua função primeira de instalação 

militar. É possível observar que, no século XVIII, o local esteve mais sujeito aos revezes 

militares de defesa. A população que fugiu de Rio Grande para o Norte, instalou-se num 

primeiro momento no istmo entre o mar e a Laguna dos Patos, no local denominado de 

                                                 
333 QUEIROZ, 1987. Op. cit., p.78.  
334 FORTES; WAGNER, 1963. Op. cit., p.336.  
335 QUEIROZ, 1987. Op. cit., p.154.  
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Estreito. É possível detectar pela cartografia existente da área do acesso ao Canal e pelo relato 

dos historiadores e cronistas, que houve duas fases de evolução urbana.  

Portanto, para efeito do estudo morfológico foram consideradas duas fases no período 

abordado (1737 - 1822) para São José do Norte. Uma primeira fase no século XVIII, quando 

dividia com Rio Grande a instalação da Capitania na entrada do Canal do Rio Grande. E,uma 

segunda fase, quando, na segunda década do século XIX, retomou suas funções como sede 

urbana da região que hoje compreende o município de São José do Norte, passando o local a 

responder as questões da estrutura política e administrativa.  

A Carta Régia de 18 de abril e as Provisões eclesiásticas de 11 de março de 1822 

elevaram a capela de São José do Norte à categoria de Freguesia, consequência lógica do 

desenvolvimento da localidade. E por Decreto Regencial s/n, de 25 de outubro de 1831, foi 

criada a Vila de São José do Norte como sede do município de mesmo nome. A instalação do 

município deu-se em 15 de agosto de 1832336.  

A localização privilegiada de São José do Norte, de estar estrategicamente no acesso 

ao Canal do Rio Grande, ligada ao interior por meio fluvial e, por terra, através do caminho da 

praia, além de ser um porto natural, a fez ter relevância e interesse por parte das duas Coroas 

no período colonial. A estratégia militar portuguesa de localizar os dois acampamentos 

militares, que deram origem a São José do Norte e Rio Grande, não levou em conta a natureza 

inóspita. O local é extremamente ventoso e cheio de dunas por todos os lados.  

No início da colonização da região em estudo, São José do Norte, situada no outro 

lado do Canal do Rio Grande, fazia parte do conjunto de medidas na estratégia de ocupação 

do acesso à região, via lacustre. No local foram colocadas, desde o início, instalações de 

defesa, equipamentos, serviços e residências. Foi guarda espanhola na invasão de Cevallos, 

em 1763, recebendo os habitantes fugitivos de Rio Grande por ocasião desta invasão. Mas sua 

fase de aglomeração urbana começa a ter peso econômico a partir do século XIX.  

Alguns viajantes a chamavam de São Pedro do Norte337, Rio Grande do Norte338. As 

cartas analisadas neste estudo mostram a área da cidade de São José do Norte também com o 

                                                 
336 FORTES; WAGNER, 1963. Op. cit., p.392.  
337 LUCCOCK, John. Notas sobre o Rio de Janeiro e partes meridionais do Brasil (1808-1818). São Paulo, 
Livraria Martins, 1942. p.153.  
338 SEIDLER, Carl. Dez Anos no Brasil – 1824 1834. São Paulo:, Livraria Martins, 1974. p.93.  
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nome de Fronteira do Norte, Vila do Norte, Vila de São José. Conforme Bunse339, constam 

nos documentos portugueses, os nomes de Margem do Norte, Guarda do Norte, Fronteira do 

Rio Grande e Povoação do Norte. O nome São José do Norte foi colocado em homenagem ao 

Rei de Portugal D. José I340.  

O viajante inglês, Luccock, no início do século XIX, salientou que em São José do 

Norte havia, além de Rio Grande, uma jurisdição civil autônoma, com o governador e 

funcionários subordinados, estando, porém, os militares sob as ordens do Governador do lado 

sul do porto, e ressaltou que ali ficava a liberação oficial dos navios para continuarem sua 

viagem para o exterior. “É, no entanto, ali que se embarca a maior parte da produção da 

região e onde todo navio que se destina ao estrangeiro tem que tirar licença, achando-se ali os 

depósitos do Quinto do Rei, taxação imposta aos couros exportados”341.  

Conforme Amaral342, em razão da invasão dos castelhanos a Rio Grande, em 1763, 

parte da população que fugiu se instalou no Estreito, cuja paróquia foi erigida em 1765. Com 

a retomada da área de São José do Norte pelos luso-brasileiros, em 1767, e de Rio Grande, em 

1776, parte da população retornou aos seus lugares de origem. São José do Norte, a partir dali, 

retomou sua função portuária com serviço alfandegário de “apoio” a Rio Grande. A partir de 

1820, São José do Norte obteve sua paróquia independente da do Estreito, em razão de suas 

funções portuária e de comercialização da produção pecuária e dos produtos 

hortifrutigranjeiros, desenvolvidos na região de Estreito e de Bojuru (Fazenda Real), atuais 

distritos de São José do Norte.  

3.2.5 Pelotas 

O núcleo urbano de Pelotas foi oficializado com o Alvará de 7 de julho de 1812, e, 

pelo Edital Eclesiástico de 18 de agosto do mesmo ano, foi elevada à categoria de freguesia. 

O início da construção de sua capela foi em 1813, erguida em dedicação a São Francisco de 

Paula.  

                                                 
339 BUNSE apud AMARAL, 1999. Op. cit., p.301.  
340 AMARAL, 1999. Op. cit., p.301.  
341 LUCCOCK, 1942. Op. cit., p.153.  
342 AMARAL, 1999. Op. cit., p.201.  
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Segundo Moreira343, a região onde o município de Pelotas iniciou sua ocupação teve 

sua origem da sesmaria doada a Tomás Luís Osório, em 1758. Assim como em São José do 

Norte, o incremento mais intenso da povoação aconteceu a partir de 1763, em consequência 

da invasão castelhana à Vila de Rio Grande. Naquela ocasião, muitos dos seus habitantes 

fugiram para a região no entorno do Serro Pelado, uma enorme área que, atualmente, abrange 

vários municípios, dentre eles o de Pelotas. O serro, por ser local apropriado para desenvolver 

criação de gado, propiciou o arranchamento de estâncias.  

O tenente de Dragões Manoel Carvalho de Souza, desde 1773, conforme Cunha, apud 

Moreira344, vinha pedindo licença ao governador da Capitania, José Marcelino de Souza, para 

povoar e cultivar a terra devoluta, que ficava a oeste da Vila de São Pedro do Rio Grande. Em 

10 de janeiro de 1779, obteve a concessão de terras, cujos limites eram, ao norte, o rio das 

Pelotas, ao sul, o arroio Santa Bárbara, a leste, o sangradouro da Mirim (Canal São Gonçalo) 

e, a oeste, a serra.  

Desde a segunda metade do século XVIII, as terras do Serro Pelado, que iam do canal 

de São Gonçalo até o rio Piratini, foram divididas em sete estâncias: Feitoria, Pelotas, Monte 

Bonito, Santa Bárbara, S. Thomé, Pavão e Sant’Ana. O núcleo urbano de Pelotas originou-se 

da Estância de Monte Bonito.  

Situada num local mais para o interior, às margens do canal São Gonçalo, por ser uma 

área com comunicação fluvial, mais protegida e resguardada dos ataques dos espanhóis, 

possibilitou o desenvolvimento da atividade pecuária e da manufatura do charque em grande 

escala. Em razão disso, começaram a surgir as primeiras charqueadas às margens dos recursos 

hídricos. Conforme Chaves345, iniciada, no final do século XVIII, a produção do charque 

como alimento para escravos, exportado para outras regiões do Brasil e para outros países, foi 

fator econômico bastante definidor para a região, propiciando seu desenvolvimento. 

Rapidamente desenvolveu-se, não só com a produção desse produto, mas também dos 

advindos do abate do gado (sebo, ossos, couros, entre outros), alguns produzidos para 

consumo interno e outros para exportação.  

                                                 
343 MOREIRA, 1978. Op. cit., p.41.  
344 Ibid., p.41.  
345 “carne seca, sebo, graxa, cabelo, erva-mate, mulas, couros de boi, ditos de égua, alqueires de trigo, ditos de 
cevada, ditos de alpiste, barris de carne, chifres, unhas de boi, linhas, eixos, dúzias de tábuas”. (CHAVES, 1978. 
Op. cit., p.134-140). (Dados retirados Mapa da exportação das produções da fronteira do Rio Grande, e seus 
preços nos anos de 1816 até 1822).  
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Várias estâncias e, principalmente, as charqueadas foram instalando-se e localizando-

se às margens dos canais navegáveis, sobretudo no Arroio Pelotas346. Em razão disso, a 

população foi crescendo e formando algumas nucleações, o que provocou a demanda de 

legitimar oficialmente a ocupação da região, onde se instalou o município de Pelotas. Por 

necessidade de afirmar-se se como núcleo independente nas questões administrativas, na qual 

a Igreja era a maior responsável, foi solicitado ao Príncipe Regente, o desmembramento da 

Freguesia de São Pedro do Rio Grande do Sul pelos moradores do “lugar denominado de 

Pelotas”347.  

O processo iniciou com essa solicitação. Conforme Moreira348, foi a maior dificuldade, 

para “os povos do distrito” obter a expedição do Alvará, cuja tramitação levou dois anos. Esse 

Alvará (Anexo III) de aprovação da fundação da Freguesia foi assinado pelo Príncipe 

Regente, D. João VI, em 1812 (Fig. 38), no qual autoriza a fundação de uma Freguesia 

Colada.349 

                                                 
346 O Arroio Pelotas (60 km de extensão) nasce do encontro de dois outros arroios, o arroio Caneleiras e o do 
Quilombo, deságua no canal São Gonçalo. Seu nome é em virtude das pelotas, embarcações de couro que 
usavam para transporte na travessia do arroio.  
347 Para o escritor pelotense, o nome de Pelotas teria se originado de uma espécie de bote feito de couro, utilizado 
pelos indígenas rio-grandenses. (OSÓRIO, Fernando Luís. A cidade de Pelotas. Porto Alegre: Globo, 1962. 
p.24). Conforme o viajante francês escreveu “Eu mesmo passei o rio sentado numa pelota”. Para o viajante a 
definição de pelota seria: “simplesmente um couro cru em que se ligam as quatro pontas, tomando desse modo a 
forma de um barco, com feitio aproximado de sacolas de papel onde se embrulham biscoitos. Enche-se a pelota 
de objetos, amarra-se numa corda ou uma tira de couro a uma de suas extremidades e um homem, a nado fá-la 
passar o rio, tendo a ponta da corda presa aos dentes. (SAINT-HILAIRE, 1974. Op. cit., p.124).  
348 MOREIRA, 1978. Op. cit., p.179.  
349 Alvará de fundação da Freguesia de Pelotas cópia manuscrita feita pelo Vigário Felício Joaquim da Costa 
Pereira, em 1812, s/n. Livro Tombo Diocese de Pelotas.  



126 
 

 
Fig. 38 - Alvará de fundação da Freguesia 

de Pelotas cópia manuscrita feita pelo 
Vigário Felício Joaquim da Costa Pereira, 

em 1812, s/n. 
Fonte: Livro Tombo Diocese de Pelotas 

Foto da autora (2010). 
 

Cinco dias após a emissão do Alvará de D. João VI, foi designado o bispo Dom José 

Caetano da Silva Coutinho, que expediu um edital, em 18 de agosto de 1812, de demarcação 

dos limites da nova freguesia conforme estavam ordenados no Alvará.350 

A medição, judicialmente conduzida, conforme Cunha, apud Moreira351, foi terminada 

em 20 de maio de 1815, cujo juiz foi José Tomás da Silva, conforme Gutierrez352. A área 

compreendia 109.214 braças quadradas que correspondem a 528.515m2.  

A fase urbana de Pelotas começa por um embate para decidir sua localização. Havia 

três correntes: uma que defendia a localização no Laranjal (na margem da Laguna dos Patos), 

cujos propositores eram Antônio Soares de Paiva e Domingos de Castro Antiqueira; outra 

defendia a localização na lomba fronteira à várzea, representada por sargento-mor José Tomás 

da Silva, capitão Domingos Rodrigues, João Pereira Vianna e José Gonçalves da Silveira 

Calheca, auxiliado por seus genros Manuel Rodrigues Valadares e José Antônio Ferreira 

Vianna.  

                                                 
350 MOREIRA, 1978. Op. cit., p.179.  
351 Ibid., p.187.  
352 GUTIERREZ, 1993. Op. cit. p.169.  
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A terceira corrente, a vencedora, contava com menor número de representantes, mas 

era a mais poderosa, pois nela estava o representante da igreja. Conforme Gutierrez, o “[...] 

padre Felício Joaquim da Costa fora escolhido por seu tio, padre doutor Pedro Pereira 

Fernandes de Mesquita, vigário de Rio Grande, para advogar, junto à Corte do Rio de Janeiro, 

as pretensões dos moradores da margem norte do São Gonçalo”353. Com ele estavam também 

o representante militar e charqueador, o capitão-mor Antônio Francisco dos Anjos e 

Boaventura Rodrigues Barcellos, que apoiava também o charqueador.  

Após o resultado da decisão de onde se localizaria o núcleo urbano de Pelotas, foram 

dados os passos necessários à tramitação da instalação, na área de propriedade do capitão 

Antônio Francisco dos Anjos354 (Fig. 39). Ao ser demarcado o terreno a ser loteado, foi 

providenciada uma planta urbana, desenhada pelo piloto Maurício Inácio da Silveira355, em 

1815356.  

 

 
Fig. 39 - Pelotas, localização charqueadas e loteamentos. 

Fonte: GUTIERREZ, 1993, p.165. 
Editada sobre o original 

                                                 
353 GUTIERREZ, 1993. Op. cit. p.167.  
354 “Parte da sede do atual município de Pelotas resultou de uma fração das terras de José Gonçalves da Silveira 
Calheca. Em 10 de outubro de 1806, José Aguiar Peixoto e sua mulher, Ana Leocádia da Cunha, venderam um 
terreno, que tinham comprado de Calheca, a Antônio Francisco dos Anjos. Dividia ao sudoeste com terras que 
foram do falecido Francisco Pires Cazado, ao nordeste com João José Teixeira Guimarães, ao sudeste com um 
capão que servia de fundos à Orta e, ao noroeste, com a estrada que ia para o Monte Bonito, onde existia um 
banhado de inverno”. (GUTIERREZ, 1993. Op. cit. p, 166). [BPP (Biblioteca Pública Pelotense), RPTMP 
(Registro de Prédios e Terrenos do Município de Pelotas): 92: 9]  
355 Sobre Maurício Inácio da Silveira (1762-1828), “Piloto de sesmaria. [...] Nascido na povoação do Rio Grande 
em 22/02/1762 e falecido na mesma vila em 7/12/1828”. (BARRETO, 1976. Op. cit.)  
356 GUTIERREZ, 1993. Op. cit. p.169.  
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Após a de Antônio Francisco dos Anjos, outras solicitações de doações de terra foram 

efetuadas. Em 1813, o Governador da Capitania de São Pedro do Sul, dom Diogo de Souza, 

doou a Mariana Eufrásia da Silveira, um terreno que, conforme Gutierrez, “[...] se dividia, ao 

sudeste, com o São Gonçalo, pelo noroeste e sudeste com o Santa Bárbara, pelo nordeste com 

José da Silveira Calheca e José Aguiar Peixoto [...] cujo terreno media na sua maior largura 

1848m. e no seu maior comprimento 2948m”357. As terras pertencentes aos sucessores de 

Mariana Eufrásia deram origem à expansão da Freguesia em direção ao Canal São Gonçalo.  

Conforme Gutierrez358, a doação para o segundo loteamento estava condicionada à 

obrigação de ceder terrenos necessários ao serviço público. Em 7 de novembro de 1827, 

Inácio Antônio Pires, inventariante dos terrenos do casal capitão Francisco Pires Cazado e 

Mariana Eufrásia da Silveira, deu início à entrega dos terrenos destinados à servidão pública, 

dentre eles: nova Igreja, praça da povoação, quartel e hospital.  

A segunda fase administrativa de Pelotas iniciou com as solicitações da freguesia em 

se tornar independente da comarca de Rio Grande, quando se torna Vila. Nesse período, o 

Brasil já era um Estado independente de Portugal, sob um regime imperial, e o Rio Grande do 

Sul tornara-se uma das Províncias. A forma administrativa de solicitações ao Imperador agora 

era feita através de seu Conselho Geral da Província, o qual, na Resolução de 7 de dezembro 

de 1830, solicitava a evolução da Freguesia de São Francisco de Paula à categoria de Vila. 

Em virtude dessa Resolução, na qual o território do distrito de Pelotas se constituíra em 

município, e pelo Decreto Imperial de 29 de janeiro de 1831, quando fora elevada ao caráter 

de Vila, o território de Pelotas foi então dividido em duas freguesias _ a de S. Francisco de 

Paula e da Nossa Senhora da Consolação. Cada freguesia constituía-se, por suas divisas 

eclesiásticas, num distrito com seu juiz de paz e seu suplente. Segundo Cunha, apud 

Moreira359, “[...] eleitos pelo sufrágio direto do eleitorado e tantos juízes delegados [...], 

quantos fossem necessários”. Conforme esse autor, a Freguesia de São Francisco de Paula 

passou à vila, com direito a “Juiz ordinário, dois tabeliães do Público, Judicial e Notas, um 

Escrivão de Órphãos e um Distribuidor”, o qual poderia também exercer o cargo de 

inquiridor360.  

                                                 
357 GUTIERREZ, 1993. Op. cit. p.168.  
358 Ibid., p.171.  
359 CUNHA apud MOREIRA, 1978. Op. cit., p.252.  
360 Ibid., p.244.  
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Em 29 de janeiro de 1831 foram enviadas, ao Ouvidor Geral e corregedor da Comarca, 

as ordens determinando que se cumprisse a execução do decreto para a ereção da Vila. Em 

1831 foi sancionado o Decreto Imperial, no qual, segundo Cunha apud Moreira, o Imperador 

D. Pedro I mandava remeter as cópias dos Decretos “[...] pelos quais foram elevadas à Vila, a 

freguesia de São Francisco de Paula e a Povoação de Piratinim”. Pelo teor desse documento, 

pode-se perceber como funcionava o aparato administrativo no país. O monarca apenas 

ratificava as decisões de suas instâncias administrativas: “Hei por bem Sancionar e Mandar 

que se execute o que resolveu a Assembléia Geral Legislativa sobre Resolução do Conselho 

Geral da Província do Rio Grande de São Pedro do Sul”361. Essa constatação da ratificação do 

monarca se confirma quando se observa que tanto a Resolução da Assembleia quanto o 

Decreto Imperial têm a mesma data. 

A tramitação burocrática, finalmente, se realizou em 7 de abril de 1832362, depois de 

vários avisos do Presidente da Província determinando a instalação da Vila. O documento dos 

Autos da Criação da Vila de São Francisco de Paula foi despachado pela Ouvidoria Geral da 

Comarca, e, segundo Cunha, apud Moreira, nos seguintes termos: “em consequência do 

Decreto supra de sete de Dezembro de mil oitocentos e trinta e sendo aí por ele Ministro 

foram convocados todos os cidadãos e estando todos presentes se levantou na Praça da 

Regeneração o Pelourinho em que estavam todas as insígnias da Jurisdição Imperial”363.  

Em resumo, no período de 1737 a 1763, a região onde se formou Pelotas pertencia à 

jurisdição de Rio Grande, do qual se desmembrou mais tarde, quando se tornou Vila. O início 

do povoamento foi em 1763, mas a freguesia, sob a invocação de São Francisco de Paula, 

obteve o Alvará somente em7 de julho de 1812, confirmado por Edital Eclesiástico em 18 de 

agosto de 1812. Foi elevada à categoria de vila e sede do município pelo Decreto Imperial 

s/no, de 7 de dezembro de 1830, e a instalação do município se deu em 7 de abril de 1832364.  

Além de investigar as características da paisagem natural que compõem uma cidade 

como, localização, clima, vegetação e topografia dos locais observados foram mostrados 

também as características políticas e socioculturais que influenciaram na composição da 

paisagem construída das cidades observadas. Foram as decisões de ordem política e 

administrativas, que decidiram por onde seriam os acessos, os equipamentos e dispositivos de 
                                                 
361 CUNHA apud MOREIRA, 1978. Op. cit., p.244.  
362 Nesse período D. Pedro I já havia abdicado em favor de seu filho D. Pedro II.  
363 CUNHA apud MOREIRA, 1978. Op. cit., p.250.  
364 FORTES; WAGNER, 1963. Op. cit., p.317 
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defesa e segurança daquela área. A questão econômica também foi incluída, fator que também 

determinou funcionalmente os locais além das funções militares primordiais.  

No caso da região em estudo, no século XVIII, a decisão lusitana de instalar uma 

incipiente rede urbana na entrada de um grande complexo hídrico era estratégica sob vários 

aspectos, a saber, possibilitar e orientar a ocupação de um território disputado entre as coroas 

portuguesa e espanhola, bem como garantir a permanência e a segurança do acesso (Barra do 

Rio Grande).  

As três cidades, Rio Grande, São José do Norte e Pelotas, foram escolhidas por 

representarem os dois casos que se apresentam nas cidades da região: a cidade do colonial 

tardio, planejada (com planta regular desenhada por engenheiro militar ou piloto) e a cidade 

do colonial inicial, surgida das práticas medievais portuguesas. Na primeira, se enquadraria 

Pelotas e, na segunda, São José do Norte. Rio Grande estaria entre elas, num misto de planta 

que iniciou, conforme as práticas urbanísticas medievais portuguesas e foi “consertada”, num 

segundo momento, por um piloto de medições.  

As categorias urbanísticas estabelecidas para análise da forma urbana, conforme 

explicitadas na quarta parte desta tese, são o traçado, a rua, o quarteirão e o lote. Esses 

elementos urbanos são formas de tipos persistentes desde o medievo português até a 

atualidade. O traçado urbano seria uma forma permanente que possui no seu interior 

determinados tipos que persistem, embora o edifício que nelas se insere mude ao sabor da 

corrente arquitetônica vigente.  

3.3 Evolução urbana dos três sítios 

Os dados coletados, das representações gráficas das cidades nas cartografias dos 

séculos XVIII e XIX, foram organizados numa cronologia, de maneira que se pudesse tecer 

uma reconstrução dos passos de implantação das cidades em estudo. Através da análise desses 

dados, foi possível inferir os reflexos no espaço público, visando a entender a estrutura urbana 

que fundamentou as três cidades do acesso ao complexo lagunar Patos-Mirim. A 

contextualização da época foi permitida pelos estudos existentes e alguns depoimentos feitos 

por viajantes que por ali passaram no início do século XIX, com suas impressões da paisagem 

cultural que vivenciaram.  
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3.3.1 Evolução urbana de Rio Grande e São José do Norte – 1ª fase (século XVIII)  

Rio Grande, no primeiro período (1737 – 1763), sendo ponto estratégico militar de 

acesso ao complexo lagunar, mereceu a atenção direta da Coroa Portuguesa. Embora só 

tivesse dez anos, foi elevada à Categoria de Vila em 1747, recebendo como equipamentos, 

além das fortificações necessárias à defesa da região, igreja e alojamentos para os soldados e 

suas famílias. Esse núcleo recebeu os lusos brasileiros fugidos da Colônia do Sacramento que 

iniciaram a vida urbana com comércio e serviços, atraindo outros que desceram da região de 

São Paulo, além de receber levas de açorianos que estavam chegando, conforme a política de 

povoamento da Coroa Portuguesa, através das Instruções do Regimento de 1747. Por relatos 

de historiadores, percebe-se a relevância que o local teve para as administrações da 

Comandância.  

Em razão das disputas de territórios entre as Coroas Ibéricas, a Vila de Rio Grande foi 

invadida pelos castelhanos, ficando em suas mãos de 1763 a 1776, e muitos dos habitantes 

fugiram para suas imediações.  

Conforme relato de Gonçalves Chaves, os equipamentos implantados no início da Vila 

de Rio Grande, em 1747365 foram: Corpo da Guarda, Casa da Pólvora, armazéns, hospital 

militar e alfândega; inclusive a casa intitulada de Palácio (do Governo) estava em ruínas na 

segunda década do século XIX.  

A primeira Igreja, a que se referia o relatório do Comandante André Ribeiro Coutinho, 

em dezembro de 1738, “uma igreja (de Jesus Maria José) de 92 palmos (20, 24m) de 

comprido, incluindo cruzeiro e capela-Mor e 40 palmos (8,8m)”366, foi substituída, em 1755, 

pela Igreja matriz, dedicada a São Pedro, que persiste até os dias de hoje e é tombada pelo 

IPHAN.  

A Igreja de São Pedro (Fig. 40) foi construída quando Gomes Freire de Andrada era 

“Governador e capitão General das Capitanias do Rio de Janeiro e Minas Gerais”, no período 

em que reinava D. José I em Portugal. Conforme Chaves367, seu frontispício continha 

                                                 
365 CHAVES, 1978. Op. cit., p.174.  
366 Cf. Memória dos Serviços prestados pelo Mestre de campo André Ribeiro Coutinho apud QUEIROZ, 1987. 
Op. cit., p.65.  
367 “[...] mandou fazer esta Igreja no tempo que conferio, e executou desta parte como principal Comissario do 
mesmo Rey e Senhor a divisão das duas Monarchias. Rio Grande de S. Pedro XXV de Agosto anno de 
MDCCLV”. (CHAVES, 1978. Op. cit., p.174).  
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informações sobre a construção e data em que fora construída, “MDCCLV” (1755). Anexada 

à de São Pedro, de costas uma para outra, está a Capela da Ordem Terceira de São Francisco. 

Essa obra fora, segundo o autor, iniciada pelo engenheiro militar Francisco João Roscio, mas 

o risco foi alterado e diminuído de tamanho, resultando em uma capela.  

 
Fig. 40 - Catedral de São Pedro, frente à Pça. Dr. Pio. 

Foto da autora (2012): 
 

Ao analisar as Fig. 41 e Fig. 42, Planta da Vila e da Barra e Porto do Rio Grande de S. 

Pedro, embora não se saiba a data, observa-se que é uma ocupação muito preliminar. Na Fig. 

41, a Vila do Rio Grande aparece sinalizada por um círculo vermelho. No detalhe da Planta 

(Fig. 42) estão demarcados: a Vila (g) e várias construções fortificadas. Nela podem ser 

identificados, corpo da guarda (h) e igreja (i). Parece, pela localização dessa povoação, que 

ela seria a Povoação do Porto. Por dedução, a igreja seria a de Jesus Maria José (a primeira 

igrejinha) ou a de São Pedro. Pela demarcação da letra (i) não se sabe onde realmente está a 

igreja , se sua fachada principal está de costas ou de frente para o canal. A atual Igreja 

(Catedral) de São Pedro, tombada pelo IPHAN, tem sua fachada principal de costas para a 

água.  
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Fig. 41 - Vila de Rio Grande - Planta da Villa, da Barra e Porto do Rio 
Grande de São Pedro, s/d. 
Fonte: AHEx 07-05-1639 

Destaque com círculo vermelho sobre o original. 
 

 
 
Fig. 42 – detalhe da Vila de Rio Grande - Planta da Villa, da Barra e 

Porto do Rio Grande de São Pedro, s/d. 
Fonte: AHEx 07-05-1639 

Destaque com círculo vermelho sobre o original. 
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Pelo desenho em perspectiva (Fig. 43), que também não tem data, a fachada principal 

da Igreja também está de costas para a água.  

Fig. 43- Detalhe da perspectiva. 
Fonte: REIS, 2000a. p.231. 

 

São José do Norte, no início, era só uma guarda, que se desenvolveu por sua posição 

estratégica, pois mantinha o contato por mar, por possuir o canal navegável nas suas margens. 

Inicialmente, nela aportavam as grandes embarcações e, através de embarcações menores, era 

realizado o transporte para Rio Grande. Por volta da segunda metade do século XVIII, na 

época do ataque de Cevallos, era ainda um mero acampamento militar.  

Conforme o mapa de 1767 (Fig. 44) observa-se que os espanhóis/castelhanos, em 

1763, haviam instalado um reduto armado368 – atravessaram o canal e estabeleceram a sua 

“Guarda do Norte”369. Nesse local foram colocados ranchos de couro, armazéns de pólvora, 

                                                 
368 Diz na legenda: “(A) Primeiro reduto dos espanhóis; (B) Segundo reduto dos ditos (espanhóis); (C) Paliçadas 
flanqueadas dos redutos; (D) Casa da nossa antiga guarda; (E) Ranchos de couros dos espanhóis; (F) Casa que 
serve à nossa casa das guardas; (G) Armazéns da pólvora dos espanhóis; (H) Casa da guarda dos Redutos; (I) 
Segdo parapeito como estrada coberta; (M) Reduto projetado por nó; s (N) Morros de Areia encostadas à 
Paliçada; (X) Pau da Bandeira”. Na Figura. n. 28, Planta dos redutos da Guarda do Norte do Rio Grande (São 
José do Norte) – 1767. Fonte: AHEx, n. 07. 04. 1563.  
369 Essa planta mostra os redutos dos espanhóis localizados em dois extremos (oeste e sul) do triângulo formado 
pelas paliçadas (catetos) e a margem para o canal (hipotenusa). Na outra ponta restante (leste) está localizado o 
reduto dos portugueses. No interior do triângulo há vários retângulos denominados de ranchos de couro dos 
espanhóis. No cateto sudeste fica uma porta e uma casa que serve à guarda portuguesa das portas. Em volta do 
triângulo, acima das paliçadas há vários pontos indicando morros (dunas) de areia. Planta dos redutos da Guarda 
do Norte do Rio Grande (São José do Norte) – 1767. Fonte: AHEx, n. 07.04.1563.  



135 
 

paliçadas junto às dunas. Com a retomada pelos portugueses, em 1767, aparecem, na mesma 

planta, as respectivas portas e casas das guardas espanhola e portuguesa.  

Fig. 44 - Planta dos redutos da Guarda do Norte do Rio Grande (São José do Norte), 1767. 
Fonte: AHEx, n. 07.04.1563 

Destaque com perímetro em vermelho sobre o original. 
 

Nessa figura, os equipamentos foram distribuídos sem uma aparente geratriz e estão 

cercados por uma paliçada que delimita o acampamento na forma de um triângulo.  

A próxima Carta (Fig.45) apresenta a “Vila do Norte” sinalizada com círculo 

vermelho na Planta da Villa, da Barra e Porto do Rio Grande de São Pedro. E, na Fig. 46, o 

detalhe da “Vila”, que foi designada pela letra f. Nesse detalhe aparecem demarcadas as 

fortificações e as instalações que deram origem ao seu núcleo urbano. Observam-se as faces 

maiores dos equipamentos distribuídas paralelamente ao Canal do Rio Grande. A quantidade 

de informação da área como um todo demonstra que já é um acampamento mais consolidado.  
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Fig.45 - São José do Norte na Planta da Villa, da Barra e Porto do Rio Grande de São 

Pedro, s/d. 
Fonte: AHEx, 07-05-1639. 

Destaque com círculo vermelho sobre o original 
 

 
Fig. 46 - Detalhe B da Planta da Villa, da Barra e Porto do Rio Grande 

de São Pedro, s/d. 
Fonte: AHEx, 07-05-1639. 

Destaque com círculo vermelho sobre o original. 
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A ocupação urbana do centro histórico de São José do Norte talvez tenha começado 

paralelamente ao canal do Rio Grande, em cuja proximidade ficava a alfândega, no período 

entre 1737 e 1763. Entre 1763 e o início do século XIX, após a invasão dos castelhanos, 

intensificaram-se as ocupações, no lugar chamado de Estreito370 (Fig. 47), localizado no istmo 

entre a Laguna dos Patos e o Mar (Fig. 48).  

 
Fig. 47 - Localização do Estreito em relação à São José do Norte, detalhe da carta 

Entrada do Rio Grande do Sul e da Lagoa Mirim, 1848. 
Fonte: AHEx, 07-05-1638. 

Destaques com círculos vermelhos sobre o original. 
 

 
Fig. 48 - Estreito, detalhe da carta Entrada do Rio 

Grande do Sul e da Lagoa Mirim, 1848. 
Fonte: AHEx, 07-05-1638 

Destaque com círculo vermelho sobre o original. 

                                                 
370 O Estreito demarcado nas Fig 47 e 48, não é o mesmo que ficava na península onde se desenvolveu a Vila de 
Rio Grande, referido anteriormente, este fica mais ao norte do istmo entre o mar e a laguna dos Patos. 
Comunicava-se com as outras povoações mais ao norte por via terrestre, pela praia. No caso de uma invasão 
espanhola pelo sul era mais seguro debandar para locais mais protegidos como a região de Porto Alegre e 
Viamão, cujo caminho passava pelo Estreito.  
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A primeira fase de São José do Norte representou mais um local de defesa do que de 

desenvolvimento de um povoado. A Aldeia do Estreito, hoje, distrito de São José do Norte, 

por um tempo foi mais populosa, até serem retomadas as atividades portuárias e comerciais no 

canal do Rio Grande.  

3.3.2 Evolução Urbana de Rio Grande e São José do Norte - 2ª Fase. (século XIX)  

No segundo período de sua evolução urbana, Rio Grande desenvolveu-se não só por 

sua importância estratégica, mas também pelo comércio e pela instalação da produção de 

equipamentos navais. Isso atraiu muitos viajantes estrangeiros ao núcleo urbano. Sua forma 

no início, desenhada com uma só rua, que ligava os equipamentos e as residências à 

fortificação, teria, na sua segunda fase, uma planta urbana mais complexa (trama com várias 

ruas).  

Os relatos sobre Rio Grande, feitos pelos viajantes durante o século XIX, dão mostras 

de como a Vila foi crescendo e decrescendo, em função da perda de importância 

administrativa. Mesmo assim, o local seguia tendo sua importância como o principal porto de 

mar e de acesso ao interior do complexo lacustre, o que permitia o comércio entre as várias 

povoações e o contato com os países da região do Prata.  

No início do século XIX, o viajante John Luccock passou por Rio Grande e deixou 

suas impressões e comentários, dos quais se pode perceber que a vila possuía uma atividade 

portuária e comercial bem intensa. O viajante inglês observou o valor administrativo que Rio 

Grande, embora ela tivesse deixado de ser capital da Capitania desde 1763.  

Esse viajante inglês apresentou informações sobre a importância que a área havia tido, 

mas demonstra a sua dependência administrativa a Porto Alegre371: “Anteriormente ao ano de 

1773 parece que esta cidade foi a capital da província; depende ela agora da de Porto-Alegre, 

onde se acham situadas todas as repartições de estado principais, tanto eclesiásticas, como 

civis e militares”372. Mas o autor registra a relevância funcional de Rio Grande por sua 

proximidade ao oceano:  

                                                 
371 Cf. os autores, “desde 25 de julho de 1773, Porto Alegre ficou sendo a capital”. (FORTES; WAGNER, 1963. 
Op. cit., p.10).  
372 LUCCOCK, 1942. Op. cit., p.116.  
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É aqui que todos os navios têm que entregar seus papéis, sendo que a maior parte 
deles raramente segue adiante. [...] É aqui também que os principais negociantes 
residem ou têm seus agentes estabelecidos; de tal maneira que ela pode ser 
considerada como o maior mercado do Brasil meridional373. .  

Na segunda década do século XIX, o valor administrativo de Rio Grande, por ter um 

juiz de fora e por ser um centro comercial de produtos agropecuários, foi salientado por 

Auguste Saint-Hilaire. O viajante francês observou que esta importância só tornou a crescer a 

partir do retorno de Rio Grande ao governo português, em 1776, após a saída dos espanhóis. 

Segundo o autor, “[...] esta cidade é no momento o centro de considerável comércio de carne 

seca, de couros, sebo e trigo produzidos em grande zona da Capitania. Entretanto pode-se 

dizer que somente após a insurreição dos espanhóis [1763/1776] a cidade começou a 

florescer. Antes dessa época não se viam senão palhoças”374.  

Saint-Hilaire forneceu alguns dados geográficos que demonstram a grande extensão de 

área que o município de Rio Grande compreendia, dando origem a muitos municípios da 

região, pois ela ia do Chuí até o Estreito (360 km), pelo litoral, e, para o interior, se estendia 

120 km.  

É à extremidade oriental da península, à entrada do canal compreendido entre elas e 
as ilhas, que se acha a cidade de São Pedro do Rio Grande do Sul. [...] Segundo me 
informou o vigário de Rio Grande sua paróquia mede 60 [360Km] léguas de 
comprimento por 20 [120Km] léguas de largura375.  

Saint-Hilaire também comenta da incongruência administrativa que existia entre os 

dois portos. Embora os navios aportassem em São José do Norte, as mercadorias tinham de ir 

até Rio Grande para serem registradas na alfândega e depois retornavam a São José do Norte.  

3.3.2.1 Equipamentos 

No início do século XIX, John Luccock376 citou os prédios públicos que existiam em 

Rio Grande _ Igreja, Casa do Governador, Alfândega, Presídio e Forte. Sobre eles o viajante 

assim se referiu: “Os edifícios públicos de São Pedro, bem como as residências das 

personalidades mais eminentes da comunidade, por si sós dificilmente mereceriam qualquer 

                                                 
373 LUCCOCK, 1942. Op. cit., p.116-117.  
374 SAINT-HILAIRE, 1974. Op. cit.p.64.  
375 Ibid., p.64.  
376 LUCCOCK, 1942. Op. cit., p.117.  
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menção; mas alguns poucos traços relativos ao assunto podem servir para ilustrar a situação 

do lugar”.  

Embora para Luccock a Matriz de São Pedro também fosse um equipamento simples, 

tanto no interior como no exterior, o autor fez comentários que podem descrever o espaço 

como sendo uma igreja igual a tantas outras no Brasil, nessa época,  

Em cada extremidade da frontaria eleva-se uma torre quadrada encimada por um 
pequeno campanário. A entrada se faz por uma porta de dobrar por cima da qual se 
encontra o coro, iluminado por uma janela grande e redonda, que de certo modo 
enfeita a fachada. O santuário e o altar fazem frente à porta; de cada lado existem 
espaços gradeados reservados aos fiéis homens, enquanto que no centro se acha a 
localidade das mulheres. Do soalho à cumieira, a igreja apresenta uma altura total de 
cerca de quinze pés [4,95m] 377.  

Sobre a fortaleza, Luccock descreveu que seria mais própria para combater uma 

insurreição do que para repelir o inimigo. A fortaleza estaria em cima de uma plataforma 

constituída por um monte artificial de areia cercado de céspedes. A plataforma estaria 

“circundada por um parapeito de terra, com ameias para seis canhões” e ali também havia um 

mastro semafórico, que assinalava o “aparecimento de navios, ao largo da barra”378.  

Sobre a Alfândega, Luccock comentou que esse equipamento era bem pior do que o 

do Rio de Janeiro e o de Porto Alegre, que já eram ruins.  

É uma construção de cantaria, com paredes de cerca de dez pés de alto [3, 3m], 
coberta de um telhado muito íngreme que lhe dá o aspecto de uma velha cocheira 
inglesa. Dentro, duas áreas quadradas e separadas por grades contêm, cada qual uma 
mesa e alguns tamboretes, para os trâmites do ofício; o insignificante remanescente 
do espaço contido entre as paredes constitui o único lugar em que se possam 
depositar os gêneros, sob a custódia do Governo379.  

Quanto à Cadeia era um “calabouço miserável” que apenas recebia luz através de um 

“gradeado aberto na frontaria” E a casa do Governador, de um andar como a maioria dos seus 

vizinhos, ficava na extremidade oeste da principal fileira de edifícios, mas “distinguia-se de 

todas as outras habitações do lugar, pelo fato de dispor de uma escadaria de uns poucos 

degraus, e por suas janelas munidas de vidraças”380.  

                                                 
377 LUCCOCK, 1942. Op. cit., p.117.  
378 Ibid., p.117.  
379 Ibid., p.118.  
380 LUCCOCK, 1942. Op. cit., p.118.  
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O embarcadouro era o único lugar onde se podia alugar botes, conforme Luccock381 

achava-se “comodamente situado junto ao cais público”. O autor comentou que pela 

exclusividade do local o proprietário tinha de pagar um foro à Coroa, sendo obrigado a manter 

“uma catraia, ou lancha, que, quando o tempo o permite, deve fazer a travessia [para São José 

do Norte] de duas em duas horas”.  

Na segunda década do século XIX Gonçalves Chaves382 observou, que dos 

equipamentos públicos que restavam do início da Vila de Rio Grande havia uma casa em 

ruínas, a qual era chamada de Palácio e que servia, nesse período, de correio e que a única 

obra da Fazenda Nacional que merecia ser mencionada era o trapiche de madeira. Nesse 

período, primeiro terço do século XIX já havia também a Igreja da Ordem terceira do Carmo, 

que embora num pequeno terreno era “um lindíssimo templo”. Comentou ainda o autor que já 

haviam sido iniciadas as obras e um hospital de caridade, mas que haviam sido impedidas as 

doações, no governo de Paulo da Silva Gama, para que se construísse primeiro o hospital de 

Porto Alegre.  

Para Saint-Hillaire em 1820, havia poucas igrejas em Rio Grande, além da paroquial 

(São Pedro) “tem duas torres e seis altares; além do da capela-mor. É pequena e nada tem de 

notável sobre as duas outras”. Havia mais duas, a de São Francisco (Fig. 49) e a da Ordem dos 

Carmelitas. O viajante francês achou muito interessante a particularidade das Igrejas de São 

Pedro e de São Francisco serem apoiadas uma à outra383 (Fig. 50).  

 
Fig. 49 - Capela de São Francisco de Assis, frente para 

Rua Marechal Floriano. 
Foto da autora (2012). 

                                                 
381 LUCCOCK, 1942. Op. cit., p.118.  
382 CHAVES, 1978. Op. cit., p.174.  
383 SAINT-HILAIRE, 1974. Op. cit., p.65.  
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Fig. 50- Travessa lateral, aparece a união das duas 

Igrejas. 
Foto da autora (2012).

 
Quanto ao “escritório da Alfândega”, o viajante francês o localizou na “praça, quase 

em frente ao cais”. O Hospital era “para os combatentes milicianos e alguns mendigos”. E a 

Casa da Câmara era de um só pavimento, ao que ele acrescentou “tão pequena que não 

serviria para uma residência particular”.  

Quanto às casas comerciais, conforme observação de Chaves384 havia muitas, em 

1822, na cidade de Rio Grande. Segundo Saint-Hillaire, a Rua da Praia (atual Marechal 

Floriano) era uma rua larga, mas não era perfeitamente reta.  

É nessa rua que se vêem quase todas as lojas e a maioria das vendas, umas e 
outras bem sortidas. No resto da cidade não se contam mais de seis ou oito casas 
assobradadas e as quatro últimas ruas compõem-se quase unicamente de 
miseráveis choupanas [...]385.  

Observa-se que a grande dificuldade no porto de Rio Grande era de não poder receber 

as grandes embarcações, que ficavam aportadas no lado de São José do Norte. Para poder 

descarregar as mercadorias, estas eram repassadas a embarcações menores, conforme Saint-

                                                 
384 Em Rio Grande em 1822 havia de casas comerciais: “24 lojas de fazendas, 15 armazéns de atacado, 3 boticas, 
2 ferreiros 2 tanoeiros, 2 ourives, 2 lojas de louças, 2 latoeiros e um caldeireiro”. (CHAVES, 1978. Op. cit., 
p.175).  
385 SAINT-HILAIRE, 1974. Op. cit., p.64.  
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Hilaire, “Em São Pedro do Sul [Rio Grande] somente podiam ancorar iates”386. Mas o porto 

contava, não só com guindaste para descarga das mercadorias, como também com “um hangar 

coberto”387. A dragagem do cais e a construção do porto só viriam em 1823388, para o seu 

melhor desenvolvimento.  

Embora nenhuma de suas sugestões tenha sido acatada, Gonçalves Chaves propôs a 

construção de novos equipamentos e infraestrutura. Na península, na sua parte mais estreita 

(onde inicialmente havia a povoação do Estreito), havia um arroio, no qual o autor sugeriu a 

abertura de um canal, ligando o saco da Mangueira ao Canal do Rio Grande, que teria 20 

palmos (4,4m) de largura. Sugeriu a construção de uma nova alfândega, nas imediações do 

Forte, onde atracariam as lanchas que entrariam pelo canal trazendo as mercadorias. O 

autor389 propunha, também, um atracadouro para os barcos na boca desse canal. A 

manutenção do canal seria através do dinheiro arrecadado com as vendas dos terrenos no seu 

entorno para abrigar casas e chácaras. Pensou, ainda, que as areias soltas dos combros (dunas) 

poderiam ser removidas e aterradas para preencher e beneficiar os novos terrenos e defendeu 

esse projeto como possível ante as finanças do poder público, “Em vão alegarão dificuldades 

para tão útil projeto, ele é visivelmente compatível com as nossas forças públicas [...] todos 

reclamam contra o local do Rio Grande e ninguém trata de melhora, não obstante ser patente 

[...] que seus defeitos naturais são remediáveis pela arte”.390 

Não ficaram por aí as sugestões de Gonçalves Chaves. Sugeriu, também, plantações de 

pinheiros, canaviais, salsos e outros arbustos que poderiam melhorar a contenção dos areais e 

ser utilizados como combustível.  

Rio Grande tinha, pelo visto, um defensor das suas necessidades na pessoa de 

Gonçalves Chaves, membro influente do grupo que atendia as questões administrativas da 

Província do Rio Grande do Sul. Na realidade, de todas essas suas sugestões a que vingou foi 

                                                 
386 Iate: embarcação a vela com dois mastros utilizada no século XIX para transportar mercadoria. Palavra 
origina-se do holandês jaght. (HOUAISS, 2001. Op. cit.)  
387 “Um belo cais fica à extremidade da praça referida, constituído por um hangar de 16 passos por 20, coberto 
de telhas. As mercadorias são descarregadas por meio de um guindaste e o acesso ao hangar se faz por uma 
ponte de madeira de 70 pés de comprimento entre pilares e guarnecida de parapeitos dotados de bancos”. 
(SAINT-HILAIRE, 1974. Op. cit., p.65).  
388 “A dragagem do cais e a construção do porto em 1823 permitiram receber os navios com mais de 200 
toneladas que até então atracavam no porto de São José do Norte, sendo a travessia feita por embarcações de 
pequeno porte”. (QUEIROZ apud SALVATORI, Elena; THORMANN, M. C.; HABIAGA, L. A. G. 
P.Crescimento horizontal da cidade do Rio Grande. In: Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, v. 51. 
n. 1, p27-71, 1989. p.30).  
389 CHAVES, 1978. Op. cit., p.176.  
390 Ibid., p.177.  
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a do plantio de árvores. Houve um grande incentivo de plantações de eucaliptos a partir de 

1877 (Fig. 51), cuja árvore matriz está em frente à Igreja de São Pedro. A plantação dessas 

árvores segurou o movimento das dunas e controlou a umidade dos terrenos.  

 

 

Fig. 51 - Placa explicativa em frente ao eucalipto, Pça. Dr. Pio. 
Foto da autora (2012). 

 

Não obstante todos os percalços, a cidade de Rio Grande se desenvolveu nessa 

península e se organizou neste exíguo espaço, durante muito tempo.  

Por volta de 1820 é que foi retomado o crescimento urbano de São José do Norte, que 

aqui está sendo chamada de segunda fase. 

No início do século XIX, comparando-se São José do Norte ao Estreito (hoje distrito 

de São José do Norte), conforme o viajante inglês John Luccock391descreveu, o local mais 

populoso era a Aldeia do Estreito, cujo edifício da pequena Igreja, que se avistava do navio 

era “no mesmo estilo que os demais das aldeias do Brasil”. São Pedro do Norte apresentava 

um local de miserabilidade em suas instalações, agravado pelo problema das dunas e, segundo 

o viajante392, contava “umas cem cabanas miseráveis, situadas sem regularidade por entre os 

elevados montes de areia solta; mesmo naquilo a que chamam de ruas, os transeuntes 

enterram os pés até os tornozelos”.  

                                                 
391 O viajante, que veio por mar descendo na direção para o sul, avistou antes de São José do Norte a 9 léguas 
(54km) a Aldeia do Estreito. (LUCCOCK, 1942. Op. cit., p.113).  
392 Ibid., p.153 
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Em 1820, Auguste Sait-Hilaire e sua equipe393, ao chegarem ao Estreito a cavalo, ali 

pernoitaram394 antes de chegarem a São José do Norte. O viajante francês comentou que, além 

de pequena, São José do Norte ainda estava inacabada e que não passava de uma sucursal da 

Aldeia do Estreito. “Sob todos os pontos de vista a Aldeia do Norte parece ter sido muito 

pouco favorecida pelos poderes públicos”.395  

A aldeia do Estreito, descrita por Sait-Hilaire, tinha “cerca de quarenta casas, afastadas 

umas das outras, enfileiras em torno de uma grande praça, cobertas de palha e em mau estado 

de conservação”396. O viajante francês ainda comentou que a paróquia do Estreito estendia-se 

na península [istmo] em um comprimento de cerca de 18 léguas (108 km).  

Ainda pelos relatos de Saint-Hilaire, pode-se deduzir que havia dois núcleos urbanos: 

a Aldeia do Estreito e o povoado de São José do Norte. Embora o Estreito fosse a sede 

religiosa e que a Igreja de São José do Norte fosse sua dependente, ao compará-las o viajante 

francês comentou que, o povoado do Estreito tinha uma implantação de aldeia, enquanto a de 

São José do Norte, de vila urbana, na qual “As casas são unidas, como nas nossas cidades”. 

Isto demonstra que São José recebeu um tratamento diferenciado na implantação urbana.  

Desde o início da ocupação da entrada do canal do Rio Grande, no século XVIII, o 

sítio onde se encontra atualmente a cidade de São José do Norte esteve demarcado. Em 

relação aos equipamentos, em sua primeira fase, no desenho feito por ideia de Silva Paes (Fig. 

52), estão apontados nesse local, além das barracas de couro, a Provedoria com a letra (F) e 

também o ancoradouro das embarcações com a letra (E)397 (Fig. 53).  

                                                 
393 O viajante Auguste Sait-Hilaire nessa viagem estava acompanhado do General, Conde de Figueira, e dos 
empregados José Mariano (tropeiro mestiço), Firmiano (índio botocudo) e Laruotte (criado francês). (SAINT-
HILAIRE, 1974. Op. cit., p.19, 43).  
394 Os viajantes desceram pelo caminho da praia, haviam passado por Mostardas (que fica mais ao norte) e 
pernoitaram no Estreito sendo recebidos pelo cura da Igreja. (Ibid., p.50).  
395 Ibid., p.58.  
396 SAINT-HILAIRE, 1974. Op. cit., p.51.  
397 REIS, 2000a. Op. cit., p.232. (Nessa carta no lugar onde mais tarde se desenvolveu São José do Norte diz na 
legenda diz (E) Ancoradouro das Embarcações; (F) Barracas de couro, donde está a Procuradoria).  



146 
 

 
Fig. 52 - A instalação militar na península e no continente. Detalhe do Desenho 

por ideia da barra e porto do Rio Grande de São Pedro. 
Fonte: REIS, 2000a. p.232. 

Destaques com círculos vermelhos sobre o original. 
 

 
Fig. 53 - A Provedoria no lado de SJN. Detalhe do Desenho por 

ideia da barra e porto do Rio Grande de São Pedro. 
Fonte: REIS, 2000a. p.232. 

Destaques com círculos vermelhos sobre o original. 
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Em razão de seu porto natural, conforme o viajante francês Saint-Hilaire, todas as 

embarcações que passavam a barra podiam aportar “diante da Aldeia do Norte”398. Sua 

atividade portuária, como detentora do canal de navegação, possuía uma Afândega, 

secundária a de Rio Grande. A fortificação das Barrancas ficava entre o Estreito e SJN.  

Em sua segunda fase, foram instalados outros equipamentos, como a igreja (1820) e a 

Intendência (1898).  

A implantação do atracadouro no local de São José do Norte deve-se debitar ao 

condicionante físico de estar, nesse lado, o canal natural para navegação. Esses elementos 

demonstram que as duas ocupações (Rio Grande e São José do Norte) surgiram juntas, mas já 

hierarquicamente diferenciadas. 

3.3.3 Implantação do núcleo urbano de Pelotas e sua Evolução Urbana (século XIX)  

Pelotas, na primeira fase, na segunda metade do século XVIII, era composta de uma 

série de ocupações ao longo dos canais navegáveis. – constituídas de estâncias e/ou 

charqueadas. Os principais equipamentos com sua complexidade distribuíam-se em vários 

locais, destinados a diferentes funções: abate do gado, preparo do charque, varal para secar a 

carne já salgada, senzala e a casa principal, normalmente com pátio interno e, em algumas 

havia capelas ou um local destinado às orações. Segundo Gutierrez,  

Na beira d’água, um pouco afastados entre si, ficavam a casa do senhor e o espaço 
da produção charqueadora, com sua mangueira de matança, cancha, galpões, 
armazéns, graxeiras, barracas dos couros, senzalas, varais e porto. Uma horta, ou 
pomar de espinhos, e uma olaria, na margem, ou nos potreiros, completavam o 
programa de necessidades dos estabelecimentos. Pouco mais da metade das fábricas 
tinham olaria399.  

Em razão do comércio com produtos de subsistência e de apoio às atividades pecuárias 

e da produção do charque, foram surgindo pequenos estabelecimentos comerciais ao longo 

dos corredores por onde transitavam as tropas de gado. Mais tarde, no século XIX, o grande 

comércio do gado era feito na tablada (Logradouro Público), local que abrangia grande área 

das charqueadas, as quais se ligavam a ela perpendicularmente. Conforme Gutierrez,  

                                                 
398 SAINT-HILAIRE, 1974. Op. cit., p.58.  
399 GUTIERREZ, 1993. Op. cit. p.110 
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Esse patrimônio do conselho, o Logradouro, era uma tradição medieval 
regulamentada pelas ordenações lusitanas. Diferentemente do que a norma 
portuguesa estipulava – uma figura quadrada, o Logradouro da freguesia de São 
Francisco de Paula configurou-se na forma de um triângulo. [...] Na ponta sul, 
localizava-se a praça de comercialização chamada Tablada. De todos os rincões, 
invernadas, estâncias chegavam fazendeiros, capatazes, peões para vender as tropas 
de gado no Logradouro Público400.  

Por tratar-se a primeira fase de Pelotas de instalações rurais, o estudo da evolução 

urbana será a partir da implantação de seu núcleo urbano inicial, o 1o Loteamento, que surgiu 

junto de sua oficialização como Freguesia, no início do século XIX, com uma planta 

desenhada por um piloto de sesmarias, na qual o desenho obedeceu a critérios de 

regularização do traçado. Nesse período, o Brasil já havia passado por várias experiências de 

implantação de novas vilas, especialmente no período pombalino.  

Após a autorização pela Coroa e pela Igreja da instalação da freguesia de São 

Francisco de Paula, veio o outro passo – a demarcação do espaço físico de implantação oficial 

do povoado e a construção de sua capela401.  

Chamaram-na, freguesia de São Francisco de Paula, em homenagem ao santo do dia 
da expulsão dos espanhóis, 2 de abril de 1766. A freguesia foi formalizada através 
de dois procedimentos: resolução de Consulta da Mesa de Consciência e Ordens, de 
31 de janeiro de 1812, e o alvará do príncipe regente Dom João, de 7 de julho do 
mesmo ano402.  

O Capitão-mor recebeu carta de dom João VI, na qual o monarca reconhecia a posse e 

definia um terreno que tivesse espaço suficiente para algumas casas para os habitantes da 

Freguesia de São Francisco de Paula, pertencente à Capitania de São Pedro do Sul e onde 

pudesse ser erigida a igreja, “[...] sou servido conceder-lhe o que pede, para que possa aforar o 

sobredito terreno [...] um terreno 578, 6m de frente [...]403.  

Nesse terreno, a primeira Igreja foi construída durante o ano de 1813, em cujo entorno 

desenvolveu-se Pelotas, no chamado primeiro loteamento. Segundo Cunha apud Moreira, “o 

capitão-mor Antônio Francisco dos Anjos, junto com a Comissão de Terras, ordenaram a 

demarcação ao redor da igrejinha, situada a 6,20m acima do nível do mar e 31o45’57” de 

                                                 
400 GUTIERREZ, 1993. Op. cit.., p.142.  
401 FORTES; WAGNER, 1963. Op. cit., p.9-317.  
402 MOREIRA apud GUTIERREZ, 1993. Op. cit. p.167.  
403 Biblioteca Pública de Pelotas [RPTMP, 93: 9] apud GUTIERREZ, 1993. Op. cit. p.167-168.  
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latitude meridional e 9º10’24” de longitude oeste do Rio de Janeiro determinada pela 

Comissão de Terras dirigida pelo engenheiro Nicolau Pederneiras”404.  

Já havia ali no local algumas construções, inclusive a casa, que pertencia ao 

Charqueador Torres, onde foram feitas as reuniões entre os proprietários do lugar para decidir 

o local da implantação da futura freguesia. Parte da construção ainda existe na rua Major 

Cícero (Fig. 54), próxima à Catedral São Francisco de Paula.  

 
Fig. 54 - Residência Charqueador Torres. 

Fonte: OLIVEIRA, 1977, p.31. 
 

Conforme Cunha apud Moreira405, o Capitão-mor Antônio Francisco dos Anjos logo 

“tratou de efetuar a medição levantar a planta (Fig. 55) para proceder a venda dos lotes”, 

loteando a área desde a altura em que hoje está a rua General Neto até onde se encontra 

atualmente a Av. Bento Gonçalves. Sobre o terreno destinado à povoação, passou-se “[...] a 

demarcar quadras e a lançar as vias públicas, que haviam de servir à comodidade dos 

habitantes”. Em razão do Capitão-mor ter cedido alguns terrenos antes da demarcação oficial, 

as casas começaram a surgir desalinhadas. Este fator trouxe ao traçado urbano, entre a Igreja e 

a praça Coronel Pedro Osório, a forma que chegou até os dias de hoje, isto é, ruas mais 

estreitas, onde já havia construções.  

 

                                                 
404 CUNHA apud MOREIRA, 1978. Op. cit., p.185.  
405 Ibid., p.187.  
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Fig. 55 - Pelotas: planta urbana de 1815. 
Fonte: GUTIERREZ, 1993. p.169 

 

A carta de D. João VI sobre o aforamento da Freguesia de São Francisco de Paula 

contemplava o termo para a edificação das casas, “algumas a razão de 320 réis a braça 

[2,20m]”406 e indicava os equipamentos necessários, como a igreja (Fig. 56) da nova freguesia 

“[...], átrio e casas do vigário”407 Na parte de trás desta igrejinha, aparece demarcado o 

primeiro cemitério.  

Conforme as Antigualhas408, a igrejinha era voltada para leste (seguindo orientação 

canônica) e media 13,2m (60palmos) por 6,6m (30 palmos). Possuía uma porta larga na 

entrada com uma janela acima dela. A janela permita acesso de ar e luz ao coro “suspenso 

sobre a portaria”. Eram quatro portas laterais, duas, uma frente à outra, próximas ao acesso, e 

duas mais próximas ao altar. O altar estava inserido na forma semi-circular que fechava a 

extremidade da Igreja. Dois altares pequenos, um à direita e outro à esquerda continham, 

respectivamente, as imagens de S. Miguel, desde 1819, e de N. S. da Conceição desde 1821.  

                                                 
406 Biblioteca Pública de Pelotas [RPTMP, 93: 9] apud GUTIERREZ, 1993. Op. cit. p.167.  
407 Ibid., p.167.  
408 CUNHA apud MOREIRA, 1978. Op. cit., p.99-100.  



151 
 

Fig. 56 - Planta da primeira igreja São Francisco de Paula. 
Fonte: OLIVEIRA, 1977, baseado na planta in OSÓRIO, Fernando. Cidade de 

Pelotas 1ª edição. 
Graficação da autora 

 

Em Pelotas, o 2º loteamento, na década de 30 do século XIX, deu continuidade para o 

sul, deslocando o centro para a Praça Coronel Pedro Osório. Vinte anos após ser elevada à 

Freguesia, São Francisco de Paula foi elevada à categoria de Vila, em 1832. Fazia “uma 

rápida passagem de uma dependência distrital do Rio Grande, para município autônomo”, 

conforme Cunha apud Moreira.409 Logo em seguida, em 1835, passou à categoria de cidade.  

Apesar de Pelotas ter sido elevada à categoria de cidade pela Lei no 5 de 27/06/1835, 

para fins deste estudo destaca-se um fato relevante. Encontra-se no Arquivo Histórico do 

Exército a planta da Cidade de Pelotas sem data (Fig. 57). Ao mesmo tempo, na Prefeitura 

Municipal de Pelotas há uma planta, idêntica a que se encontra no AHEx, com data de 1835.  

Entretanto, de acordo com o estudo que vem sendo desenvolvido por Gutierrez sobre a 

região de Pelotas, a data mais correta seria a de 1834, e a autoria dessa planta seria do 

arquiteto Eduardo Ernesto Krestchmar410.  

                                                 
409 CUNHA apud MOREIRA, 1978. Op. cit., p.243.  
410 GUTIERREZ, 2004. Op. cit. p.244.  
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A (Fig. 57) contém a expansão da cidade para os lados do canal São Gonçalo. 

Apresenta um quadro com legendas chamado de Anotações411. Neste quadro, aparecem várias 

letras designando lugares da cidade. Nessa planta está demarcada em vermelho a Rua da 

Igreja que liga as duas praças, – a Praça da Matriz (atual Pça. José Bonifácio), em verde, e a 

Nova Praça da Matriz (atual Pça. Coronel Pedro Osório), em bege.  

Como na concessão de loteamento das terras de Mariana Eufrásia da Silveira estava 

obrigada a doação de alguns terrenos para uso público, foram previstos vários equipamentos 

na área denominada de segundo loteamento. Nessa planta de 1834 (Fig. 57) estão demarcados 

os novos quarteirões para a expansão e previstos vários equipamentos para a cidade. Nela 

aparecem alguns acessos como a Antiga Estrada das Tropas de gado (G), atual rua Barão de 

Santa Tecla412, (quinta rua à esquerda da Rua da Igreja, marcada em vermelho).  

Conforme Gutierrez413, foi destinado, à Nova Praça da Matriz para a nova Vila, um 

quarteirão quadrado, com 800 (176m) palmos de lado, em cujo centro aparece previsão do 

Pelourinho (M)414. No entorno da Praça, no canto acima (L), estava previsto o Teatro e a Casa 

da Câmara Municipal (onde foi construído o Teatro 7 de Abril, em 1834); à esquerda, pela 

antiga rua São Miguel (atual XV de Novembro), há um local marcado com a letra (I), 

destinado à uma nova Igreja Matriz (já em projeto, na época), entre os dois becos, Ismael 

Soares e Conde de Piratini, mas não foi construída ali, permanecendo no local de origem. 

Foram previstos, também, um terreno, com as dimensões de 200 palmos por face (44 x44m), 

para o hospital e quartel, onde foram construídos, o Paço Municipal, a Biblioteca Pública 

Pelotense e a Escola de Agronomia Eliseu Maciel.  

                                                 
411 ANOTAÇÕES: A Praça da Matriz; B lugar destinado para praça da Quitanda; C cemitério que deve ser 
removido; D Quartel de permanentes; E Terreno destinado para praça; F Casa de Correção; G Antiga Estrada das 
Tropas de gado; H Lugar onde se pro_ construir uma ponte; I Nova Matriz em projeto; L Teatro e Casa da 
Câmara Municipal; M Pelourinho na nova Praça da Matriz; N Praça da Misericórdia; O Terreno para o dito 
Hospital. Cidade de Pelotas, AHEx, 07.03.1462. 
412 GUTIERREZ, 1993. Op. cit. p.171.  
413 Ibid., p.171.  
414 A partir da elevação à Vila, foi levantado na Praça da Regeneração (atual Pça. Cel Pedro Osório) o 
Pelourinho em que estavam todas as insígnias da Jurisdição Imperial. (MOREIRA, 1978. Op. cit., p.250).  



153 
 

 
 

Fig. 57 - Cidade de Pelotas. Demarcadas as praças que centralizam os dois loteamentos e a Rua da Igreja. 
Fonte: AHEx, 07.03.1462. 

Colorização sobre o original 
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Ainda na planta de 1834, bem ao sul, aparecem dois terrenos um acima do outro: um 

terreno (N), destinado à Pça. da Misericórdia e outro (O), destinado para o Hospital, embora o 

hospital da Santa Casa tenha sido construído em outro terreno, mais à esquerda da Praça 

Coronel Pedro Osório. Segundo Gutierrez415, este terreno de 200 (44 x44m) palmos também 

estava previsto na negociação da doação de terras para o segundo loteamento.  

                                                 
415 Biblioteca Pública de Pelotas, RPTMP, 93: 3 apud GUTIERREZ, 1993. Op. cit. p.171. 
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4  CIDADE COLONIAL NO SÉCULO XVIII – O TRAÇADO E OS TRATADOS 

Neste capítulo serão tratadas as questões que dizem respeito às formas de atuação da 

Coroa Portuguesa na implantação das vilas no Brasil do século XVIII, a regularização do 

traçado urbano e os tratados de fortificação e de construção que embasaram os desenhos das 

cidades e seus agentes. O que se busca aqui é a confirmação de que as três cidades abordadas 

por este estudo foram, de alguma forma, planejadas, seja pelas cartas Régias, como foi o caso 

de Rio Grande, pelas práticas urbanísticas tradicionais, como no caso de São José do Norte ou 

por desenho da planta urbana realizada por um piloto de sesmaria, no caso de Pelotas.  

A compreensão dos regramentos que nortearam essas três formas de implantação 

mostrou a importância de se conhecer os tratados dos engenheiros militares do século XVIII, 

as normas das Cartas Régias de implantação de vilas e as práticas urbanísticas portuguesas do 

século XVIII.  

Outro fator preponderante na determinação da forma dos traçados das cidades do 

século XVIII foram as práticas urbanísticas, ou seja, a transmissão dos índices das medidas 

das inferências na marcação dos elementos urbanos (rua, quarteirão, lote), cultura normativa 

herdada dos portugueses via seu viés pragmático.  

As novas formas de viver e de se relacionar oferecidas pela apropriação do continente 

americano, seu espaço, suas riquezas e possibilidades de trocas culturais, permitiriam aos 

agentes, em razão de sua formação nas escolas militares, na sua tarefa de construir e implantar 

núcleos urbanos no Brasil, experimentar e desenvolver teorias de alguns tratados, em especial 

o de Luís Serrão Pimentel (1613-1679)416, de 1680 (Tratado lusitânico de fazer 

fortificações417) e o de Manuel Azevedo Fortes418, de 1728 (O engenheiro português419). Esses 

                                                 
416 Sobre Luiz Serrão Pimentel: “Nascido em Lisboa em 1613. [...] Lente na aula de matemática e fortificação 
da Ribeira das Naus, ensinou ali não só a ciência militar terrestre, mas a cosmografia. [...] Serrão Pimentel 
escreveu várias obras, de que só uma publicou em vida: Roteiro do mar mediterrâneo, impressa por João da 
Costa em 1675. Duas outras saíram póstumas: Método Lusitânico, em 1680, e a Arte prática de navegar, em 
1681. Essa última foi editada e retocada por seu filho Manuel Pimentel e Villas Boas, que lhe sucedeu no cargo 
de cosmógrafo-mor. A obra mais notável sem dúvida o Método Lusitânico de desenhar as fortificações das 
praças regulares e irregulares.” (VITERBO, Sousa. Dicionário histórico e documental dos arquitetos, 
engenheiros e construtores portugueses. Fac-símile. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1988. v. II, 
p.269).  
417 PIMENTEL, Luís Serrão. Método lusitânico de desenhar fortificações das praças regulares e irregulares. 
Lisboa: Biblioteca Nacional Digital, disponível em: <http://purl. pt/index/geral/aut/pt/120517>. Acesso em: 07 
fev. 2011.  
418 Sobre Azevedo Fortes: “Nascido em Lisboa, era filho do francês, Monsieur Leblancour, nobre erudito, 
intendente ou pagador-geral das tropas francesas. Fortes matriculou-se aos 12 anos no Colégio Imperial de 
Madri, formando-se depois em Filosofia na Universidade de Alcalá. Continuou seus estudos em Paris dedicando-
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agentes, em razão de sua formação em escolas militares, aprendiam muitos dos conteúdos 

desses tratados de fortificações portugueses.  

Na realidade, os tratados de fortificação portuguesa eram a base do conteúdo teórico e 

técnico que se ministravam nas escolas militares420. Não poderia faltar aqui a referência a três 

dicionários que compilaram as obras e alguns dados biográficos desses arquitetos e 

engenheiros militares portugueses e brasileiros. O de Sousa Viterbo421, referência entre os 

pesquisadores; o de Aurélio de Lyra Tavares422, que reúne trinta anos de pesquisa sobre o 

papel da Engenharia militar no Brasil-Colônia, os arquivos militares, o ensino e a organização 

da Engenharia Militar; e o do pesquisador rio-grandino, Abeillard Barreto423, que, em dois 

volumes, abordou a contribuição portuguesa e estrangeira para a integração do Rio Grande do 

Sul, em mais de 1600 páginas.  

Outra hipótese que se quer discutir é que as obras e propostas de reconstrução de 

Lisboa pós Terremoto de 1755 tenham influenciado na construção das cidades brasileiras do 

século XVIII em diante. Em Portugal, nesse período, foram contratados profissionais para 

fazerem projetos de intervenção na área atingida, como os de Manuel da Maia424 e o de 

Figueiredo Seixas425.  

                                                                                                                                                         
se à Filosofia ‘moderna e experimental’, com aplicação da matemática. Regeu a cadeira de Filosofia na 
Universidade de Siena por seis anos. Ao regressar a Portugal, serviu de 1695 a 1701, como professor de 
matemática na Aula Militar de Fortificação. Os serviços de Azevedo Fortes, secundado pelos chamados Padres 
Matemáticos, marcaram época, imprimiu-se, a partir de seu tempo, como engenheiro-mor do Reino, um caráter 
nitidamente científico à Engenharia e à cartografia” (TAVARES, 2000. Op. cit., p.193).  
419 FORTES, 2009. Op. cit.  
420 Sobre a formação dos construtores militares em Portugal e no Brasil foram consultados vários textos, 
portugueses e brasileiros, que estudaram esse assunto. Sobre a criação das escolas militares no Brasil, foram 
consultados os textos de: Mário Mendonça de Oliveira, “As Fortificações portuguesas de Salvador quando 
cabeça de Brasil”, Benedito Lima de Toledo, “A Ação dos Engenheiros Militares na Ordenação do Espaço 
Urbano no Brasil”, Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno, “Os tratados de arquitetura militar: fontes essenciais para 
o estudo do ‘urbanismo’ e da iconografia dos engenheiros militares do século XVIII”, Margarida Valla, “O papel 
dos arquitectos e engenheiros-militares na transmissão das formas urbanas portuguesas” e Silvaro da Cruz 
Curado, “La géographie militaire portugaise concernent: le Brésil du XVIIIe siècle”.  
421 VITERBO, 1988. Op. 
422 (TAVARES, 2000. Op. Cit.  
423 BARRETO, 1976. Op. cit.  
424 Sobre Manuel da Maia ( 1672-1768). “Nasceu na cidade de Lisboa, filho de família humilde, porém soube 
elevar-se por esforços próprios. Essa ascendência, sobremodo plebeia quase o inabilitou de receber o hábito de 
Christo. Foi necessário que ele requeresse dispensação de impedimentos à Mesa de Consciência e Ordens, cujo 
despacho mostra a teimosia do arcipreste da Santa Igreja Patriarcal, que só se rendeu diante do fato de Manoel da 
Maia ter sido professor do príncipe real”. (VITERBO, 1988. Op. cit., p.124).  
425 “Seixas era pintor, arquiteto e mestre da Aula de Riscar da cidade do Porto”. (BUENO, Beatriz P.S. A 
Iconografia dos Engenheiros Militares no Século XVIII: Instrumento de conhecimento e controlo do 
território, 1997. In: CARITA, Helder; ARAUJO, Renata (Coordenação). Universo urbanístico português: 
coletânea de estudos. Lisboa: Ed. Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 
1998, p.107).  
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É consenso entre vários autores, entre eles, Moreira426 e Rossa427, que o tratado de 

Seixas428, oferecido ao futuro Marquês de Pombal, em 1763, foi inovador para a época em 

que foi escrito. Moreira429 afirma que o próprio Seixas reconhecia este fato, e Rossa 

salienta430, ainda, que o tratado de Seixas influenciou até propostas utópicas dos projetistas 

portugueses.  

A hipótese de que a política urbana pombalina teve repercussões muito fortes não só 

na reconstrução “da baixa” de Lisboa, como também nas novas cidades do século XVIII, no 

Brasil foi tratada na tese de Antônio César de Almeida Santos431, que analisa o Estado 

português e as vilas brasileiras no século XVIII.  

O processo da Coroa Portuguesa de colocar unidade na estrutura urbana nas suas 

novas vilas, no século XVIII, envolve duas frentes, ou seja, de um lado a influência das 

legislações na formação das vilas brasileiras e, de outro, a ação dos construtores militares 

através da sua formação em arquitetura militar.  

Portugal trazia um conhecimento de cartografia, aprimorado desde o século XVI, e 

voltou a desenvolver a arte da cartografia, no século XVIII, através das determinações do 

Marquês de Pombal. Portugal, ao expandir os recursos de mapeamento em cartografia, 

proporcionou uma supremacia sobre o conhecimento da região que formaria o Brasil, 

podendo negociar com mais facilidade os pontos estratégicos do território, principalmente, na 

                                                 
426 Rafael Moreira é o responsável por ter encontrado o Tratado da ruação de Seixas em 1984 na Biblioteca 
Nacional em Lisboa. Moreira sobre Seixas, “escreve seu tratado que tive a sorte de descobrir (além de uma Arte 
de Edificar desaparecida) e apresentei no 3º centenário da morte de Pombal – para onde remeto, o que me 
dispensa aqui de mais pormenores – tendo-o, atualmente em estudo para publicação na Universidade de 
Washington (devido às semelhanças flagrantes entre as idéias do autor e o plano da capital norte-americana, do 
francês L’Enfant, 1791) (MOREIRA, 2003. Op. cit., p.27).  
427 Walter Rossa buscou em sua tese “refletir essencialmente sobre a problemática da cidade portuguesa no seu 
todo e não apenas no caso coimbrão, clarificando-se, desta feita, alguns dados essenciais à compreensão da 
cidade medieval portuguesa, bem como ao dealbar [elucidar] da modernidade no pensamento urbanístico 
português”. Licenciado em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa 
(1985), Mestre em História da Arte pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa (1991) e Doutor em Arquitetura pela Universidade de Coimbra (2001). Disponível em: <http://www. 
ecetep.com/tese>. Acesso em: 18 jun. 2008.  
428 SEIXAS, José de Figueiredo. Tratado da ruação para emendas das ruas, das cidades, vilas e lugares 
deste reino. Lisboa: Biblioteca Nacional digita. Folha de rosto. Disponível em: <http://purl.pt/16597>. Acesso 
em: 17 mar. 2011.  
429 MOREIRA, 2003. Op. cit.; p.27.  
430 ROSSA, 1995 (apud GOMES, 2007. Op. cit., p.86).  
431 SANTOS, Antônio César de Almeida. Para viverem juntos em povoações bem estabelecidas: um estudo 
sobre a política urbanística pombalina. 1999. 259p. Tese (Doutorado em História) - Setor de Ciências Humanas, 
Letras e Artes, Universidade Federal do Paraná, Curitiba.  
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tendência à regularização do traçado que foi uma das metas da Coroa Portuguesa de impor 

uma imagem de cidade portuguesa às cidades da colônia.  

4.1 Cartas Régias, tratados e traçados 

No Brasil, as comunicações entre os governantes e seus subordinados muitas vezes 

resultaram em legislações que determinaram a ocupação do lugar, e essas comunicações estão 

registradas no acervo do Arquivo Histórico Ultramarino. Esses documentos consistiam em 

correspondências da Coroa Portuguesa ordenando o mapeamento das povoações que estavam 

surgindo, com a intenção de conhecer o território, dominar e marcar posição. Geralmente, na 

implantação das novas povoações brasileiras havia uma intenção de regulamentar sua 

estrutura urbana, através das Cartas Régias de fundação das vilas. Segundo Rhoden432, no 

início, além das Ordenações do Reino, Portugal emitia as “Cartas Régias específicas para cada 

caso, [...] onde apareciam definições genéricas de espaço urbano e determinações específicas, 

compiladas das Ordenações do Reino”.  

O Brasil do final do século XVIII, com sua política urbanizadora centralizada, cujas 

determinações eram efetivadas através das Cartas Régias, obteve a unificação e 

homogeneização do padrão da cidade colonial. Embora o desenho dos traçados urbanos 

fossem diferentes, outros elementos urbanos também colaboraram para esse padrão.  

Uma dessas respostas era a de regulamentar a implantação das vilas em suas colônias, 

Portanto, salienta-se a hipótese de que uma das formas de estabelecer a dominação da Coroa 

Portuguesa era através dessas legislações, que tiveram papel preponderante na normatização 

das vilas brasileiras, principalmente as do século XVIII, cuja ordem era a de manter aparência 

de semelhança entre as vilas e entre elas com as vilas portuguesas.  

No século XVIII, como afirma Rhoden433, houve um grande incremento na 

urbanização do Brasil e uma série de decisões de criar novas vilas para ocupar novos 

territórios, nas regiões nordeste, centro oeste, norte, sudeste e sul, o que fez com que fossem 

estabelecidas medidas de planejamento. No período entre 1701 e 1750, foram criadas 33 vilas 

e, no período de 1750 a 1777, 60 novas vilas, entre elas Rio Grande, no Rio Grande do Sul, 

em 1747.  
                                                 
432 RHODEN, 1999. Op. cit., p.122.  
433 Ibid., p.78-83.  
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Um dos fatores determinantes foi a regularidade do traçado nas cidades coloniais 

brasileiras do século XVIII, cujo tema vem sendo tratado, com mais intensidade, desde o final 

do milênio pelos estudiosos do assunto. O que transparecia, pelos estudos anteriores, é que a 

cidade de colonização portuguesa não tinha a mesma preocupação com o traçado de suas 

ocupações urbanas, do que as cidades de colonização espanhola. Conforme Santos,  

 [...] a cidade que os portugueses construíram na América não é produto mental, não 
chega a contradizer o quadro da natureza, e sua silhueta, confunde-se com a linha da 
paisagem. Nenhum rigor, nenhum método, sempre esse abandono característica, que 
se exprime bem na palavra “desleixo”[...] 434.  

Para Boltshauser435, no Brasil as cidades dos colonizadores portugueses não seguiram 

“nenhuma norma oficial generalizada” e, por isso, deixada “ao critério” dos seus fundadores. 

Por outro lado, conforme o autor, as cidades de colonização espanhola tinham um padrão 

reconhecível, “ruas retas, estreitas, cortando-se em ângulo reto, e com centro cívico 

coincidindo aproximadamente com o centro geométrico”. O quarteirão ou quadra formava a 

célula dos planos das cidades hispano-americanas, os quais possuíam forma quadrada 112m 

(aproximadamente 500 palmos) de lado, circundados por ruas de 13m436 (aproximadamente 

60 palmos).  

Alguns dos critérios citados por Boltshauser437 para as cidades portuguesas foram: os 

traçados, nas cidades nascidas à beira-mar, formados por algumas ruas que seguiam ao longo 

da margem litorânea e outras em direção para o interior, mas sem regularidade formal, e os 

traçados formados a partir de uma rua ao longo da própria estrada ou caminho nas cidades que 

possuíam atividades de transporte438, na qual se iniciavam outras transversais, “muito curtas, e 

sempre em intervalos irregulares”; da mesma forma ao longo dos rios.  

Parece que aí há uma recorrência, ou seja, um feixe de ruas paralelas ao longo da água 

ou de uma estrada e pequenos trechos de ruas perpendiculares ao feixe.  

                                                 
434 SANTOS, 1968. Op. cit., p.8-9.  
435 BOLTSHAUSER, 1959. Op. cit., p.42-52.  
436 Em Buenos Aires, as ruas do casco antigo tinham 11 varas (9,53m) (PAULA, Alberto S. J. de. Planeamiento 
regional en la legislación de Indias. In: Documentos para uma historia de la arquitectura Argentina. Buenos 
Aires; Summa/historia1978. p.39).  
437 BOLTSHAUSER, 1959. Op. cit., p.53.  
438 “É curioso observar que, no Brasil, tiveram grande importância os caminhos abertos, desde o século XVII, da 
Capitania de São Paulo ao Sul, nas Missões, e por onde se fazia o transporte do gado e dos muares. As mulas 
seguiam a ‘estrada mulada’ que terminava em Sorocaba, e ali havia anualmente feiras que ficavam famosas e às 
quais vinham compradores de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e até da Bahia” (IBID, p.18).  
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A partir de estudos mais recentes, novos aportes mostram que a cidade colonial 

portuguesa começou a ser vista também por outro olhar, ou seja, a questão do traçado regular 

a partir do século XVIII. Dentre os autores que se destacam, estão Giovanna Rosso del 

Brenna439, José Augusto França440, Maria Helena Ochi Flexor441, Paulo Ormindo de 

Azevedo442 e Luis Miguel Martins Gomes443.  

A questão de a cidade colonial portuguesa ocupar um pequeno espaço, quanto ao seu 

traçado regular, em relação às cidades de colonização espanhola, foi apresentada no texto de 

Brenna no que diz respeito à discussão da cidade colonial americana. A autora debita essa 

tendência ao exagerado costume de atribuir a construção das cidades coloniais portuguesas à 

prática empírica. Enfatiza que se pode ler a preocupação com a regularidade do traçado, 

através das evidências cartográficas, embora os planos de cidades não existam mais. Para 

Brenna, dentre esses vários casos estão as colônias agrícolas, as vilas da Índia e as cidades 

militares de fronteira, cujos dados de suas origens estão nos arquivos históricos ainda 

inexplorados,  

Numerosos exemplos dos projetos, do século XVIII, provam a riqueza, e ainda em 
grande parte inexplorados, dos arquivos históricos portugueses e brasileiros, 
concernentes às novas instalações em plano regular tais como as cidades militares de 
fronteira [...] 444.  

Por sua vez, o texto de França traz à tona a discussão das duas grandes contribuições 

estéticas e ideológicas para a arquitetura portuguesa, o estilo manuelino no final do gótico e 

“as sóbrias fachadas da nova cidade pombalina”. Para o autor445, a oportunidade da tragédia 

do terremoto de 1755 trouxe a possibilidade “de reedificar uma ‘cidade regular’ sobre uma 

terra arrasada pelo incêndio”. Pois, após essa tragédia, a cidade contava “Dez mil mortos, dois 

terços das casas reduzidas ao estado de ruínas fumegantes”.  

Conforme Ormindo, foi no período pós terremoto de Lisboa, no século XVIII, que foi 

implantada uma política inserida no pensamento iluminista, na qual a regularidade se faz 

                                                 
439 BRENNA, Giovanna Rosso del. De la régularité relative: deux villes coloniales au Brésil du XVIe au XVIIIe 
siècle. In: MALVERTI, Xavier; PINON, Pierre. La ville regulière: modèles et tracés. Paris: Picard Éditeur, 
1997. [p.99-109].  
440 FRANÇA, José Augusto. La Lisbonne du Marquis de Pombal: idade dos Iluministas. In: MALVERTI, 
Xavier; PINON, Pierre. La ville regulière: modèles et tracés. Paris: Picard, 1997. [p.183-187]  
441 FLEXOR, 2004. Op. cit., p.203-240.  
442 AZEVEDO, 1998. Op. cit., p.39-70.  
443 GOMES, 2007. Op. cit.  
444 BRENNA, 1997. Op. cit., p.100.  
445 FRANÇA, 1997. Op. cit., p.183.  
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presente não só no traçado como nas fachadas urbanas. O autor cita as Vilas, Real de Santo 

Antônio e de Porto Covo, como exemplos que apresentam “regularidade perfeita tanto na 

arquitetura como no traçado”446.  

A regularidade dos traçados urbanos das cidades brasileiras do século XVIII é um 

fator que prepondera na sua formação, porque, no período colonial tardio em que foram 

implantados esses traçados, a tendência à regularidade já é uma característica encontrada 

através de rápida observação das cartografias das cidades em observação nesta pesquisa. 

Gomes447 ressalta que essa tendência ao traçado regular já vinha sendo implantada em 

Portugal desde os séculos XVI e XVII, sendo que no século XVIII ela se tornou uma 

constante tanto em Portugal como no Brasil. Conforme Flexor,  

Verifica-se, pois, que havia, como observou Nestor Goulart, uma consciência 
comum que foi colocada em efetiva prática no reinado de D. José I. Mas o plano 
ortogonal, com as mesmas características já era preconizado desde a década de 
1740, mas aplicado sistematicamente no período pombalino448.  

Os vários traçados regulares executados, principalmente ao final de três séculos nas 

colônias portuguesas, devem ser entendidos e compreendidos no período que foram 

delineados, ou seja, eles demonstram orientações que estavam sendo exigidas por ordem, 

cultural, política ou econômica de cada época. E, através deles, pode-se analisar a alteração do 

sentido de certos princípios norteadores da arquitetura e do “urbanismo”. Embora a cidade 

regular “seja uma recorrência ao longo dos séculos”, Bueno449 alerta que essa regularidade do 

século XVIII deve ser olhada de maneira diferenciada, pois nesse período os princípios de 

simetria e regularidade da Academia Francesa já estavam vigorando entre os teóricos e os 

técnicos em arquitetura, embora tivessem conhecimento dos estudos de Vitrúvio e dos 

Vitruvianistas. Uma nova concepção de cidade e uma nova concepção de “urbanismo” 

estavam surgindo no século XVIII.  

No Brasil, dois fatores interferiram na determinação desses traçados regulares no 

século XVIII. Um deles refere-se às recomendações das Cartas Régias, nas quais, segundo 

Flexor450, o “planejamento era mais escrito do que desenhado e as normas eram gerais para 

                                                 
446 AZEVEDO, 1998. Op. cit., p.62.  
447 GOMES, 2007. Op. cit., p.30.  
448 FLEXOR, 2004. Op. cit., p.223.  
449 Os tratados de arquitetura militar: fontes essenciais para o estudo do “urbanismo” e da iconografia dos 
engenheiros militares do século XVIII. Resumo. In: Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, 3, 1994, 
São Carlos. Anais. São Carlos: EESC-USP/ANPUR/CNPq, 1994. s/p.  
450 FLEXOR, 2004. Op. cit., p.218.  
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serem adaptadas a cada situação”. O outro fator foi, conforme a autora, a ação dos 

engenheiros militares, o que “não mudou sua estrutura [urbana] apenas a tornou mais 

sofisticada”.  

Esse fator alertado por Flexor vem corroborar que existia uma intenção de estrutura 

urbana que estava implícita na implantação dos núcleos urbanos, no período colonial no 

Brasil, até mesmo os que só levavam em conta as práticas urbanísticas portuguesas.  

O Brasil, enquanto colônia, cujo sistema administrativo era de capitanias hereditárias e 

dos governos gerais, esteve sujeito às Ordenações régias que perduraram até a Independência. 

Alguns desses ordenamentos régios foram mantidos em legislações posteriores.  

A Coroa de Portugal tinha como prática para administrar seus territórios várias 

legislações (Cartas Régias, Alvarás, Bandos Régios e outras), além das Ordenações do Reino, 

Afonsinas (1446), Manuelinas (1521) e Filipinas451 (1603), que compilavam todas as leis 

vigentes em Portugal e suas colônias.  

Segundo Fridman452, embora houvesse uma aparente autonomia administrativa e 

jurídica local, a organização administrativa ditada pelas Ordenações Manuelinas ou pelas 

Ordenações Filipinas era centralizadora, pois nomeava os cargos, de governador-geral, de 

ouvidor geral e o de provedor-mor.  

As Ordenações453 regiam as questões dos direitos reais, eclesiásticos, jurisdições dos 

donatários, contratos, sucessões e tutorias, delitos e penas, tolerância dos judeus e mouros. 

Dentre elas, as questões fundiárias. Essas legislações definiam as questões sobre as 

sesmarias454, que era o regime jurídico de propriedade aplicado às terras conquistadas. Além 

                                                 
451As ordenações Filipinas, relativas a Portugal e suas colônias, que passaram a viger em 1603, foram mandadas 
organizar pelos reis espanhóis, Felipe II e ordenadas por seu filho Felipe III. Essas ordenações encerravam todos 
os institutos das leis anteriores, Afonsinas e Manuelinas, baseadas no Direito Romano, que prevalecia sobre o 
Direito Canônico, enriquecidas com os institutos resultantes das reformas por que passaram durante o século 
XVI (ALMEIDA apud BRASIL. Senado Federal. Código Filipino ou Ordenações e Leis do reino de Portugal 
Brasília: Senado Federal, Comissão Editorial, 2004. v. 38-a [fac-símile da 14ª ed. , segundo a primeira, de 1603, 
e a nona, de Coimbra, de 1821] . p.IV-XXXVII).  
452 FRIDMAN, 1991. Op. cit., p.188.  
453 ORDENAÇÕES AFONSINAS. 2. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1998. Livro 1. [fac-símile da edição feita 
na Real Imprensa da Universidade de Coimbra, no ano de 1792]  
454 Sesmarias são propriamente aquelas que se dão de terras, casas, ou pardieiros, que foram ou são de alguns 
senhorios, e que já em outro tempo foram lavradas e aproveitadas, e agora o não são, as quais terras, e os bens ali 
danificados e destruídos, podem e devem ser dados de sesmarias pelos sesmeiros que para isto foram ordenados, 
os quais sesmeiros a Nós somente pertence de os dar, e por nos Lugares onde houver terras ou bens de raiz, que 
de sesmarias se devam dar; e se as terras, onde se as sesmarias houverem de dar, forem foreiras ou tributarias a 
Nós, ou às Coroas de Nossos Reinos, que se os foros e tributos arrecadem para Nós, quer para outrem, a que os 
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das Ordenações, os Governadores-Gerais e os Vice-Reis do Brasil estiveram submetidos aos 

regimentos, que traçavam normas específicas para o Brasil, estabelecendo medidas a serem 

tomadas nas capitanias, como tratamento dos índios, organização da defesa, disciplinamento 

do comércio, organização da justiça, normas de arrecadação, cuidados com os hospitais e 

igrejas etc. 455.  

As ordenações reais regeram a vida urbana até o Brasil independente poder legislar 

suas próprias regras. E elas impuseram de forma determinante a prática de convivência na 

população urbana brasileira. 

Entre as questões fundamentais consideradas pelas Ordenações do Reino e que 
indiretamente, mas de forma decisiva, interessavam à conformação de novos 
aglomerados, estavam as que estabeleciam as atribuições das municipalidades e as 
que definiam os modos possíveis de apropriação do solo urbano456. 

O que se observa é que pouco mudou. Muitas das questões de relação de vizinhança 

que estavam contidas nas ordenações permaneceram e ainda permanecem em legislações 

atuais. 

Entre as ordenações específicas, que tratavam diretamente da disciplina citadina, 
embora de maneira muito sucinta e difusa, encontravam-se as que resguardavam os 
direitos de vizinhança e o fluxo livre das águas servidas e pluviais457. 

No Brasil, as comunicações entre os governantes e seus subordinados muitas vezes 

resultaram em legislações que determinaram a ocupação do lugar, e essas comunicações estão 

registradas no acervo do Arquivo Histórico Ultramarino. Esses documentos consistiam em 

correspondências da Coroa Portuguesa ordenando o mapeamento das povoações que estavam 

surgindo, com a intenção de conhecer o território, dominar e marcar posição. Geralmente, na 

implantação das novas povoações brasileiras havia uma intenção de regulamentar sua 

estrutura urbana, através das Cartas Régias de fundação das vilas. Segundo Rhoden458, no 

início, além das Ordenações do Reino, Portugal emitia as “Cartas Régias específicas para cada 

                                                                                                                                                         
tenhamos dados, Acostumamos dar por Sesmeiros os Nossos Almoxarifes dos Lugares, ou Almoxarifados onde, 
os tais bens, ou terras estiverem”. (ORDENAÇÕES MANUELINAS. Disponível em: 
<http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/manuelinas>. Acesso em: 13 mar. 2008. [O Quarto livro das Ordenanças, Título 
LXVII. p.164]). 
455 MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. O ordenamento jurídico brasileiro. Revista Jurídica Virtual, 
Brasília, v. 1, n. 3, jul., 1999. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_03/ordenamento%20jur%20brasil.htm>. Acesso em: 03 out. 
2008, p.2.  
456 MARX, Murillo. Cidade no Brasil: Terra de quem? São Paulo, Nobel, 1991, p.56. 
457 MARX, 1991.Op. cit, p.56. 
458 RHODEN, 1999. Op. cit., p.122.  



164 
 

caso, [...] onde apareciam definições genéricas de espaço urbano e determinações específicas, 

compiladas das Ordenações do Reino”.  

Ao regulamentar a implantação das novas povoações brasileiras através de suas Cartas 

Régias de povoações de vilas, a Coroa Portuguesa demonstrou uma de suas estratégias de 

domínio do território brasileiro, isto é, a intenção de imagem de cidade portuguesa para suas 

cidades colonizadas. Numa das intenções está o modelo do rol de equipamentos que deveriam 

ser implantados e, na outra, estão os regramentos formais para os elementos urbanos.  

Quanto aos equipamentos que deveriam ser implantados na criação das vilas, nessas 

Cartas Régias, observa Marx459, além da demarcação do sítio, vinham descritos Igreja, 

Pelourinho, Quartel, Casa de Câmara e Cadeia e Alfândega.  

Os regramentos formais vinham para determinar um modelo de regularidade na 

implantação de núcleo urbano, que, segundo Flexor, era “mais escrito do que desenhado”; 

vinha implícito nas legislações no Brasil. No século XVIII, exemplares desse processo de 

implantação de cidades via cartas régias, conforme Santos460 e corroborado por vários autores, 

foram as fundações de Icó461 (1736) e de Aracati462 (1747), ambas no Ceará.  

Em relação a essa prática das Cartas Régias, no século XVIII, Marx463 apontou que 

elas traziam, também, questões de ordens urbanísticas que persistiam, embora o iluminismo já 

viesse com outras regras,  

Uma série de cartas régias e alvarás, publicados pela Revista do Instituto do Ceará, 
assim como na coleção Documentos interessantes para a história e costumes de São 
Paulo, oferece um mostruário dessas especificações urbanísticas na ereção de vilas 
setecentistas, as providências administrativas e as formalidades cívicas.  

A prática de legislar sobre a fundação de vilas e cidades, através de Cartas-Régias, foi 

se tornando um costume no Brasil. Santos464 afirma que, “[...] com frequência, os preceitos 

contidos nas Cartas Régias, que tratavam da fundação de vilas e cidades, iam passando de 

umas para outras e constituindo-se em corpo de doutrina”.  

                                                 
459 MARX, 1991. Op. cit., p.62.  
460 SANTOS, 1968. Op. cit., p.44.  
461 “[...] medidas preconizadas para a fundação da vila, aliás mera repetição do que se contém em dezenas de 
cartas régias semelhantes. De início, indica o traçado de ruas linheiras e largas com as casas bem alinhadas e 
possuidoras de quintais [...] .” (BARROSO apud SANTOS, op.cit. , SANTOS, 1968. Op. cit., p.44).  
462 A grafia da cidade de Aracati mudou. Nas Cartas Régias aparece como Aracaty. Nesta pesquisa, está sendo 
utilizado o nome Aracati com i, embora nas citações continue-se usando a grafia com y.  
463 MARX, 1991. Op. cit., p.62 
464 SANTOS, 1968. Op. cit., p.40.  
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Nas indicações e recomendações das legislações régias estavam as determinações das 

dimensões mínimas de alguns elementos urbanos e orientações de como deveriam ser 

implantadas as vilas.  

Barreto, ao estudar a formação das vilas no início da Capitania do Piauí, constatou que 

a mesma Carta Régia de 1761 elevava à categoria de Vila oito povoações existentes na 

Capitania. O autor observou que “Essas vilas e cidades não foram crescendo a bel prazer; logo 

de início, obedeceram a um plano”.  

 [...] a obrigação de que as ditas casas sejam sempre fabricadas na mesma figura 
uniforme, pela parte exterior, ainda que na outra parte interior as faça cada um 
conforme lhe parecer, para que desta sorte se conserve a mesma formosura nas vilas, 
e nas ruas delas a mesma largura, que se lhes assinar nas fundações465.  

Essa expressão “as ditas casas sejam sempre fabricadas na mesma figura uniforme” 

remete às tipologias já referidas na secção anterior deste trabalho e são chamadas no sul do 

Estado do Rio Grande do Sul de porta e janela, corredor lateral e corredor central.  

Nessa Carta, a Vila de Mocha foi elevada a Cidade e, em 1762, teve seu nome mudado 

para Oeiras, conforme Barreto466, em homenagem ao Conde de Oeiras (Marquês do Pombal).  

Além da Carta de Mocha, em outras Cartas Régias do século XVIII, como de Icó e de 

Aracati, se observa a intenção da Coroa de estabelecer uma homogeneização do aspecto 

urbano.  

Na Carta Régia de fundação da Vila de Aracati, no Ceará, em 1746 (Anexo I), que 

serviu de modelo para a implantação da Vila de Rio Grande, está bem explícita essa ordem 

real: conservando a aparência das fachadas urbanas, “que estas casas dos habitadores pelo 

exterior há de ser todas iguais e do mesmo perfil, atendendo à formosura do aspecto 

público”467.  

                                                 
465 BARRETO, 1938. Op. cit., p.189.  
466 Ibid., p.189.  
467ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO. Criação da Vila de Aracati: consulta do Conselho Ultramarino 
e ofícios. Ceará: [s.n.], caixa 4, n. 62, 12 dez. 1746.  
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Na Carta Régia de 17 de julho de 1747 (Anexo II), o Governador da Capitania do Rio 

de Janeiro, Gomes Freire de Andrade468, recebeu ordem de D. João V469 para fundar uma Vila 

no lugar onde estava o presídio de Rio Grande.  

Na Carta Régia de fundação da Vila de Rio Grande, subentende-se que pela expressão, 

“[...] lhe mandeis remeter à instrução que fui Servido aprovar, e se mandou ao Ouvidor do 

Ceará para criar uma nova vila no lugar de Aracaty”470, o Rei ordenou que fosse lida a Carta 

Régia de fundação da Vila de Aracati (Anexo I) para serem seguidas as mesmas ordens de 

configuração na Vila de Rio Grande.  

A Carta Régia de Aracati é bem mais extensa em suas determinações do que a de Rio 

Grande, a qual determinava regras mais gerais. A Carta Régia de Aracati determinava ordens 

para a localização das vilas: quando fosse à beira dos rios, que fosse mantida “a ideia de 

estender uma face da vila ao longo do rio”, que deveria haver cuidados com a posição 

topográfica “livre das inundações” e que dispusesse facilidades para o comércio, “Para que 

ficasse cômodo aos que nela fossem comercializar: [...] embarcações, [...] forasteiros [...] e 

moradores da dita vila”471.  

Além de ordenar a largura mínima de 6,6m para as ruas “[...] não há de ter menos de 

vinte pés de largo [...]”, essa Carta também estabelecia regras de implantação para as 

construções que fossem substituir as existentes no lote. As novas deveriam tender a 6,6m de 

testada (20pés) para se igualar ao perfil existente472. E previa uma praça (que não fosse 

“acanhada”) em cujo entorno deveriam ser colocados os principais equipamentos,  

 [...] que no meio da dita praça levantará o pelourinho, e aos lados dessa ficarão os 
edifícios públicos, como casa de Câmara, Cadeia e mais oficinas, que forem 

                                                 
468 Gomes Freire de Andrade (1685-1763) – Foi Governador e capitão-general do Rio de Janeiro no período de 
1733 a 1763, quando faleceu. Recebeu seu título de Conde de Bobadela em 1758. Em 1762 foi nomeado Vice-
Rei do Brasil. (TAVARES, 2000. Op. cit., p.160-161).  
469 “Dom João por graça de Deus Rey de Portugal e dos Algarves daquém e dalém mar em África Senhor de 
Guiné & Faço saber a vós Gomes F. de Andrade Governador e Capitão General da Capitania do Rio de Janeiro, 
que Sendo-me presente a Carta que me deu o Ouvidor geral da Câmara de Pernaguá sobre ser preciso, e 
conveniente criar-se vila o Presídio de Rio Grande de S. Pedro [...]”. (ARQUIVO HISTÓRICO 
ULTRAMARINO. Criação da Vila de Rio Grande: consulta do Conselho Ultramarino e ofícios. Rio de 
Janeiro: [s.n.], caixa 47, n. 57, 17 jul. 1747).  
470 Ibid.  
471 ARQUIVO..., 1746. Op. cit.  
472 [...] que quando alguma das ditas moradas de casas se haja de reedificar, por arruinada, seja a reedificação de 
forma que fique não só cedendo à largura necessária para os vinte pés [6,096m), mas igualando o perfil e vista 
das novas, para que com o curso do tempo, e sem incômodo dos donos das ditas casas venha o público a 
conseguir a utilidade desejada [...] 472. (ARQUIVO..., 1746. Op. cit.).  
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necessárias ao serviço da mesma vila, destinando logo espaços proporcionados a 
cada um dos edifícios e oficinas473.  

Na mesma Carta de fundação da Vila de Rio Grande (Anexo II), D. João ordenou que 

fossem organizados e instituídos os cargos administrativos474, juízes ordinários, vereadores, 

almotacés, escrivães, tabeliães do público judicial, inquiridor e pelouros475.  

Além dos cargos administrativos, o monarca determinou também que a vila tivesse 

determinados equipamentos e espaços públicos, “[...] para ordenar melhor o dito ouvidor por 

arruamento desta nova Villa, sua Praça, e obras de matriz, casa de Câmara e Cadeia lhe 

mandeis remeter a instrução que fui Servido aprovar [...]”476.  

Por essas determinações das Cartas Régias de Aracati e de Rio Grande, observam-se 

as preocupações da Coroa Lusitana de unificar uma imagem que refletisse o domínio 

português nas terras brasileiras. Através dela, exprimia sua vontade de ter uma paisagem 

homogênea, conservando a mesma largura de ruas para que tivessem o mesmo aspecto 

público. Essa vontade se tornou de tal forma imperiosa que os reinóis a obedeciam, ainda 

mais que havia um agente fiscalizador, nomeado para esse fim. A figura fiscalizadora da 

administração pública era a do cargo de almotacé. Esse funcionário, além de outras funções, 

fiscalizava as novas obras e sua relação com as construções vizinhas.  

                                                 
473 ARQUIVO..., 1746. Op. cit.  
474 [...] e o que informantes nesse particular em que foi ouvido p Procuror De minha Coroa. Fui Servido ordenar 
ao Referido Ouvidor geral de Pernaguá por Rez.am [resolução] de onze do presente mês como em consultado meu 
conselho ultramarino passe logo aquele presídio, que nele se crie uma vila com dois juízes ordinários, três 
vereadores, um Procuror do Conso que depois façam ser Almotacés, um escrivão da Câmara, Almotaceria, cons. 
de órfãos que por hora sirva também de Tabeliães do público judicial nossa contribuição que lhe pode fazer o 
juiz ordinário que será Inquiridor; e que logo faça essa eleição com pelouros para três anos, na forma da Ordm 
[Ordenações régias. Nesse momento as Ordenações que estavam em vigência eram as Filipinas para Portugal e 
Colônias] . (ARQUIVO..., 1747. Op. cit.).  
475 “Pelouro: lista de nomes dos candidatos a oficiais das Câmaras, mantida em sigilo pelo juiz (Ordinário, de 
Fora ou da Coroa), que ao recebê-la deveria mantê-la lacrada ou colocada em uma bola de cera”. (BARBOSA, 
Maria do Socorro Ferraz; ACIOLI, Vera Lúcia Costa; ASSIS, Virgínia Maria Almoêdo de. Fontes repatriadas: 
anotações de História Colonial. Recife: UFPe/Ed. Universitária, 2006).  
476 ARQUIVO..., 1747. Op. cit.  
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4.1.1 Códigos de posturas 

As posturas urbanas existentes nas ordenações régias influenciaram por muito tempo 

as posturas das vilas e cidades brasileiras, segundo Rhoden477 embora tenham vigido até à Lei 

de 1828. A partir dessa Lei foram abolidas todas as ordenações, alvarás, decretos, resoluções, 

vigentes no antigo regime. 

A Lei Imperial de 1828 é um documento fundamental para entender a trajetória dos 

municípios brasileiros, segundo Marx.  

A Carta de Lei de 1º de outubro de 1828 é um documento capital no prosseguimento 

da trajetória dos municípios entre nós, e, conseqüentemente, da evolução no trato das questões 

urbanas. Baixada por Pedro I, seu objetivo foi regulamentar e padronizar o funcionamento das 

câmaras até então ainda apoiadas nas antigas ordenações do reino lusitano478 

No intervalo que vai desde a criação da Vila de Rio Grande (1747) até meados do 

século XIX, as posturas do Rio Grande do Sul foram divididas em dois períodos por 

Rhoden479, o primeiro vai do início da Vila de Rio Grande em até 1828, quando foi instituída 

a regulamentação do art.168 da Constituição Imperial de 1824. E, o segundo, foi subdividido 

em três fases, 1828 a 1835, 1835 a 1845 e 1845 ao final da década de 1860. Aqui nesta tese, 

serão comentados alguns artigos do primeiro período, e da primeira fase do segundo período, 

que corresponde aproximadamente ao seu recorte temporal (1737 – 1932). 

Quanto ao Rio Grande do Sul, Rhoden salientou que, as primeiras legislações “pouco 

se referiam aos aspectos da forma e dimensões de ruas, praças e demais logradouros 

público”480. O autor fez referência ao edital de 1794, publicado pela Câmara instalada em 

Porto Alegre, no qual, já havia uma orientação para que os terrenos tivessem 20 (4,4m) 

palmos de testada 

                                                 
477 RHODEN, Luiz Fernando. A fronteira sulina do Brasil na primeira metade do século XIX: traçados 
urbanos e arquitetura. 2005. 262 p. Tese (Doutorado em Urbanismo), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, p.84 - 89. 
478 MARX, Murillo. Nosso Chão: do sagrado ao profano. São Paulo, Edusp, 1989, p.49-50. 
479 RHODEN, Op. cit.,2005, p 79. 
480 Ibid., p.82. 



169 
 

Após serem criadas as primeiras quatro vilas do Rio Grande de São Pedro em 1809, 

Rhoden481 analisando as quatro primeiras posturas, a de Porto Alegre, a de Rio Grande, a de 

Santo Antônio da Patrulha e a de Rio Pardo, encontradas no Arquivo Nacional do Rio de 

Janeiro, observou que eram muito semelhantes e que levaram cerca de dez anos para serem 

aprovadas em suas Câmaras, mas elas vigoravam na prática em suas respectivas vilas. A de 

Porto Alegre ressaltou o autor, “[...] somente em 13 de outubro de 1821 essa legislação foi 

considerada aprovada, embora estivesse em vigor orientando a vida das vilas”482. . 

As posturas, de 1810, de Porto Alegre não falam nada sobre a largura das ruas, 

somente em seu artigo 12º, há a exigência de haver um arruador para alinhar o terreno, sob 

pena de multa, caso não fosse observada. E, no artigo 18º da obrigatoriedade da Câmara de 

consertar as calçadas, cujo arruinamento fosse causado por carros.483 

Na primeira fase do segundo período (1828 a 1835), as atribuições das Câmaras não 

tratavam, no geral, “da elegância e da regularidade exterior dos edifícios e das ruas das 

povoações”, conforme Rhoden484, mas que, em alguns conjuntos de posturas das Vilas foram 

encontradas regulamentações sobre as dimensões das ruas, das portas e das janelas e dos pés 

direitos das casas. Uma delas é a de Rio Grande promulgada em 1829. 

A Câmara de Rio Grande, em 31 de julho de 1829, ao instituir seu terceiro conjunto de 

posturas, o qual já se adequava à Constituição de 1824 e à Lei Imperial de 1828, ordenava 

“[...] que todos os edifícios terão ao menos dezoito palmos (3,96m) de pé direito. Sendo 

térreos, e sendo sobrado trinta e cinco (7,7m), debaixo da mesma pena”485. O autor observou 

que essa altura uniforme já vinha desde 1742, quando D. João V já havia instruído sobre essa 

questão. 

As posturas de Porto Alegre alinhada à nova Constituição veio no mesmo ano que a de 

Rio Grande, em 4 de dezembro de 1829, mas, conforme Rhoden, “só foram aprovadas em 10 

                                                 
481As de Porto Alegre foram aprovadas pela Câmara, em 14 de dezembro de 1810, e enviadas, em 15 de 
fevereiro de 1811, à Mesa do Desembargo do Paço, no Rio de Janeiro, para confirmação. As de Rio Grande em 
22 de fevereiro de 1811, e enviadas para confirmação em 16 de março do mesmo ano. As de Santo Antônio da 
Patrulha foram aprovadas, em 4 de abril do mesmo ano, e no mesmo dia encaminhadas para o Rio de Janeiro e as 
de Rio Pardo foram aprovadas pela Câmara, em 22 de maio de 1811, e enviadas em 10 de junho do mesmo ano. 
RHODEN, op. cit.,2005, p.79. 
482 Ibid., p.81. 
483Posturas de Porto Alegre de 14 de dezembro de 1810. Disponível em 
<http://www6.ufrgs.br/artecolonial/pindorama/art.3htm>, acesso em 28 junho 2012. 
484 RHODEN, op. cit.,2005, p.86 
485 Ibid., p.89. 
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de fevereiro de 1831”. Nessas posturas aparecem mais determinações sobre regras de relações 

de vizinhança que já estavam previstas nas Ordenações Régias. Segundo Rhoden “não 

aparecem posturas referentes às dimensões de ruas e calçadas”. 

Com as constatações nas legislações que dispunham das instalações das Vilas no 

Brasil colonial e início do Brasil Imperial, se pode observar a intenção de um modelo, 

baseado em diretrizes gerais e dimensões dos elementos urbanos na implantação do traçado, 

dos espaços públicos como as ruas e praças, sistema viário e equipamentos em geral. E, o caso 

de Rio Grande não foi diferente, do resto do Brasil colonial do mesmo período.  

Um fator relevante no processo de ocupação do território brasileiro foi a militarização, 

intensificada no século XVIII, pela política de expansão das fronteiras do Brasil, 

implementada nos governos dos reis de Portugal, D. João V (1706-1750) e D. José I (1750-

1777), através de seus primeiros ministros, respectivamente, Alexandre de Gusmão e 

Sebastião José de Carvalho e Melo (Marquês de Pombal).  

A partir do século XVIII, na região onde hoje se encontra o Rio Grande do Sul, após a 

perda da Colônia do Sacramento, um dos fortes fatores que influenciaram no processo de 

urbanização foi a disputa de posse pelas duas Coroas Ibéricas, entremeada de invasões e 

recuos, fator que provocou uma forte característica militar nessa região. Conforme Pesavento, 

“o permanente estado de alerta propiciava a renovada militarização da sociedade gaúcha onde 

todo o homem válido era um soldado em potencial”486.  

Esse fator de militarização da região sul trouxe embutidas ações dos engenheiros 

militares sobre as vilas da região, baseadas em sua formação através de tratados de 

fortificações de engenheiros militares. Muitos povoados foram se formando a partir dos 

acampamentos militares ou próximos a eles. Por isso, é relevante observar a participação dos 

engenheiros militares que defenderam e ocuparam a região e que, através das suas 

cartografias, desenharam a forma urbana das cidades dessa região.  

As escolas militares portuguesas apoiavam-se nos tratadistas clássicos para ensinar o 

ofício a seus alunos: “Os instrutores portugueses utilizavam-se de textos clássicos que 

                                                 
486 PESAVENTO, 1985. Op. cit., p.22.  
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iniciavam o estudante na prática romana da castramentação, a metodologia da planificação de 

acampamentos militares”, ressalta Delson487.  

Esses textos clássicos, fundamentados em escolas estrangeiras a Portugal, foram 

estudados e utilizados, no Brasil, na formação dos docentes e alunos das aulas militares do 

Século XVIII, destaca Oliveira488. As escolas de arquitetura militar, tanto em Portugal quanto 

no Brasil, também se basearam nos dois grandes tratados Portugueses, o de Pimentel e o de 

Fortes.  

Methodo lusitânico de desenhar as fortificações das praças regulares e irregulares, em 

1680 de Luís Serrão Pimentel (Fig. 58). E O engenheiro português (Fig. 59), em 1728, de 

Manoel de Azevedo Fortes, Acadêmico da Academia Real da História Portuguesa, Cavaleiro 

professo na Ordem de Cristo, Brigadeiro de Infantaria dos Exércitos de Sua Majestade e 

Engenheiro-mor do Reino. (1660-1749).  

 

                                                 
487 DELSON, 1997. Op. cit., p.42.  
488 OLIVEIRA, Mário Mendonça de. As fortificações portuguesas de Salvador quando cabeça do Brasil. 
Salvador: Fundação Gregório de Mattos, 2004. p.102.  
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Fig. 58 - Folha de rosto do tratado 
Método lusitânico de desenhar 

fortificações das praças regulares e 
irregulares de Luís Serrão Pimentel. 

Fonte: PIMENTEL, 2011. 
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Fig. 59 - Folha de rosto do tratado O engenheiro português de Manoel de Azevedo Fortes. 
Fonte: FORTES, 2009. 

 

Além dos tratados de Luís Serrão Pimentel e de Azevedo Fortes, há outros dois que 

merecem ser considerados e que foram feitos por ocasião do terremoto que atingiu a cidade de 

Lisboa em 1755. Um deles, formado por um conjunto de três documentos elaborados pelo 

Engenheiro Militar Manuel da Maia, intituladas Dissertações489, descreve as propostas de 

intervenção para a reconstrução da cidade, datados entre 1755 e 1756.  

O outro, é um documento dedicado à reconstrução de Lisboa, escrito por Figueiredo 

Seixas490, arquivado na Biblioteca Nacional de Lisboa, o Tratado da ruação para emenda das 

ruas das cidades, vilas, e lugares deste reino em duas partes dividida491. Conforme Rafael 

Moreira, o melhor documento demonstrativo da afirmação da prática urbanística da ruação. 

Esse tratado, diz Moreira, teria influenciado algumas implantações das cidades brasileiras.  

                                                 
489AYRES, Cristóvão. Manuel da Maya e os engenheiros militares. Lisboa: Imprensa Nacional, 1910. p.8.  
490 “Seixas era pintor, arquiteto e mestre da Aula de Riscar da cidade do Porto”. (BUENO, Beatriz P.S. A 
Iconografia dos Engenheiros Militares no Século XVIII: Instrumento de conhecimento e controlo do território, 
1997. In: CARITA, Helder; ARAUJO, Renata (Coordenação). Universo Urbanístico Português: Coletânea de 
Estudos. Lisboa: Ed. Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1998. p.107).  
491 “O tratado da Ruação foi oferecido ao então Conde de Oeiras (mais tarde Marquês de Pombal), em 1763”. 
(GOMES, 2007. Op. cit., p.18).  
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Embora o ofício de projetar e construir fortificações fosse, inicialmente, uma 

especialização da formação do arquiteto medieval (conforme sua formação clássica), em 

Portugal, no século XVII, esse ofício já era ministrado nas aulas militares, e a denominação 

do militar habilitado para tal fim era a de engenheiro. Os engenheiros-militares eram militares 

que poderiam ter o título de "engenheiros". Esta nomeação passaria por escolas de formação 

ministradas em Portugal a partir dos finais do século XVI e por uma aplicação prática de 

intervenção em diversos territórios492.  

“Os antigos militares instruíram-se pelo velho processo medieval de mestres e 

aprendizes, antes de se organizar o ensino formal no século XVII”, afirma Oliveira493, ao 

mencionar o assunto da formação dos Engenheiros.  

No século XVII, em Portugal, segundo Valla494, foram criados cargos preenchidos por 

técnicos denominados de engenheiros-militares, em razão da necessidade de um sistema 

administrativo de supervisão das obras de fortificação e planejamento das novas cidades. 

Esses técnicos, que detinham o encargo de todas as obras públicas, possuíam uma ampla 

atribuição de intervenção “[...] que poderia abranger projetos de arquitetura civil e religiosa 

ficando a seu encargo todas as obras públicas nos locais onde eram nomeados”. O cargo de 

Engenheiro-mor “[...] era de grande importância que tinha por função a direção de todas as 

obras gerais de fortificação de todo o território, em Portugal e nos diversos continentes”.  

Em razão da quantidade de fortalezas e cidades que estavam sendo implantadas no 

Brasil, em 1603, Luís Frias de Mesquita foi nomeado engenheiro-mor da Coroa no Brasil.  

Este cargo no topo da hierarquia militar estava diretamente relacionado com o Rei, 
que nomeava os engenheiros para diversos cargos e que lhe escreviam extensos 
relatórios retratando o estado da situação das obras ou de problemas referentes às 
remunerações”495.  

Esses profissionais, por sua vez, tiveram suas formações em Aulas Militares, 

inicialmente em Portugal e, posteriormente, no Brasil, sendo que sua contribuição ao 

patrimônio arquitetônico e urbanístico no império colonial português foi significativa. 

                                                 
492 VALLA, Margarida. O papel dos arquitectos e engenheiros-militares na transmissão das formas urbanas 
portuguesas. In: Congresso Luso-Afro-Brasileiro, IV, 1996, Rio de Janeiro. Comunicação. Disponível em: 
<http://revistas.ceurban.com/numero1/margarida. htm>. Acesso em: 15 fev. 2010. p.01.  
493 OLIVEIRA, 2004. Op. cit., p.89.  
494 VALLA, 2010. Op. cit., p.1.  
495 Ibid., p.1.  
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Segundo Delson, as origens da construção de fortificações no Brasil remontam ao século XVI, 

porém, até o começo do século XVIII,  

[...] as oportunidades de brasileiros natos se instruírem nessa ciência eram 
extremamente limitadas. Os candidatos qualificados eram mandados a Portugal, 
onde aprendiam os fundamentos da arte da fortificação que compreendia uma 
instrução elementar em projeto e construção militar496.  

No final do século XVI, tornou-se necessária a formação de técnicos em escolas mais 

especializadas nos métodos de fortificação, pois em Lisboa já havia, desde o século XVI, o 

Colégio de Santo Antão, onde Pedro Nunes dava aulas de matemática e cosmografia. A Aula 

de Esfera, criada em 1635, teria ensinos semelhantes a esse colégio, tais como cartografia e 

geometria. Dessa escola sairia formado Luís Serrão Pimentel.  

Em 1647 foi criada, em Portugal, a primeira Aula de Fortificações e Arquitetura 

Militar, na Ribeira das Naus, em Lisboa, por Decreto Real de 13 de julho de 1647, de D. João 

IV (1640-1657). Isto aconteceu a partir da Restauração (fim da União Ibérica) em Portugal, 

pela necessidade de defender as fronteiras com o reino vizinho, muito embora o 

funcionamento efetivo desta unidade de ensino tenha acontecido um pouco depois497.  

A escola em que lecionava Serrão Pimentel, tratadista e engenheiro-mor de Portugal, 

“[...] serviu de modelo às congêneres já existentes e às que viriam a ser fundadas no 

Brasil”498. “Funcionava paralelamente à Escola de St. Antão, e pretendia ensinar a ciência e 

arte de fortificar que se tinha vindo a desenvolver na Europa com sistemas de defesa e com 

tecnologias sofisticadas”499.  

Em Portugal, conforme Marocci500, a Aula de Fortificação e Arquitetura Militar foi 

substituída pela Academia Real da Marinha e, em 1790, transformou-se em Academia Real de 

Fortificação, Artilharia e Desenho, criada por D. Maria I. Nessa Academia, foi criado o Real 

Corpo de Engenheiros.  

                                                 
496 DELSON, 1997. Op. cit., p.42.  
497 OLIVEIRA, 2004. Op. cit., p.89.  
498 TELLES, Pedro da Silva. História da engenharia no Brasil, séc. XVI a XIX. São Paulo: Livros Técnicos e 
Científicos, 1984. p.65.  
499 VALLA, 2010. Op. cit., p.2.  
500 MAROCCI, Gina Veiga Pinheiro. As aulas de engenharia militar: A construção da profissão docente no 
Brasil. CEFET-BA Comunicação. Disponível em: <http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe4/Texto.pdf>. 
Acesso em: 19 jun. 2008. p.4.  
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Em 1797, segundo Tavares501, foi sugerida ao Rei, pelo sargento-mor Engenheiro, 

José Manoel de Carvalho Negreiros, a criação de um Corpo de Engenheiros Civis, propondo 

uma regulamentação para as obras reais e públicas e para o estabelecimento de arquitetos 

civis, fiscais, provedores e administradores. Também para evitar que entrassem no país 

arquitetos ou engenheiros civis estrangeiros. Conforme o autor, na Lei de Organização 

figuravam os seguintes títulos:  

Título I- Art. III Do Real Corpo de Engenheiros 
Título III (Uniformes) – Art. VI Dos Engenheiros 
Título IV – Art. VI Dos Artífices Engenheiros.  

 

Nesse período, da criação da Lei de Organização das atividades de Engenharia e de 

Arquitetura, já havia em Portugal o Real Corpo de Engenheiros com 129 integrantes, dos 

quais 21 foram destacados para o ultramar. Entre eles, havia cinco que foram para a Capitania 

de Rio Grande, conforme Fortes e Wagner: “Coronel Francisco João Roscio, os Tenente-

Coronéis Eusébio Antônio de Ribeiros e Alexandre Elói Portela, o Major Saldanha, o Capitão 

Francisco das Chagas dos Santos”502. Desses militares, o primeiro foi governador interino da 

Capitania de Rio Grande de São Pedro de 1801 a 1803503.  

No Brasil, por sua vez, tanto a Aula Militar da Bahia quanto a de Pernambuco já 

tinham iniciado, de maneira informal, antes mesmo da Ordem Régia de 1699504, que trata da 

fundação dessas escolas. Conforme Oliveira505,  

Os diplomados brasileiros nessas aulas estavam providos de conhecimentos 
preciosos não só para a arte da construção de fortificações, mas também para o 
planejamento de comunidades que construíam postos avançados da Coroa nas 
regiões extremas do Brasil.  

Ao pesquisar sobre Antônio José Caldas, lente506 da Aula Militar da Bahia, sobre suas 

disciplinas ministradas e os livros utilizados, Oliveira conseguiu montar a forma como era 

ministrado o conhecimento dessa disciplina aos estudantes.  

                                                 
501 TAVARES, 2000. Op. cit., p.54.  
502 Ibid., 54-55.  
503 FORTES; WAGNER, 1963. Op. cit., p.46.  
504 Oliveira discorda de vários autores que afirmam que a Aula Militar não teria funcionado na Bahia, antes dessa 
datada Ordem Régia de 1699, “Muita gente desavisada repete, até hoje, o que, durante muito tempo, foi 
difundido pelo Cel. Pirassinunga, o Gen. Lyra Tavares e outros, [...]”. (OLIVEIRA, 2004. Op. cit., p.100).  
505 Ibid., p.100.  
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 [...] através da documentação existente sobre a vida de José Antônio Caldas e das 
disciplinas que ensinou, tem-se uma boa ideia dos assuntos que eram lecionados na 
Aula Militar da Bahia: o seu curso usava três dias da semana para estudos teóricos e 
outros três para aplicações ao desenho507.  

A teoria da fortificação, ministrada em escolas que ensinavam arquitetura militar, 

exerceu sua influência na formação dos militares portugueses e, consequentemente, na 

formação das escolas militares no Brasil. No Rio Grande do Sul508, do século XVIII a início 

do XX, não só as fortificações eram desenhadas pelos militares, mas as plantas de cidades 

também. Por isso, é importante entendê-la como fundamento de um processo.  

Embora Kruft509 alerte que não se leve em consideração a independência da 

fortificação como teoria em si mesma, historicamente, no planejamento (desenho) de cidades, 

surgiram alguns tratados de operações militares e arte da guerra, que formulavam premissas 

básicas e, inclusive, em alguns tratados de arquitetura, havia sempre um capítulo à parte sobre 

esse tipo especial de construção.  

Os engenheiros militares receberam, na sua formação, conteúdos provenientes dos 

tratadistas portugueses que, por sua vez, beberam na fonte dos tratadistas clássicos 

(entendendo desde Vitrúvio510, “urbanista” romano511, aos vitruvianistas512).  

                                                                                                                                                         
506 Lente: termo utilizado para designar professor titular. “Todos professores eram nomeados por indicação da 
junta, devendo ser oficiais de ‘distintas luzes’; teriam as mesmas ‘honras e graças’ concedidas aos professores 
das Academias do Exército e da Marinha de Lisboa”. (TELLES, 1984. Op. cit., p.71).  
507 OLIVEIRA, 2004. Op. cit., p.100.  
508 A primeira Escola Militar Preparatória da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul foi criada em 1858, 
funcionou inicialmente em Porto Alegre, tendo sido transferida para Rio Pardo em 1859, ali permanecendo até 
1863, quando retornou à capital da Província. (LUZ, 2007. Op. cit., p.47).  
509 KRUFT, Hanno Walter. The theory of fortification. In: KRUFT, Hanno Walter. A history of architectural 
theory: from Vitruvius to the Present. New York: Princeton Architectural, 1994. p.109. A obra original é em 
alemão. A que foi consultada foi a traduzida para o inglês. Doravante todas as informações dessa obra que 
aparecerem nesta pesquisa foram traduzidas e transcritas pela autora.  
510 “Admite-se a existência histórica de Vitrúvio no I século a. C. Porém, no que diz respeito ao seu nome 
completo, à sua condição social, à localidade de nascimento e outras questões semelhantes, nos encontramos 
diante de verdadeiros enigmas. [...] Vitrúvio foi conhecido por toda a Idade Média, como bem comprovam os 
manuscritos conservados, que atestam que o texto tenha sido copiado ininterruptamente a partir, pelo menos, do 
século IX.” (VITORINO, Júlio César. Sobre a história do texto de Vitrúvio. Cadernos de Arquitetura e 
Urbanismo, Belo Horizonte, v. 11, n. 12, p 33-50, dez 2004. Disponível em: 
<http://periodicos.pucminas.br/index.php/Arquiteturaeurbanismo/article/view/850>. Acesso em: 04 nov. 2008. 
p.35- 44.)  
511 “Vitrúvio escreveu para registrar uma tradição ao invés de abrir uma nova época. [...] Muitos dos termos 
técnicos utilizados por Vitrúvio são simplesmente transcrições de palavras gregas.” (LOEWEN, Andrea 
Buchidid. Alberti e Vitrúvio. Projeções, v. 19/20, p.37-46, jan./dez. 2001/2002. Disponível em: 
 <http://www.historiaehistoria.com.br/materia.cfm?tb=professores&id=14>. Acesso em: 29 out. 2008. p.38.  
512 Vitruvianistas são os arquitetos da Renascença que seguiam as ideias de Vitrúvio.  



178 
 

Vitrúvio recolheu nos seus escritos indicações para a escolha do local a ser implantada 

uma cidade. No interior da cidade deveria haver uma divisão das áreas e o traçado das ruas, 

segundo os pontos cardeais, assim como da distribuição dos principais equipamentos. 

“Distribuídas as vielas e dispostas as praças, há que proceder, de acordo com a utilidade 

pública e o interesse comum, à escolha das áreas para os templos sagrados, para o foro513 e 

restantes espaços comuns”514.  

A fortificação e a ciência do cerco e das máquinas defensivas formavam um todo 

integral de arquitetura, tanto para Vitrúvio, como para o início da Renascença, afirma 

Kruft515, quando analisa a Teoria da Fortificação. Conforme o autor, do século XV até o 

século XVII, o estudo teórico de fortificações cobriu, parcialmente, problemas de teoria 

arquitetônica e, no século XVII, alguns matemáticos, filósofos e teólogos escreveram sobre 

fortificações,  

Foi com Albrecht Dürer, em 1527, que surgiu o primeiro tratado516 exclusivamente 

com esse objetivo, segundo Kruft517. O autor salienta que é improvável que Dürer, em seus 

desenhos para os planos de cidade quadrada, tenha tido qualquer inspiração formal do início 

da teoria de arquitetura italiana, pois essa teoria defendia o plano em forma poligonal ou em 

forma de estrela, e Dürer estabelecia seus preceitos através de observações práticas.  

Da catapulta até o surgimento do canhão, no final do séc. XV, conforme Kruft518, 

quando a “bala” de pedra foi substituída pela de ferro, e que houve a necessidade estratégica 

de mudar a tecnologia da construção defensiva519, na qual as muralhas não necessitavam mais 

                                                 
513 Foro ou Forum: espaço aberto nas cidades romanas em cujo entorno ficavam os principais equipamentos.  
514 POLLIO, Vitruvius. Tratado de Arquitetura. Tradução, introdução e notas M. Justino Maciel. São Paulo: 
Martins Fontes, 2007. p.104.  
515 KRUFT, 1994. Op. cit., p.109.  
516 “O tratado de Dürer sobre fortificações urbanas empresta apenas ligeira atenção à cidade propriamente dita; e, 
na maioria dos outros livros e planos sobre o assunto, a cidade é tratada como apêndice da forma militar”. 
(MUNFORD, Lewis. A cidade na História. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p.391).  
517 “Por um lado, Dürer desenvolveu várias alternativas para a construção de bastiões para defender cidades 
existentes e no cerne desse tratado, ele sublinhou uma utopia de cidade, na qual a natureza da fortificação servia 
meramente como um estímulo para a representação de uma estrutura social organizada no terreno”. (KRUFT, 
1994. Op. cit., p.110).  
518 KRUFT, 1994. Op. cit., p.10. 
519 “A pólvora aumentou o alcance, o poder e a mobilidade dos soldados profissionais. [...] Até aquele tempo, a 
segurança se baseara simplesmente no simples fosso e na muralha, defesa suficiente contra os guerreiros 
assaltantes, que não conduziam instrumentos pesados de ataque. [...] Até o século XV a defesa predominava 
sobre o ataque. O avançado tratado de Alberti sobre o planejamento das cidades (1485) não trata do canhão, e a 
nova arte da fortificação desempenhava apenas um papel sem importância. [...] A nova artilharia do fim do 
século XV tornou vulneráveis as cidades; e sua antiga forma de defesa, em colinas inacessíveis ou em encostas, 
apenas as tornava alvos mais visíveis. [...] após a bem sucedida defesa de Milão por Próspero Colonna em 1521, 
foram obrigados a adotar os novos métodos de fortificação que tinham ali sido elaborados pelos engenheiros 
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ser tão altas, mas sim espessas, a ocupação dos arquitetos e engenheiros era inseparável, os 

termos eram intercambiáveis. Em meados do século XVI, foi-se ampliando a separação entre 

a arquitetura civil e a militar.  

A nova tecnologia, entretanto, necessitava de especialização, de um crescimento na 

cooperação entre arquitetos e militares. Segundo Valla520, soldados tornam-se engenheiros e 

começam a escrever tratados de fortificação. Inicialmente, no período de D. Manuel (1495 a 

1521), as construções de fortificações que Portugal mandava executar em suas colônias 

seguiam os padrões medievais com os torreões cilíndricos.  

Segundo Valla521, as fortificações, em polígonos regulares e baluartes, foram 

introduzidas em Portugal, a partir de D. João III (1521 a 1557), juntamente com o conceito de 

“cidade ideal”. Nessa época foram traduzidas algumas obras clássicas de Sagredo, Vitruvius, 

Palladio, que fundamentaram os ideais renascentistas. Os conceitos de regularidade com 

algumas características das obras dos teóricos italianos, como simetria, formas geométricas 

com linhas perpendiculares e retas, vão ser encontrados nas fortificações que seguiam suas 

orientações. Os baluartes (deveriam ser simétricos em relação aos lados) eram a forma mais 

avançada de defesa para proteger os lados do polígono, formados por cortinas. No centro do 

polígono, deveria estar a praça principal, em cujo entorno estariam localizados os principais 

edifícios.  

Esses ideais renascentistas foram introduzidos em Portugal por diversos técnicos que 

se deslocavam da Itália. Dentre eles, Miguel Arruda, João de Castilho e Francisco de 

Holanda. Alguns arquitetos estrangeiros também foram chamados e trabalharam, 

principalmente, nas obras das colônias portuguesas na África e Índia. As experiências fora de 

Portugal, junto com o intercâmbio entre técnicos, encontraram terreno fértil para as novas 

intervenções522.  

Quanto ao conceito de simetria, os portugueses no século XVIII tinham conhecimento 

das duas definições, a de Vitrúvio e a da Academia. O conceito de simetria, na concepção de 

                                                                                                                                                         
militares italianos. [...] Aquelas novas fortificações eram muito mais complicadas que as antigas muralhas: 
tinham revelins, ressaltos, bastiões, em forma de pontas de lança [...] tornava-se necessário agora criar um 
complicado sistema de defesa que exigia grande conhecimento de engenharia e vasto dispêndio de dinheiro. No 
século XVI, as práticas dos engenheiros italianos dominaram a construção de cidades.” (MUNFORD, 1994. Op. 
cit., p.388-389; 340).  
520 VALLA, 2010. Op. cit., p.1.  
521 Ibid., p.1. 
522 Ibid., p.1. 
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Vitrúvio, tratava da relação do todo com as partes. Conforme Maciel, Vitrúvio entendia por 

Symetria523 o que se pode chamar, em português, de comensurabilidade524 – “é a unidade de 

todas as partes em relação umas com as outras e com o todo, ou, em outras palavras, será o 

sistema inter-relacional de módulos”.  

A fundação das Academias nacionais na França surgiu junto com a consolidação do 

absolutismo. A última Academia criada foi a da Arquitetura, fundada por Colbert, surgiu em 

1671 e funcionou até 1793. Conforme Kruft525, “A Academia cultivava a leitura de Vitrúvio e 

de autores da Renascença, em voz alta, os quais eram vistos numa ordem estrita, Vitrúvio, 

Palladio, Scamozzi, Vignola, Serlio, Alberti, Viola, Cataneo”.  

Em 1664, Colbert autorizou Claude Perrault a fazer uma nova tradução de Vitrúvio. A 

tradução foi lida em voz alta na Academia entre 1674 e1676. Em 1683, Perrault apresentou 

sua própria teoria526, a qual foi aceita. Conforme Kruft527, nessa teoria, o conceito de simetria 

passa a ter outra conotação. Simetria passou a significar a relação entre um lado e outro, 

divididos por um eixo; as relações de proporção entre elementos maiores e menores 

(paralelismos e contrastes).  

Esses dois conceitos marcaram, diferenciadamente, as concepções de arquitetura e 

“urbanismo” nos períodos do iluminismo e do absolutismo em relação aos períodos anteriores 

a eles. Nas cartas régias que determinaram a criação das novas Vilas do século XVIII no 

                                                 
523“A palavra grega symmetria não tinha o significado que hoje apresenta em português. Os latinos não criaram 
uma palavra nova, como expôs Plínio, Naturalis Historia, XXXIV, 65: non habet latinum nomen symmetria 
(‘não há termo latino para significar a symmetria’). Conforme o contexto discursivo vitruviano, mantendo 
sempre o conceito base de comensurabilidade, traduziremos por vezes essa palavra por ‘sistema proporcional de 
medidas’, por ‘correlação modular’, ou até, simplesmente, por ‘sistema de medidas’. (POLLIO, 2007. Op. cit., 
p.63).  
524 [...] a comensurabilidade consiste no conveniente equilíbrio dos membros da própria obra e na 
correspondência de uma determinada parte, dentre as partes separadas, com a harmonia do conjunto da figura. 
Assim como no corpo humano existe a natureza simétrica da euritmia a partir do côvado, do pé, do palmo, e de 
outras pequenas partes, o mesmo acontece no completo acabamento das obras. Em primeiro lugar, nos templos 
sagrados, seja pelas espessuras das colunas, seja pelo tríglifo ou mesmo pelo embater, na balista, pela abertura a 
que os gregos chamam peritreton; nas embarcações, pelo espaço entre dois toletes, que se diz dipechyaia; 
igualmente a partir das partes de outras obras se descobre uma lógica de simetrias. (POLLIO, 2007. Op. cit., 
p.75).  
525 KRUFT, 1994. Op. cit., p.129.  
526 Perrault explicando seu conceito de simetria: “A palavra simetria tem outro sentido em Francês; para isto, 
significa a correspondência na construção entre direita e esquerda alto e baixo, frente e fundos, se, em tamanho, 
forma, altura, cor, número ou localização na verdade, em tudo que pode fazer uma parte parecer outra, e aí, mais 
precisamente, que Vitrúvio nunca falou do seu tipo de simetria, a qual conta muito para a beleza das construções. 
Ibid., p.62.  
527 Ibid., p.128-133.  
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Brasil, o termo simetria aparece mais no sentido de Perrault528 do que de Vitrúvio, conforme 

Bueno, 

Este princípio esteve na base do “urbanismo” joanino (1706-1750), pombalino 
(1750-1777) e mariano (1777-1808), sendo amplamente aplicado na reconstrução de 
Lisboa após o terremoto de 1755, em Vila Real de Santo Antônio criada em 1774 na 
região do Algarve, e nas vilas criadas no Brasil a partir de meados do século529.  

Como esses conceitos foram introduzidos em Portugal? Os reis portugueses, para 

manterem o reino atualizado em relação às questões de arquitetura, estimulavam a tradução de 

textos estrangeiros. Conforme Bueno, em Portugal, as traduções de Vitrúvio, Sagredo, Alberti 

e do Tratado de Fortificações de Alberti Dürer datam dos meados do século XVI530.  

Alguns tratados holandeses, que citavam muito os tratadistas italianos, influenciaram 

bastante os portugueses, que retomaram os velhos mestres, por uma via indireta531. Desde o 

século XVII, vários tratadistas portugueses estabeleciam a discussão sobre matéria relativa à 

construção e regras gerais de planejamento urbano. Dentre eles, podem ser destacadas a 

Escola Francesa e a Escola Holandesa, que mais contribuíram para o desenvolvimento da 

ciência da fortificação. Bueno esclarece que “Os tratados de Dogen, Adam Freitag e Samuel 

Marolois tiveram grande penetração em Portugal, sobretudo nos reinados de D. Pedro II 

(1668-1706) e D. João V (1706-1750), visto que os Países Baixos foram ao longo do XVII o 

palco da guerra na Europa”532. Conforme Oliveira533, a obra de Luís Serrão Pimentel, sobre o 

método de fortificar as praças, baseou-se na maneira à holandesa dos tratados desses 

tratadistas citados, entre outros, o que lhe deu bastante crédito e reputação.  

Na época em que Azevedo Fortes lançou “O engenheiro português”, o método 

holandês já estava em desuso na Europa. No entender de Azevedo Fortes534, a tradução de 

                                                 
528 Claude Perrault fez uma tradução de Vitrúvio em 1673, nela, destruiu os princípios arquitetônicos estéticos de 
Vitrúvio. Seu maior ponto de ataque foi no conceito da proporção, a qual, para ele, não é uma lei da natureza e 
sim é estabelecida pelo consentimento dos arquitetos determinada pelo costume e tradição. KRUFT, Hanno 
Walter, The foundation of the French Academy of Architecture and the subsequent challenge to it in A History 
of Architectural Theory – from Vitruvius to the Present. New York: Princeton Architectural, 1994, p. 133. 
529 BUENO, 1994. Op. cit., p.3.  
530“[...] data de 1541 a tradução portuguesa de Vitrúvio encomendada a Pedro Nunes; de 1541/42 três tiragens do 
Medidas Del Romano de Diogo de Sagredo, impressas pelo tipógrafo régio Luís Rodrigues; de 1543, a tradução 
do De Aquaeductibus, de Frontino e de 1551 do De Re Aedificatoria de Alberti, encomendadas ao célebre 
humanista português André de Resende. Data ainda de 1552, o De Condendis Arcibus de Isidoro de Almeida, 
provavelmente uma tradução do tratado de fortificação de Albrecht Dürer, na sua edição latina De Urbicus et 
Arcibus Condendis”. (MOREIRA apud BUENO, 1994. Op. cit., p.10).  
531 BUENO, 1994. Op. cit., p.11.  
532 Ibid., p.10.  
533 OLIVEIRA, 2004. Op. cit., p.102.  
534 FORTES, 2009. Op. cit., folha de rosto.  
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Pimentel sobre Fortificação Moderna, mandada imprimir por ordem do rei, não passava de 

“uma compilação de vários métodos que serviria mais como notícia histórica do que para dar 

abertura de entendimento, e facilidade aos principiantes”. Segundo Oliveira535, a obra de 

Azevedo Fortes baseou-se na escola francesa, que trouxe novos aportes à questão, 

principalmente através da doutrina de Vauban.  

A administração do Conselho Ultramarino tinha interesse na divulgação das obras dos 

tratadistas, possibilitando o envio de livros e instrumentos para o Brasil. Um dos textos 

didáticos utilizados no Brasil foi o Tratado de Belidor, “ La Science des Ingénieurs”, do 

século XVIII. Conforme relata Oliveira,  

 [...] um trabalho verdadeiramente enciclopédico da engenharia da época, aplicado à 
engenharia militar e civil, da autoria de Bernard Forest de Belidor, em seis volumes. 
Este texto já contemplava estudos de resistência dos materiais baseados, ainda, nas 
hipóteses de Parent e Bernouilli536.  

Com esses tratados, conforme Valla537, pretendeu-se introduzir novas tecnologias, 

aplicadas em inúmeras cidades portuguesas em Portugal e no Brasil onde se começou a 

implementar uma política de consolidação no território português.  

Fortes538descreveu em seu tratado, no prólogo ao leitor, que a matéria era 

importantíssima e que não havia nada impresso em português da parte relativa à Geometria 

prática sobre o papel e sobre o terreno. O autor defendia a pertinência do seu tratado, pois, na 

época em que o editou, havia poucas obras com o conteúdo de Fortificações, justificando que 

havia raros exemplares da obra de Luís Serrão Pimentel, “cosmógrafo-mor e Engenheiro-mor 

do Reino de Portugal”.  

Fortes divide sua obra em dois tratados: O Tratado I – Da Geometria Prática, está 

dividido em três livros: Da Longemetria (medida das distâncias), Da Planimetria (medida 

das superfícies) e Da Stereometria (medida dos corpos). O Tratado II está dividido em oito 

livros: Da Fortificação em geral, Da Fortificação Regular, Das obras exteriores, Do 

delineamento das Praças, Da Fortificação Irregular, Da Construção Efetiva das Praças, Da 

Fortificação Ofensiva das Praças, Da Fortificação Defensiva das Praças. 539 

                                                 
535 OLIVEIRA, 2004. Op. cit., p.102.  
536 Ibid., p.101.  
537 VALLA, 2010. Op. cit., passim.  
538 FORTES, 2009. Op. cit., p.4 e 5 (prólogo). 
539 Ibid., p.4 e 5 (prólogo).  
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No livro da Longemetria sobre Geometria Prática, Fortes540 ensinava o método da 

doutrina chamada por ele “a mais moderna em que se está praticando nos nossos tempos”.  

Essa compilação de notas sobre a formação dos engenheiros militares, das ordenações 

das Cartas Régias e dos tratados que os orientaram faz supor que as mesmas regras foram 

aplicadas nas cidades da região em que este estudo abarca.  

Pouco depois de um mês da assinatura do Tratado de Madri, o ministro Alexandre 

Gusmão, em razão do falecimento de D. João V, foi aposentado. Com o reinado de D. José I, 

em 1750, iniciou novo período monárquico português, assumindo o cargo, como seu ministro, 

o futuro Marquês de Pombal. Pombal não só continuou com a política do governo anterior de 

expansão na América, bem como investiu sobremaneira no mapeamento do espaço geográfico 

nacional.  

O período pombalino para a América portuguesa foi demarcado por uma grande 

influência das ideias iluministas. A política preocupou-se com a definição de fronteiras, que 

se apoiou em um sistema de mapeamento do território, através das cartas geográficas, as quais 

serviram de base às negociações dos Tratados entre as Coroas Ibéricas. Preocupou-se com um 

sistema extensivo de fortificações e de uma constante comunicação com o centro 

administrativo. Para Pombal, ter soberania seria: “[...] o constante e real domínio de um 

espaço geográfico bem demarcado. Esta era a noção de território nacional, segundo o 

despotismo esclarecido”, observou Toledo541.  

Conforme Bueno542, assim como as Leis das Índias que se fundamentaram nas práticas 

já acontecidas nas colônias, o Brasil também serviu de laboratório para as experiências de 

Portugal na implantação de novas cidades, não só para as colônias, mas também para as 

renovações urbanas da metrópole.  

A política urbana pombalina, quando do terremoto e incêndio, teve repercussões muito 

fortes não só na reconstrução “da baixa” de Lisboa, como também possibilitou laboratórios 

nas novas cidades das colônias portuguesas do século XVIII. Os engenheiros militares, 

instigados pela reconstrução de Lisboa, estudaram e projetaram novas técnicas construtivas e 

implantação de cidades.  

                                                 
540 FORTES, 2009. Op. cit., p.3 (prólogo).  
541 TOLEDO, Benedito Lima de. A Ação dos Engenheiros Militares na Ordenação do Espaço Urbano no Brasil. 
In: TEIXEIRA, Manuel C. A construção da cidade brasileira. Lisboa: Horizonte, 2004. p.131.  
542 BUENO, 1994. Op. cit., p.13.  
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No Brasil, segundo Santos543, as ações de povoamento promovidas pela Coroa 

Portuguesa devem ser entendidas tanto pela “instalação física de núcleos urbanos com a 

definição de seu ‘traçado’”, quanto pelas “normas gerais de convívio”. leiam-se as ordenações 

do reino de Portugal, “comuns a todos os súditos portugueses”.  

Através do projeto político do Marquês de Pombal, aconteceram transformações que 

repercutiram diretamente nas cidades brasileiras. Conforme Moreira, a ocasião de 

experimentar “a ideologia do Iluminismo e da sua racionalidade estava na oportunidade de 

por em prática novas idéias nos traçados urbanos, numa ‘terra nova’, como o Brasil”544.  

Afirma Santos545 que, embora no reinado setecentista de D. João V (1706 a 1750) 

tenha havido um ensaio de estrutura administrativa portuguesa, com uma política de 

princípios centralizadores do estado, foi durante o reinado de D. José I (1750 a 1776), através 

das estratégias políticas do Marquês de Pombal para Portugal e suas colônias, que 

aconteceram profundas transformações socioculturais, políticas, administrativas e econômicas 

em Portugal.  

Um novo conceito de cidade foi praticado na fase pombalina, após o terremoto que 

abateu Portugal, em 1755. Esse fenômeno natural provocou tal necessidade de rever os 

conceitos de cidade que acorreram várias propostas de tratados, de desenhos e de 

renormatizações das obras urbanas, principalmente na reestruturação urbana de algumas 

cidades portuguesas em relação à regularidade das fachadas urbanas. Conforme afirma 

Gomes546,  

Uma mesma preocupação era sempre tida em conta, a procura da regularidade na 
estrutura urbana ao mesmo tempo no alinhamento e modelos arquitetônicos, que se 
queriam uniformes ao longo de cada rua e preferencialmente ao longo de todo o 
conjunto.  

O local, em Lisboa, hoje conhecido por baixa pombalina, foi reconstruído por uma 

equipe de engenheiros militares como Manuel da Maia, Carlos Mardel e Eugênio dos Santos, 

que conduziram o planejamento e a reconstrução da cidade. Conforme Gomes547, “o 

terremoto de 1755 fez nascer a possibilidade da construção de uma nova malha urbana na 

                                                 
543 SANTOS, 1999. Op. cit., p.45.  
544 MOREIRA, 2003. Op. cit., p.23.  
545 SANTOS, 1999. Op. cit., p.44.  
546 “A regularidade era acentuada pela adoção de modelos arquitetônicos uniformes, nas cérceas, alinhamentos, 
dimensão e forma dos lotes, número e tipo de vãos e acabamentos”. (GOMES, 2007. Op. cit., p.33).  
547 Ibid., p.34.  



185 
 

cidade de Lisboa”, com um traçado novo, ordenado, com grandes praças, avenidas largas e 

retilíneas (Fig. 60).  

 
 

Fig. 60 - Lisboa Pombalina. 
Disponível em: 

<http://bloguehistorico6.wordpress.com/2007/12/05/a-
reconstrucao-de-lisboa/>. Acesso em: 19 fev. 2012 

 
Fig. 61 - Capa do livro sobre 

Manuel da Maya e os 
engenheiros militares no 

terremoto de 1755. 
Fonte: AYRES, 2008. 

Desses trabalhos executados sobre a reconstrução da cidade, foram feitas propostas 

denominadas de Dissertações (Fig. 61) constituídas por três documentos, compilados por 

Cristóvão Ayres548, datados de 4 de dezembro de 1755, 16 de fevereiro de 1756 e 31 de março 

de 1756. Bueno reforça a relevância de se buscar esses documentos: “merecem estudo as três 

‘Dissertações’ de Manuel da Maia, encaminhadas ao Duque de Lafões, Regedor das 

Justiças”549.  

Entre os documentos dedicados à reconstrução de Lisboa, foi escrito, em 1763, por 

Figueiredo Seixas, arquivado na Biblioteca Nacional de Lisboa, o Tratado da ruação para 

emenda das ruas das cidades, vilas, e lugares deste reino em duas partes dividida550 (Fig.62), 

conforme Moreira, melhor documento demonstrativo da afirmação dessa prática urbanística 

da ruação.  

                                                 
548AYRES, 2008. Op. cit., p.8.  
549 BUENO, 1994. Op. cit., p.13.  
550 “O tratado da Ruação foi oferecido ao então Conde de Oeiras (mais tarde Marquês de Pombal), em 1763”. 
(GOMES, 2007. Op. cit., p.18).  
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Fig.62 - Folha de rosto do Tratado da ruação. 
Fonte: SEIXAS, 2011. 

 

Seixas551 decidiu, segundo Gomes552, inicialmente, escrever um tratado para a 

correção dos defeitos urbanísticos da cidade do Porto, mas repensou o assunto e escreveu para 

a totalidade do reino, num “[...] ambiente de frenética urbanização no território nacional e 

ultramarino”.  

                                                 
551 “906 - Seixas (José Figueiredo): Foi arquiteto da igreja da Ordem Terceira do Carmo do Porto, cuja primeira 
pedra foi lançada a 29 de agosto de 1756”. (VITERBO, 1988. Op. cit., p.29).  
552 GOMES, 2007. Op. cit., p.34. 
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A renovação de Lisboa e a construção da cidade do Rio de Janeiro devem ter 

influenciado nas decisões do tratado de Figueiredo Seixas. Conforme Gomes553, “a cidade que 

lhe serviu de paradigma da boa ruação é o Rio de Janeiro, em 1763 [...]”, mas principalmente 

sua formação clássica advinda do conceito de ‘cidade ideal’ renascentista, “[...] as verdadeiras 

fontes dessa doutrina urbanística estão em outro lado. Podemos descortiná-las na noção 

renascentista da ‘cidade ideal’, divulgada pelos tratados de Vitrúvio, de Alberti, de Sérlio, de 

Pietro Cataneo, tão larga difusão entre nós desde meados do séc. XVI”.  

O próprio Seixas ressalta o ineditismo de seu manuscrito: “nem até o tempo presente 

houve algum sujeito que haja escrito sobre semelhante matéria”554.  

O tratado de Seixas teria influenciado propostas utópicas de projetistas portugueses. 

Segundo Walter Rossa555,  

Essa utopia, que para além do esboço de um modelo de sociedade inclui ainda 
extensas listas, programas e modelos de equipamentos urbanos, fora precedida, e a 
meu ver inspirada, de outra com a qual tem muitas semelhanças, o Tratado da ruação 
de José de Figueiredo Seixas.  

Os tratados portugueses, principalmente no século XVIII, exerceram sua influência no 

conceito de cidade regular nas novas vilas que estavam surgindo nesse período do colonial no 

Brasil, fortemente difundido pelos engenheiros militares que, através de sua formação erudita, 

trouxeram em sua bagagem novas formas de implantação de cidade.  

No Rio Grande do Sul, em razão do fator de defesa da fronteira meridional no Brasil, 

muitas das instalações dos acampamentos militares originaram as povoações da região e, em 

razão de muitos desses planos das povoações terem o traçado tendendo à regularidade e por 

alguns terem sido desenhados pelos militares que transitaram na região, aqui serão tratadas as 

questões que dizem respeito aos agentes responsáveis pelo desenho das cartografias.  

Os engenheiros militares tinham, na sua formação, princípios bem claros, como as 

recomendações de Vitrúvio556 sobre a implantação de uma cidade _ que o local fosse arejado, 

“bem ensolarado, livre de neblinas e geadas”; sobre as de localizações de alguns 

                                                 
553MOREIRA (apud GOMES, 2007. Op. cit., p.81).  
554 MOREIRA, 2003. Op. cit., p.27.  
555 ROSSA (apud GOMES, 2007. Op. cit., p.86.)  
556 POLIÃO, Marco Vitruvio. Da Arquitetura. Tradução e notas Marco Aurélio Lagonegro. São Paulo: Hucitec, 
1999. p.57-66.  
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equipamentos urbanos _ “recintos sagrados, do foro e dos demais lugares comuns” e de como 

esses equipamentos mereciam destaque.  

Segundo as recomendações de Vitrúvio, se – o acesso da cidade fosse pelo mar, o 

equipamento do foro devia estar próximo ao porto, e se a cidade fosse para o interior da 

região, o foro devia estar no centro. Nas cidades abordadas, Rio Grande, São José do Norte e 

Pelotas, os equipamentos públicos guiavam-se por essa lógica. Em Rio Grande e São José do 

Norte o alargamento com os principais equipamentos ficavam próximos ao porto e, em 

Pelotas, o principal equipamento da Freguesia, a Igreja, está no centro do núcleo urbano.  

As primeiras cidades coloniais Portuguesas na América do Sul (Salvador, Rio de 

Janeiro e Colônia do Sacramento) eram cidades fortificadas, isto é, na sua implantação, seu 

perímetro era fortificado por muralhas e bastiões em cujo interior se desenvolvia o núcleo 

urbano. A partir do século XVIII, tendeu à separação, ou seja, a fortificação e a cidade foram 

separadas.  

No caso de Rio Grande, a implantação de um núcleo urbano, desde o início, estava 

fora da fortificação. Embora houvesse uma trincheira de proteção funcionando como muralha, 

que nem sempre funcionava. Conforme o viajante Hörmeyer, que passou pela região em 

meados do século XIX,  

Rio Grande é muito fortificada, isto é, tem um número de fortes totalmente 
imprestáveis na costa e, contra o lado da terra, uma trincheira que corta a península 
em toda a sua largura e serve muito bem como defesa contra as areias movediças; 
menos, porém, contra um inimigo presuntivo, pois esse pode cavalgar, em toda sua 
carreira, por cima da trincheira, até mesmo sem suspeitar que, neste lugar, haja uma 
valada557.  

Considerando esse breve relato de acontecimentos, de como as escolas militares se 

formaram em Portugal e no Brasil e quais os Tratados mais utilizados para a transmissão do 

conhecimento sobre como construir fortificações, podem-se inferir algumas observações.  

Em primeiro lugar, em razão da região em estudo ter sido palco de litígio entre as duas 

coroas ibéricas, ela se tornou muito militarizada. Ao serem formados pelas Aulas Militares, 

supõe-se que esses profissionais militares basearam suas obras em dois tratados, ou seja, 

“Método lusitânico de desenhar fortificações das praças regulares e irregulares” e “O 

engenheiro português”.  

                                                 
557 HÖRMEYER, Joseph. O Rio Grande do Sul de 1850, Porto Alegre: D. C. Luzzatto, 1986. p.34.  
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Em segundo lugar, a tarefa de construir as cidades no Brasil colonial, no final do 

século XVIII e início do XIX, foi entregue aos engenheiros militares, fossem eles brasileiros, 

“portugueses ou estrangeiros, ao serviço da coroa que se encarregavam quer da construção de 

fortificações, quer da construção dos aglomerados urbanos”558. E através de seus 

conhecimentos tão cheios de normas e regras, o engenheiro militar era levado a procurar a 

regularidade ao iniciar a planificação de um povoado.  

Compreende-se que a função do arruador, a qual se tornou mais regular no século 

XVIII, passou a ter relevância na composição do traçado urbano. Essa constatação acontece 

pelos textos que falam sobre a tarefa do arruador559. Em Portugal, conforme Moreira assinala, 

a função inicialmente era de “medidor do reino”, e, no Brasil, além de medidor, o funcionário 

da câmara também desenhava a rua560. Soma-se a essas informações, a de que Azevedo Fortes 

já havia feito um tratado especial de fazer cartografias, em 1728, dedicando o capítulo de 

noções de Geometria Prática aos medidores e aos engenheiros.  

Essa conclusão se reforça com a declaração de Fortes561: “A doutrina deste tratado é 

precisa aos Medidores e também aos Engenheiros, que devem assistir às medições das obras 

da Fortificação, a examinar se se fazem como convém ao Real Serviço” 

Nesse seu Tratado, conforme Bueno562 aponta, Fortes propôs a instituição de um corpo 

de medidores, com um medidor-mor e medidores das comarcas, como superintendentes dos 

oficiais camarários (relativo à câmara), o que não teve efeito, segundo Moreira, mas 

demonstra que “o ideal da regularização era já um dado adquirido”563. Baseado na demanda 

de medidores, Seixas apresenta uma secção dedicada a ensinar como fazer cartas geográficas.  

Seixas colocou, no apêndice de seu tratado, parte da obra de Azevedo Fortes sobre o 

modo de fazer cartas geográficas, demonstrando a pertinência e a aplicabilidade da ruação. 

Conforme Bueno,  

 [...] apresenta menção explícita e cópia integral de parte do conteúdo do Tratado do 
Modo o mais fácil e o mais exato de fazer as Cartas Geográficas, de Azevedo Fortes, 

                                                 
558 GOMES, 2007. Op. cit., 3.  
559 A designação oficial do termo era de “medidor”. “O termo ‘ruador’ já devia ser corrente no Brasil (e talvez 
em Portugal na linguagem coloquial) desde o século XVI, correspondendo à forma verbal ‘arruado’ – que 
implica, no verbo ‘arruar’”. Tanto em Salvador como em Lisboa a designação oficial do termo era de ‘medidor’, 
a variante popular seria a de ‘ruador’. (MOREIRA, 2003. Op. cit., p.26).  
560 Ibid., p.24.  
561 FORTES, 2009. Op. cit., p.4 e 5 do prólogo.  
562 BUENO, 1998. Op. cit., p.107.  
563 MOREIRA, 2003. Op. cit., p.23.  
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o que reforça sua atualidade também na Metrópole, cerca de quarenta anos após sua 
publicação, bem como a importância do desenho na formação do ruador. 564 

Embora as Cartas Régias trouxessem normas de implantação regular para as vilas 

brasileiras, e os engenheiros planejassem as novas vilas, a figura do ruador merece destaque, 

pois através dele é que foram reproduzidas as medidas que lhes haviam sido passadas pelas 

práticas urbanísticas, medidas essas que não estavam totalmente definidas nessas cartas.  

Além dos engenheiros militares, habituados a abrir caminhos e a traçar novas 
povoações já perfeitamente regulares (como mostram as cartas de fundação de Vila 
Boa de Goiás e Vila de Icó, 1736, S. José do Rio Negro, 1755, e Oeiras no Piauí, 
1761, tão idênticas que parecem seguir um formulário preestabelecido), os agentes 
do urbanismo regular sistemático serão os anônimos ocupantes do cargo igual ao 
“medidor” metropolitano “os funcionários do urbanismo” na feliz expressão de 
Renata Araújo: os “ruadores”, uma profissão (ou ao menos o nome) que parece não 
ter existido em Portugal. 565 

Em 1626, o cargo de ruador já estava previsto na Câmara Municipal de Belém do 

Pará.  

O passo seguinte seria o da criação oficial do cargo camarário de ruador, o 
especialista nesse tipo de urbanismo ainda em larga medida empírica e sem regras 
científicas, como o dos “medidores” do reino. Encontramo-lo em, Belém do Pará, 
onde em 1626 o “ruador” da câmara abria uma rua para albergar colonos vindos dos 
Açores. 566 

A despeito do que Azevedo Fortes tenha proposto no seu tratado sobre a atividade de 

“medidor”, Figueiredo Seixas inova sobre o conceito de ruação. No tratado de Seixas, o termo 

arruador tem uma conotação de planejador, além da função de medidor. Segundo Walter 

Rossa,  

O conceito de “ruação” por ele proposto tem sido identificado como um retorno aos 
valores, tradicionais do urbanismo português, mas parece-me indiscutível que, se de 
fato na terminologia e método de abordagem está bem clara a tradição já ancestral 
do urbanismo português, a ideia de “arruação” é aqui fundamentalmente a do 
“ordenamento” e por isso extremamente inovadora567.  

Moreira568 afirma que, além dos medidores, havia o ofício do profissional habilitado à 

construção. Quanto à formação desse profissional, em 1549 já havia o embrião, em Portugal, 

de um ensino oficial pelo mestre pedreiro Miguel de Arruda, nomeado Mestre das 

Fortificações e Muros do Reino, Lugares D’Além e Índia. Esses profissionais da construção, 
                                                 
564 MOREIRA, 2003. Op. Cit., p.107.  
565 Ibid., p.23. 
566 Ibid., p.24.  
567 ROSSA (apud GOMES, 2007. Op. cit., p.86).  
568 MOREIRA, 2003. Op. cit., p.17.  
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conforme Telles569, seriam chamados de “mestres de risco, herdeiros do ofício da construção”. 

Segundo o autor, os mestres de risco570 eram os artífices legalmente licenciados para projetar 

e construir e foram os responsáveis pela maioria das construções até o século XIX.  

No âmbito geral, na demarcação das sesmarias havia a atividade do agrimensor. Esse 

agrimensor, conforme a tradição romana571, também atuava na demarcação da cidade. A 

profissão do agrimensor evoluiu, seus equipamentos também e o conhecimento difundiu-se 

pela tradição e pelas escolas militares no século XVIII. O profissional militar, ou habilitado 

para esse fim, estava apto a demarcar as ruas de um povoado. O Alvará, de 25 de janeiro de 

1809, que regulamentava sobre demarcação de sesmarias, determinava aos agrimensores, 

pilotos e engenheiros militares as medições das terras e os desenhos das plantas.  

Até o início do século XX, conforme Ghirardello572, o arruador “era, regra geral, 

agrimensor em razão da rara atuação de engenheiros, tanto no país como um todo como 

particularmente no interior de São Paulo”.  

Na fronteira do Rio Grande do Sul, em razão de ser uma zona muito militarizada, a 

pesquisa documental parece demonstrar que vai se evidenciando cada vez mais, quanto mais 

se aproxima o final do século XIX, a figura do agrimensor arruador. Segundo Rhoden,  

Na primeira metade do século XIX, havia dificuldade de conseguir alguém em 
condições de assumir tal cargo [o de Arruador], embora houvesse a preocupação das 
câmaras para com o ordenamento de suas sedes municipais. Essa dificuldade foi 
superada, em alguns casos com a contratação de pilotos de sesmarias ou de pilotos 
agrimensores ou, simplesmente, agrimensores estrangeiros, que chegavam à 
fronteira, através do Uruguai ou da Argentina573.  

                                                 
569 TELLES, 1984. Op. cit., p.8.  
570 “Cujos conhecimentos haviam sido adquiridos diretamente de outro ‘mestre’, como aprendizes, e cuja 
capacidade profissional tinha de ser comprovada por exames minuciosamente descritos no Regimento de 
Oficiais Mecânicos – compilado pelo ‘licenciado’ Duarte Nunes Leão, em 1572 – que regulamentou as 
Corporações de Ofícios em Portugal e suas colônias. Essa legislação prevaleceu no Brasil por mais de 250 anos, 
tendo sido somente revogada pela Constituição do Império, de 1824, que extinguiu as antigas ‘corporações de 
ofícios’, de origem medieval”. (IBID., p.8).  
571 Conforme a tradição romana o acampamento militar era demarcado pelo agrimensor com um instrumento 
(uma vareta vertical colocada no centro de um círculo) a sombra do sol entre dois momentos, antes e depois do 
meio dia. Essa demarcação originava o decumano (direção leste/oeste) e pela ligação dos dois pontos que 
tangenciam o círculo, o cardo (direção norte/sul), perpendicular ao primeiro. Ao longo desses eixos estendiam-se 
as duas vias principais do lugar marcado, onde elas se cruzavam era denominado de umbilicus do lugar, ali era 
colocado o groma, principal instrumento dos agrimensores. Na continuidade traçavam-se as outras ruas, 
paralelamente a esses eixos. (RYKWERT, Joseph. A ideia de cidade. São Paulo: Perspectiva, 2006. p.38-55).  
572 GHIRARDELLO, Nilson. À beira da linha: formações urbanas da Noroeste paulista. São Paulo: UNESP, 
2002. p.157.  
573 RHODEN, 2005. Op. cit., p.144.  
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Embora, segundo Rhoden574, não se tenha encontrado a figura do piloto de sesmarias 

nos documentos das outras cidades de fronteira do Rio Grande do Sul, além de Jaguarão, é 

uma figura encontrada em alguns documentos gráficos da região. Conforme Yunes575, 

Maurício Inácio da Silveira demarcou, em 1815, os limites da freguesia de Jaguarão e 

desenhou a planta urbana da freguesia de São Francisco de Paul, futura Pelotas. Manoel 

Gonçalves dos Santos desenhou a planta urbana de Rio Grande, em 1829576, e a planta da sede 

de São Leopoldo também foi demarcada por um piloto.  

Pode-se especular que, em Rio Grande, São José do Norte, Pelotas e adjacências, a 

atuação desses profissionais teve influência no arruamento através de um processo semelhante 

ao tradicional utilizado desde Portugal.  

Outra observação importante é sobre o nível de elaboração científica dos tratados, que 

correspondia aos conhecimentos mais adiantados da época. A geometria e a matemática eram 

as matérias fundantes do racionalismo do século XVII. Isso corrobora a hipótese de um saber 

erudito, científico, reflexivo, cartesiano, metódico e racional que estaria na base das 

formações dos engenheiros e arruadores, agrimensores e outros.  

4.2 Práticas urbanísticas  

Os engenheiros militares foram responsáveis pela inserção do traçado regular, em 

razão de sua formação erudita e pela própria exigência, no momento, de ocupar a região 

rapidamente de forma racional. Por outro lado, foi através das práticas urbanísticas exercidas 

pelos engenheiros militares e suas cartografias e pelos práticos, chamados de “ruadores”, que 

aprendiam o ofício de cordear uma planta urbana, que se deu a transmissão da maior parte dos 

regramentos utilizados para desenhar os elementos urbanos das cidades analisadas e suas 

congêneres no Brasil.  

Essas medidas vão comandar as ações das práticas de medir e marcar, principalmente, 

os elementos urbanos das cidades. A partir dos palmos, vão surgir as medidas que regem as 

larguras das ruas, as faces dos quarteirões e as testadas dos lotes.  

                                                 
574 RHODEN, 2005. Op. cit., p.145.  
575 YUNES, Gilberto Sarkis. Cidades reticuladas: a persistência do modelo na formação urbana do Rio Grande 
do Sul. 1995. 158p.Tese (Doutorado em Arquitetura) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo. São Paulo. p.68.  
576 AHEx, n.07.01.1422.  
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Os tratados técnicos e mais a prática urbanística portuguesa da ruação utilizavam-se de 

medidas adotadas na época e que variavam no valor absoluto de país para país. Essas medidas 

eram relacionadas ao palmo (0,22m), às braças (10 palmos = 2,2 m), às varas (5palmos = 

1,1m) 577. As Cartas Régias ordenavam também em pés (pé português= a 0,33m) 578.  

A partir do momento em que ficou estabelecido um intervalo de medidas 

proporcionais ao palmo (0,22m.), ou seja, que uma medida pode ser transferida por um palmo 

(22 cm), por 10 palmos (2,2m) ou por 100 palmos (22m), se essas medidas forem divididas ao 

meio ou somadas uma inteira e uma metade, pode-se chegar a uma série de medidas usuais 

das práticas urbanísticas.  

Por exemplo, 15 palmos será equivalente a 3,3m, 30 palmos a 6,6m e 60 palmos a 

13,2m. Essas medidas parecem mágicas, quando assim entendidas, entretanto elas abrem um 

universo para a compreensão de um levantamento urbano quando se quer entender, dentro do 

sistema métrico decimal, porque as medidas desses lotes são tão quebradas.  

4.2.1 Formas permanências e persistências 

Dentre os vários conceitos estabelecidos por algumas trajetórias de análise da forma 

urbana, está o de permanência. Esse conceito vem de Marcel Poète579, geógrafo francês que 

conseguiu abstrair a essência do que permanece fisicamente na estrutura urbana de uma 

cidade de maneira que ela continue a ser percebida e utilizada, embora o fato histórico que a 

provocou não exista mais.  

A grande contribuição de Pöète, conforme Aldo Rossi, foi a de ter observado que as 

permanências são detectadas através dos traçados e dos planos. A essa observação Rossi 

adicionou as sobrevivências, “sinais físicos do passado”, introduzindo o conceito de 

persistência. As persistências seriam os tipos de formas urbanas que persistem até os dias de 

                                                 
577 FORTES, 2009. Op. cit., p.8.  
578 Pé português: medida equivalente a um palmo craveiro e meio (0,33m). (HOUAISS, 2001. Op. cit.).  
579 “Marcel Poëte (1866-1950) [...] denunciou a cidade como organismo vivo, dono de uma vida própria que não 
é a soma de vidas particulares. Uma cidade é um todo vivo. [...] Criou, em 1903, o ‘Curso de Introdução à 
História de Paris’ [...] Em 1916, transformou a Biblioteca, da qual era o conservador, em um Instituto de 
História, de Geografia e de Economias urbanas, que inaugurava a extensão das pesquisas urbanas em todas as 
cidades. [...] Em 1919, auxiliou Henri Sellier na criação da ‘Escola Prática de Estudos Urbanos e de 
Administração municipal’, que se tornaria, em 1924, o Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris [IUP]. 
(BARDET, Gaston. O urbanismo. Campinas: Papirus, 1990. p.27-28).  
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hoje. Rossi utilizava, portanto, os dois conceitos, tanto o de permanência, quanto o de 

persistência.580 

Os elementos urbanos, rua, quarteirão e lote, que formam o tecido urbano original são 

persistências que seguem determinados padrões. Para tanto, salienta-se a importância do 

estudo das permanências (traçado urbano) e das persistências (ruas, quarteirões, lotes) para o 

entendimento da formação do centro histórico de uma cidade.  

É com esse sentido que foram abordadas as permanências e algumas formas 

persistentes até a atualidade nos centros históricos que estão no foco desta pesquisa. Ou seja, 

os vestígios, traçado urbano, ruas, quarteirões e lotes, que mais persistiram na morfologia dos 

núcleos urbanos abordados neste estudo, desde sua origem. Conforme Rossi581, “Através da 

variação das épocas e das civilizações é possível, pois, constatar uma continuidade de motivos 

que assegura uma relativa unidade na expressão urbana”.  

Nessa ótica, como os centros históricos das cidades em questão foram desenhados? É 

necessário desvendar sobre que bases lógicas e entramados foram utilizados.  

Aqui se pode fazer uma observação sobre a instalação de uma vila no período colonial 

brasileiro. A instalação levava em conta alguns espaços e equipamentos que se repetiram em 

vários núcleos urbanos do Brasil colonial, ou seja, relativos à sua estrutura urbana.  

Na implantação das primeiras nucleações urbanas coloniais nas Américas, 

Boltshauser582 enumerou uma série de elementos urbanos utilizados. Para os planos de 

cidades eram considerados: tamanho e forma da praça principal, largura das ruas, orientação 

de portas e muralhas, localização dos edifícios públicos e a divisão das quadras em lotes. No 

Brasil o autor também comenta a forma triangular que a implantação do sistema de ruas 

formava, conforme as práticas urbanísticas. O autor se referiu ao “velho e tradicional 

‘triângulo’”, quando citou a formação da Vila de São Paulo (1554). Forma que a Vila do Rio 

Grande tomou no seu início e que foi observada pelo viajante francês Saint-Hillaire: “a cidade 

tem em seu conjunto a forma aproximada de um triângulo alongado, com a base a leste”583.  

                                                 
580 ROSSI, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili, 1982. p.99.  
581 Ibid., p.89.  
582 BOLTSHAUSER, 1959. Op. cit., p.41.  
583 SAINT-HILAIRE, Auguste. Viagem ao Rio Grande do Sul 1820-1821. São Paulo: Itatiaia/Edusp, 1974. 
p.64.  
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Uma das práticas urbanísticas mais notórias, como herança da cidade portuguesa 

medieval, está presente tanto no traçado urbano da cidade portuguesa, como também em 

diversas cidades brasileiras: é a Rua Direita, a rua principal onde se distribuem os vários 

equipamentos. Aqui cabe outra reflexão de que a conhecida Rua Direita, tão bem definida por 

Marx584, encontrada nas cidades coloniais brasileiras, seja a evolução da Rua da Corredoura, 

comentada em capítulo anterior.  

Sylvio de Vasconcellos585 definiu como estrada tronco a via principal em Vila Rica, a 

qual ligava vários trechos do início do povoado até o final. O trecho inicial que se chamava 

Cabeças ligava-se ao trecho que unia duas igrejas, a Matriz do Pilar com a Matriz de Antônio 

Dias e ao trecho final, chamado de Sta. Ifigênia. O trecho que ligava as duas igrejas era a 

chamada Rua Direita. Quando foi aberta a Praça, a antiga Rua Direita foi substituída por 

caminhos ou ruas novas que passaram a chamar-se Rua Direita.  

Para estabelecer uma leitura segundo algumas diretrizes, no que diz respeito aos 

elementos urbanos que compõem um núcleo urbano e as regras que regem a maneira de seu 

agrupamento e suas relações, optou-se pela observação através das relações desses elementos 

urbanos (rua, quarteirão e lote) entre si e em relação a uma geratriz de implantação, ou seja, 

essa geratriz é o fator que coordena a posição dos elementos urbanos.  

Chamou-se de geratriz de implantação a obediência da posição dos elementos urbanos 

em relação à localização de um fator natural ou construído. A forma de implantação do núcleo 

urbano reflete a localização dos elementos urbanos em relação à posição dessa geratriz. As 

geratrizes encontradas nas cidades abordadas foram a água (canal do Rio Grande, no caso de 

Rio Grande e de São José do Norte) e a igreja (no caso de Pelotas).  

As relações da estrutura interna do espaço provocam determinadas hierarquias, sejam 

entre os elementos urbanos ou entre as formas de cada elemento e suas posições em relação à 

geratriz, caracterizando-se em outra prática urbanística. Ou seja, pode-se observar a 

implantação do traçado urbano no que diz respeito à posição do seu sistema viário em relação 

às ruas principais e secundárias (ruas versus travessas) ou em relação à geratriz principal 

                                                 
584 “Os melhores exemplares dessas típicas ruas brasileiras são as que se chamam Direitas, hoje motivo de 
ironia. No sentido vulgar não têm nada de direitura; são curvas e variam de largura ao longo do trajeto. Porém, 
são seguras na rota não euclidiana que tomam. Seu nome, agora pitoresco, é apropriado à função que tinham 
noutros tempos. Ligar, levar de um ponto importante a outro, quase sempre dum pátio ou de uma construção 
religiosa a outra”. (MARX, 1980. Op. cit., p.45). 
585 VASCONCELLOS, 1977. Op. cit., p.71.  
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(água ou igreja). Na malha urbana, destacam-se os quarteirões versus hierarquia viária. Nos 

quarteirões, por sua vez, destacam-se as formas regulares (retângulos alongados ou 

quadrados) e irregulares. E no interior do quarteirão a posição dos lotes em relação à geratriz.  

Uma terceira prática urbanística portuguesa típica do século XIV é a do traçado 

urbano formado por quarteirões retangulares alongados586. Na fase da Reconquista, a partir do 

século XIII, as novas implantações das cidades portuguesas “tendiam à regularidade” e 

seguiam suas congêneres europeias, adotando modelos “racionais, regulares e construídas 

normalmente dentro de uma muralha de fortificação”. Dessa época, surgem os padrões que 

“tendiam para a divisão ortogonal de ruas e quarteirões” e atendiam à futura “divisão 

cadastral da cidade”. Esse tipo de quarteirão estruturava uma hierarquia, cuja face maior seria 

paralela à geratriz. Os lotes estariam distribuídos perpendicularmente a essas faces maiores de 

quarteirões. Esses atravessavam de uma face a outra do quarteirão. Segundo Gomes,  

Os quarteirões tinham uma forma alongada (com dimensões compreendidas entre 510 

[112,2m] e 216 [47,52m] palmos por 136 [ 29.92m] a 81 [17,82m] palmos), sendo 

constituídos por lotes paralelos e orientados no mesmo sentido, tendo uma face para a rua 

principal (de larguras compreendidas na maior parte dos casos entre 18 [3,96m] e 30 [6,6m] 

palmos), e as traseiras para uma rua secundária (de 14 [3,08m] a 18 [3,96m] palmos de 

largura), atravessando todo quarteirão, e desta forma estruturando uma hierarquia587 

Conforme a observação de Gomes, os lotes estariam situados de frente para uma rua 

principal, e seus fundos, para uma rua secundária. Tudo leva a crer que, com o evoluir do 

traçado urbano e com mais ruas paralelas à da Corredoura, os lotes eram divididos ao meio, 

ficando suas faces principais para as ruas e seus fundos para o interior do quarteirão. Foi com 

essa configuração que esse quarteirão alongado chegou às cidades observadas (Fig. 63).  

                                                 
586 Sines, situada na costa, perto de Lisboa, elevada à vila por D. Pedro I, em 1362, apresenta um traçado típico 
da época, com quarteirões retangulares muito alongados. (AZEVEDO, 1998. Op. cit., p.49).  
587 GOMES, 2007. Op. cit., p.20.  
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Fig. 63 - Quarteirão característico. 

Fonte: Desenho proposto pela autora. Graficação Daniele Luckow. 
 

Essas características, herança das cidades medievais portuguesas do século XIV, nas 

quais as povoações desenvolviam-se ao longo de uma rua longitudinal, que pode ser chamada 

de Rua Direita, apresentando trechos de ruas no sentido transversal e configurando, no interior 

de seus quarteirões, lotes estreitos e compridos, são encontradas nas cidades de Rio Grande e 

de São José do Norte. Pelotas, embora não apresente uma rua longitudinal que caracterize a 

Rua Direita, apresenta semelhança na distribuição dos lotes no quarteirão.  

A análise desse conjunto de práticas urbanísticas permitiu, nesta pesquisa, verificar se 

o sistema de hierarquia está dentro de um tipo588 ou não, e se os períodos de formação das 

cidades têm um tipo diferenciado.  

4.2.1.1 Categorias de análise 

A análise do tecido urbano levou em conta algumas categorias dentre os componentes 

da forma urbana, aqui chamados de elementos urbanos.  

Os elementos urbanos são as formas que delineiam a circulação e o assentamento dos 

componentes construídos de um núcleo urbano. Eles são: o sítio, o traçado, a rua, os 

quarteirões e os lotes. As definições dos elementos urbanos foram retiradas de Lamas589.  

                                                 
588 A palavra TIPO não representa tanto a imagem de uma coisa a ser copiada ou de ser imitada perfeitamente, 
quanto à ideia de um elemento que deve ele próprio servir de regra ao modelo. (QUATREMÈRE DE QUINCY, 
Antoine Chrysostome. Dizionario storico di architettura: Le voci teoriche. A cura di Valeria Farinati e 
Georges Teyssot. Venezia: Marsilio, 1985. p.274).  
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O sítio é a base física onde se assentam os outros elementos urbanos. O sítio 

determina, conforme sua topografia, como será apreendida a forma da cidade. A posição do 

sítio, em relação a algum acidente geográfico, provoca uma hierarquia interna entre os 

elementos urbanos, isto é, dependendo do sítio haverá mais monotonia ou mais estímulo ao 

usuário do lugar. Na antiguidade clássica, a importância da escolha do sítio era fundamental 

para o lugar ser abençoado ou não pelas divindades. A proximidade do sítio à água, nas 

cidades abordadas por esta pesquisa é um fator relevante que impulsiona o resto de sua 

organização. Isto é, o fator água determina a relação dos elementos urbanos entre eles, 

principalmente nas cidades de Rio Grande e de São José do Norte.  

O traçado compõe-se de um entrelaçado de ruas que se assenta num sítio e determina 

a distribuição dos outros elementos urbanos, ligando-os às várias partes da cidade. O traçado é 

uma das permanências que pode sobreviver sem modificações por muito tempo, atravessando 

períodos históricos. Muitas vezes as funções do lugar modificam, mas sua morfologia inicial 

permanece, inclusive, com topônimos590 originais591, cujos significados não são mais 

percebidos diretamente.  

Os quatro tipos de traçados urbanos, encontrados no Rio Grande do Sul e definidos 

por Yunes, são: missioneiro, defesa, capela e imigração592. A classificação das cidades aqui 

abordadas, em relação ao tipo, é de defesa593 para Rio Grande e capela594 para Pelotas. Os 

traçados595 de Rio Grande e de Pelotas foram também classificados pelo autor como: 

                                                                                                                                                         
589 LAMAS, José M. Ressano Garcia. Morfologia urbana e desenho da cidade. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbekian, 1992. Passim.  
590 Topônimo: nome geográfico próprio de região, cidade, vila, povoação, lugar, rio, logradouro público etc. 
(HOUAISS, 2001. Op. cit.).  
591 É o caso da Boca do Lôbo, topônimo para definir o encontro acentuado de duas ruas na planta urbana de 
Pelotas. Esse topônimo deu o apelido ao Estádio do Clube de Futebol do Pelotas, que por tabela, o deu à atual 
churrascaria Lobão, mas se perguntado aos jovens estudantes de arquitetura eles respondem que o nome do lugar 
é em razão do restaurante e não de um topônimo da forma do lugar.  
592 YUNES, 1995. Op. cit., p.80.  
593 “As cidades de defesa encontram-se concentradas em uma faixa de fronteira correspondendo ao período de 
luta pela posse e definição do território rio-grandense. [...] Dos avanços e recuos geográficos em relação à Banda 
Oriental, surgem as povoações como registro do domínio territorial, cidades originadas de acampamentos 
militares ou fortificações, postos avançados para a defesa do território e guardiãs dos limites das fronteiras.” 
(Ibid., p.51).  
594 “As cidades de capela estão esparsas pelo interior [do Rio Grande do Sul] e correspondem às áreas de 
concessão de sesmarias de campos ocorridas no início do século XIX. [...] originadas do parcelamento de terreno 
em áreas de sesmarias, por iniciativa de particulares, os proprietários de terras doam área para o estabelecimento 
de uma capela, podendo assim regimentar lotes para venda e gerar ou impulsionar a formação dos núcleos 
iniciais das povoações.” (Ibid., p.52).  
595 A tipologia dos traçados reticulados pode ser classificada, quanto ao ângulo (ortogonal ou irregular), quanto 
aos quarteirões resultantes (quadriculado ou retangular), quanto ao conjunto de quarteirões (homogêneo ou 
heterogêneo). (Ibid., p.80).  
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reticulado, irregular e heterogêneo. A cidade de São José do Norte não foi contemplada com 

essa classificação, porém é possível afirmar que seja uma cidade de defesa, com traçado 

reticulado irregular e muito heterogêneo, conforme a classificação de Yunes.  

Assim como o traçado, a rua também é uma permanência que sobrevive a muitos 

períodos históricos. A rua faz parte do traçado urbano, é o caminho que une os pontos 

importantes do lugar. Pode ser mais ampla ou mais estreita e ser um espaço conformado pelas 

edificações.  

As Leis Filipinas espanholas não são explícitas, em relação às dimensões das ruas. 

Essa legislação não estabelecia uma medida única, somente preconizava que as ruas deveriam 

ser todas iguais e definia que as ruas “serão largas em lugares frios e estreitas em lugares 

quentes”596. Por outro lado, nas práticas portuguesas, inicialmente, as ruas não tinham 

homogeneidade nas dimensões e dividiam-se, hierarquicamente, em ruas e travessas. As ruas 

normalmente mais largas do que as travessas eram paralelas a uma geratriz (que podia ser a 

rua da Corredoura ou Direita) e as travessas perpendiculares a ela.  

A partir do século XVIII, através dos tratados dos engenheiros militares e dos 

arquitetos portugueses, existem indicações de dimensões para a largura das ruas e das 

travessas.  

Para Fernandes597, nos planos das cidades do século XVIII em Portugal, havia 

‘reguladores’ métricos com diversas redes proporcionais, e esses reguladores métricos “não 

eram nada mais do que a medida em palmos, e seus múltiplos”. Segundo o autor, nesse 

período, as larguras das ruas variavam entre dois tipos fixos de medidas: 40 (8,8m) e 60 

(13,2m) palmos, embora, no tratado do Método Lusitânico (1680), as dimensões preconizadas 

para as ruas principais variassem de 30 (6,6m) a 35 (7,7m) palmos e para as ruas secundárias, 

variavam de 25 (5,5m) a 30 (6,6m) palmos.  

As larguras propostas para as ruas, conforme consta nos relatórios da reconstrução da 

baixa pombalina do Engenheiro Militar Manuel da Maia, entre 1755 e 1756, eram de 60 

                                                 
596 Transcrição das “Ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias dadas por 
Felipe II, el 13 de julio de 1573, em el Bosque de Segovia, según el original que se conserva en el Archivo 
General de Indias de Sevilla, ordenanza 116”. (LEI das Índias. Sevilha: Archivo General de Indias, s.d.).  
597 FERNANDES, José Manuel. L’Inde et le sud du Brésil. Plans de l’urbanisme Portugais au XVIII siècle. In : 
MALVERTI, Xavier; PINON, Pierre. La ville regulière: modèles et tracés. Paris: Picard, 1997, [p.111-121]. 
p.118.  
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(13,2m) palmos, sendo que a rua seria composta por três pistas, uma central com 40 palmos 

(8,8m) e duas laterais com 10 palmos (2,2m), cada uma.598  

De acordo com Rhoden, no século XVIII, tanto no “Tratado do engenheiro 

português”, quanto no “Tratado da ruação” (1763), as dimensões eram de 50 (11m) palmos 

para as ruas principais e 25 (5,5 m) palmos para as travessas599.  

Na Carta Régia de Aracati, as dimensões preconizadas eram de 20 (6,6m) pés para 

largura de ruas e testadas dos lotes.  

O quarteirão vem da antiguidade clássica. Ele pode ser conformado por três ou mais 

ruas e também é um dos elementos estruturadores da forma urbana. Os quarteirões podem ser 

considerados regulares ou irregulares. Aqui, nesta pesquisa, foram considerados como 

regulares os que têm quatro faces e podem tender ao quadrado ou ao retângulo e seus ângulos 

terem uma margem que varia de mais ou menos 5 graus ao ângulo de 90graus600. Os 

quarteirões irregulares foram considerados aqueles que têm o número de faces maior ou 

menor do que quatro faces.  

Além das larguras das ruas, o Tratado da ruação estabelecia, para os quarteirões, 85 

(187m) por 25 (55m) braças, inseridos em Courelas601 de 30 (66m) a 90 (198m) braças. Na 

relação rua/edifício, a largura da rua deveria ser 2/3 da altura das construções. Conforme 

Gomes602, isso leva a deduzir que as ruas teriam construções mais altas, e as travessas, mais 

baixas.  

O lote é uma subunidade do quarteirão e é a parcela fundiária. O conjunto de lotes 

forma um parcelamento. O edifício e o lote fazem um conjunto, isto é, um depende do outro. 

O edifício está condicionado à forma do lote. Foram considerados regulares os lotes que têm 

quatro faces (não necessariamente em ângulos retos) e irregulares os que têm menos ou mais 

de quatro faces; pequenos, médios ou grandes, conforme o intervalo considerado (lotes 

pequenos têm as suas testadas entre 3,3m e 6,6m, os médios, entre 6,6m e 13,2 e os grandes 

com testadas acima de 13,2m).  

                                                 
598 AYRES, 2008. Op. cit., p.20.  
599 RHODEN, 2005. Op. cit., p.161.  
600 Esse fator de margem de erro foi em razão de que, na época da marcação dos elementos urbanos com cordel, 
não havia uma exatidão que, mais tarde, se teria com o teodolito.  
601 Courela: Segundo Gomes, Seixas dividia o traçado urbano numa retícula de 30 (66m) braças por 90 (198m) 
braças, no qual estariam inseridos os quarteirões e o sistema viário. (GOMES, 2007. Op. cit., p.80).  
602 Ibid., p.180.  
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Vasconcellos603 fala da eurritmia urbana formada pelos grandes monumentos e pela 

arquitetura colonial residencial mais simples e que contribuía na composição do aspecto 

formal das fachadas urbanas: “as frentes das casas que cordeiam as vias públicas, de certo 

modo se aprumam, se formalizam, arrumadas [...]”. No entender do autor, essas construções 

também seguiam “Regras empíricas, na maioria codificadas no Renascimento, ordenando a 

composição arquitetônica em obediência aos quadrados, aos retângulos por eles gerados, ao 

paralelismo das diagonais”, assim como as “edificações de maior vulto. ” 

As testadas dos lotes seguem um determinado padrão que advém das práticas 

urbanísticas e que seguem sistemas de medidas usuais transmitidos, seja por costume ou pelos 

tratados de construção, conforme “O engenheiro português”, de Azevedo Fortes.  

Além dos índices das medidas das inferências dos profissionais que trabalharam com o 

ofício de agrimensura e mapeamento, deve-se atentar à produção cartográfica portuguesa em 

relação ao Brasil e, consequentemente, observar, através dela, as implicações de posse do 

território.  

4.3 Cartografia como apoio 

Nas questões de cartografia, este estudo recorreu, principalmente, aos textos de Beatriz 

Piccolotto Siqueira Bueno, que tratam das questões relativas aos tipos de cartas e seus agentes 

por ocasião da demarcação, conhecimento e definição do território brasileiro604. A autora 

trabalha, também, com os tratados de Engenharia Militar na produção da cartografia605. Da 

mesma autora, é o texto que trata, a partir do século XVI606, da preocupação da Coroa 

Portuguesa em contratar engenheiros militares italianos no mapeamento das cidades 

portuguesas e no desenvolvimento de uma prática da representação gráfica e traduções dos 

principais tratados de arquitetura, como o de Vitrúvio, Sérlio, Alberti, Vignola, Palladio e 

outros, assim como a preocupação de institucionalização do ensino em “Academias” e a 

consolidação da figura do arquiteto.  

                                                 
603 VASCONCELLOS, 1977. Op. cit., p.173.  
604 Decifrando mapas: sobre o conceito de “território” e suas vinculações com a cartografia. In: Anais do Museu 
Paulista, História e Cultura Material. São Paulo: USP/Nova Série, v. 12, jan./dez., 2004ª [193-234]. 
605 BUENO, 1998. Op. cit.  
606 BUENO, Beatriz P.S. Formação e metodologia de trabalho dos engenheiros-militares: a importância da 
“ciência do desenho” na construção de edifícios e cidades. In: A construção da cidade brasileira. Lisboa: 
Livros Horizonte, 2004b. [151-185]. 
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Sobre a representação das cidades brasileiras na cartografia dos engenheiros militares, 

Bueno diz em sua tese:  

Nessas folhas de papel estão representados os contornos do Brasil pretendido e do 
obtido; o contorno das nossas vilas e cidades; seu aspecto estratégico, bem ou mal 
situadas e fortificadas; a cidade ou vila que se pretendia fortificar; os edifícios civis 
e religiosos com os quais se planejava adorná-las.607 

Outro texto consultado foi o de Silvaro da Cruz Curado608, que trata da retomada da 

importância da cartografia para Portugal no século XVIII, em razão dos conflitos 

demarcatórios na América do Sul entre as Coroas Ibéricas. Explicita o pensamento militar no 

reforço das posições defensivas e na definição de uma doutrina militar confiada na exploração 

dos elementos naturais, como os cursos dos rios e das linhas dos divisores de águas. 

Alexandre Gusmão defendia a impossibilidade de estabelecer e de marcar uma linha 

meridiana num território vasto e difícil. Com esse pensamento, tentava evitar os conflitos que 

resultavam do desconhecimento do terreno e sustentava que os limites deveriam ser 

assinalados “tomando como balizas os lugares mais conhecidos, afim de que eles não fossem 

confundidos e não se prestassem a nenhuma disputa tais como: a origem e o curso dos rios e 

os montes mais notáveis”.  

Para adentrar no universo da cartografia, foi necessário definir alguns termos 

utilizados. Conforme Bueno609, o termo geografia significa desenhar ou escrever a terra, e 

cartografia significa a representação gráfica através das várias formas de desenho que ilustram 

a terra nas suas diversas escalas de aproximação. A origem da cartografia remonta aos gregos, 

mas a obra mais exemplar é a de Ptolomeu, cuja novidade foi projetar a esfera terrestre sobre 

um plano, permitindo a representação bidimensional das três dimensões, conservando suas 

proporções.  

Há três tipos de elementos que uma carta pode representar, ou seja: o Cosmográfico 

(Carta universal), o náutico (os mares) e o terrestre. Segundo Bueno610,  

Carta é o designativo genérico para vários fins, variando conforme a escala de 
aproximação. Cosmográficas, para planisférios e mapas-múndi; náuticas e terrestres. 

                                                 
607 BUENO, Beatriz P.S. Desenho e desígnio: o Brasil dos engenheiros militares (1500-1822). Tese (Doutorado 
em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo: 
2001, Conclusão, p.1 
608 CURADO, Silvaro da Cruz. La géographie militaire portugaise concernent le Brésil du XVIII siècle. 
Institut de Stratégie Comparée, Commission Française d’Histoire Militaire, Institut des conflits Contemporains, 
2005. p.4 Disponível em : <http://www.stratisc.org/Strat8283-6.htm>. Acesso em: 04 nov.2008.  
609 BUENO, 2004a. Op. cit., p.196.  
610 Ibid., p.195.  
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As terrestres podem ser geográfica (terrestre geral), corográfica (terrestre regional), 
topográfica (terrestre local).  

A escala a que pertencem as cartas urbanas é a topográfica. Conforme Bueno611, ao 

contrário das geográficas e corográficas, que demandam complexos cálculos de latitude e 

longitude, as topográficas representam áreas menores, mas demandaram outros métodos 

específicos de levantamento de campo, desenvolvidos por arquitetos e engenheiros militares 

italianos. Sobretudo foram eles, Leon Battista degli Alberti, Mariano Taccola e Francesco di 

Giorgio Martini, no século XV, que consolidaram as cartas topográficas no século XVI, sendo 

divulgadas pelo tratado de Cósimo Bartoli.  

Bueno612 e Curado613 comentam que, duzentos anos mais tarde, o mesmo método foi 

descrito no tratado de Manoel de Azevedo Fortes, professor na Academia Militar de Portugal, 

para fornecer aos alunos conhecimentos atualizados na matéria de cartografia que lhes 

permitissem elaborar cartas geográficas.  

As cartas nem sempre eram feitas por observação direta, mas através de levantamentos 

executados por viajantes, pilotos náuticos ou locais. O cosmógrafo ocupava-se apenas do 

risco, aquarelamento e preparação dos atlas, manuscritos e de textos explicativos dos 

encarregados do levantamento. A partir do século XVI, a representação passou a ser 

unificada, nas suas convenções, por italianos e holandeses. 614 

Inicialmente a carta era feita no estilo pessoal de cada cosmógrafo, citando muitos 

topônimos e figurações livres. Ao se consolidar um método de representação, ao longo dos 

séculos XVII e XVIII, somado à interiorização terrestre, afastando-se da costa, a 

representação livre passa a ser ornamentação das molduras, títulos e legendas.  

Isso mostra bem a relevância dada à matemática e, especialmente, à geometria naquela 

época. Eram ciências que se fundamentaram como áreas instrumentais, de aplicação de 

conhecimento na prática.  

Ao perceber que na guerra de disputa de posse dos territórios, do que viria a ser 

formada a América do Sul, teria vantagem quem dominasse a cartografia, Portugal investiu no 

                                                 
611 BUENO, 2004a. Op. cit., p.200.  
612 Ibid., p.202. 
613 CURADO, 2008. Op. cit., p.6 
614 BUENO, 2004a. Op. cit., p.202.  
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mapeamento e demarcação do território brasileiro através de duas estratégias, a da cartografia 

e da posse da terra.  

A prática de defesa e ocupação do território resultava em várias ações, uma delas era a 

de mapeamento da área, cuja cartografia fazia parte de relatórios que demonstravam a 

preocupação em determinar estratégias nos conflitos provocados pelos espanhóis naqueles 

lugares.  

Portugal, na questão imprescindível de produção da cartografia do território, pôde, 

através de seus representantes diplomáticos, decidir, na mesa de negociações, qual o quinhão 

de terra que formaria o Brasil, isto é, o território português poderia ser expandido para além 

do Tratado de Tordesilhas. Na questão fundamental de posse da terra, Portugal utilizou-se do 

recurso de fronteira natural e do recurso jurídico do uti possidetis.  

Surgiram, após o de Tordesilhas, vários tratados e hábeis negociações, em que 

Portugal levou vantagens. Um desses processos de decisões de delimitação de fronteiras 

culminou no Tratado de Madri, em 1750, e foi feito através da habilidade de Alexandre 

Gusmão que, conforme Curado615, “[...] acaba sendo uma referência da maior importância, 

não somente para Brasil, mas igualmente para as dez colônias fronteiras da América do Sul. 

Pela primeira vez, o Brasil apresenta uma dimensão e os limites próximos da atual realidade”.  

O Tratado de Madri fixou uma linha de fronteira do Brasil (aproximadamente 15. 700 

km) sobre a carta denominada de Carta das Cortes. Além de regiões inóspitas, designações 

dadas pelos diferentes grupos indígenas, somadas às desconfianças recíprocas, a fronteira foi 

dividida em duas partes: a “do norte, correspondente ao Amazonas e a do Sul”616, que diz 

respeito à região de que esta pesquisa trata.  

A cartografia executada entre os dois tratados, o de Madri (1750) e o de Santo 

Ildefonso (1777), foi decisiva para a solução do complexo problema de definição de 

fronteiras. Conforme Toledo, citando José Honório Rodrigues “[...] delineou com 

                                                 
615 Alexandre Gusmão, secretário do Rei João V, e depois membro do Conselho do Ultramar, estudou 
pacientemente a reunião de grande número de elementos geográficos atualizados e superiores aos que a Espanha 
dispunha, feita de sorte que as negociações repousassem sobre uma carta de origem portuguesa, elaborada para a 
ocasião das negociações feitas pelo Tratado de Madri em 1750. CURADO, 2008. Op. cit., p.6.  
616 Ibid., p.6.  
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extraordinários resultados o corpo físico do Brasil. São verdadeiros monumentos cartográficos 

que elucidam complicadas questões de limites"617.  

Existe um documento de 1750 que traz a relação dos profissionais envolvidos com a 

questão, oficiais portugueses e demais pessoas que foram nomeadas por “Sua Majestade para 

a expedição da América Portuguesa”. Segundo Toledo,  

Examinando essa relação, vemos que, dos 34 [trinta e quatro] especialistas 
engajados, somente 10 [dez] eram portugueses, dos quais 4 [quatro] médicos. O 
comandante era o genovês Blasco. Os tenentes, todos alemães. Os seis astrônomos 
italianos dos quais 4 [quatro] jesuitas618.  

Desse grupo de oficiais portugueses, o Brigadeiro Custódio Sá e Faria é considerado o 

maior cartógrafo da América do Sul619. Ressalta Toledo,  

De todos os integrantes da famosa expedição de 1750, quem mais se destacou, em 
todos os setores, foi o Brigadeiro José Custódio de Sá e Faria, engenheiro militar, 
arquiteto, administrador, homem de armas e a quem podemos reservar o título de 
maior cartógrafo da América do Sul, como propõe Dom Clemente Maria da Silva 
Nigra620 

Em resumo, foram vários profissionais, entre eles, arquitetos, engenheiros militares e 

cartógrafos que mapearam as regiões dos vários Brasis.  

As correspondências entre os governantes e seus subordinados, muitas vezes 

resultaram em cartas topográficas que documentavam a localização do lugar. Essas cartas 

acompanhavam, algumas vezes, as Cartas Régias, que estabeleciam a fundação de vilas, 

determinavam a localização do sítio e a relação dos principais equipamentos a serem ali 

sediados. As cartas topográficas, por sua vez, tinham representações gráficas da localização 

desses equipamentos.  

Aqui entram em cena os engenheiros militares e suas cartografias. Eles mantinham 

contato com a Coroa, através de correspondências escritas e desenhadas.  

Nas regiões de litígio de fronteiras, algumas das ações de mapeamento dos 

engenheiros militares faziam parte de relatórios que demonstravam a preocupação em 

determinar estratégias, caso acontecesse uma invasão dos espanhóis por aqueles lugares.  

                                                 
617 RODRIGUES apud TOLEDO, 2004. Op. cit., p.133.  
618 TOLEDO, 2004. Op. cit., p.132. 
619 Ibid., p.133. 
620 Ibid., p.133.  
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Afirma Bueno621 que, ao contrário dos cosmógrafos encarregados de realizar as cartas 

náuticas e auxiliar no processo de expansão ultramarina portuguesa, coube aos engenheiros 

militares portugueses setecentistas a tarefa do mapeamento (geográfico, corográfico e 

topográfico), desde o levantamento de campo ao desenho de gabinete, auxiliando no 

conhecimento e definição dos territórios.  

A cartografia portuguesa pouco evoluiu do século XVI ao XVII. A partir do século 

XVIII, nova evolução se deu com a política de desenvolvimento do Rei de Portugal, D. João 

V, no período compreendido entre 1706 e 1750, com Alexandre de Gusmão de primeiro 

ministro, quando foi decidido pedir ao chefe geral dos jesuítas, em 1720, a elaboração de 

Cartas Geográficas do Brasil, pois eles já haviam elaborado alguns trabalhos parciais, porém 

inconclusivos, para as negociações entre as coroas. 622 

A princípio, o trabalho seria realizado em comum pelas equipes portuguesas e 

espanholas. Em razão das negociações de fronteiras, cada país designou para a sua divisão um 

Comissário principal com três tropas, ou partes, para operar num número igual de setores. 

Cada parte, organizada sob a forma de expedição militar, dispunha de comissários, de um 

astrônomo-matemático, de dois cartógrafos e de pessoal de enquadramento encarregado do 

suporte e da proteção. 623 

Os astrônomos e os engenheiros estrangeiros da divisão do sul foram chamados a 

Portugal pelo Comissário principal, sendo substituídos por elementos formados no Brasil, em 

particular na Escola de Artilharia e de Fortificação do Rio de Janeiro. Mas como o número de 

engenheiros militares portugueses era ainda insuficiente, uma maioria de estrangeiros aqui 

chegou para operar subordinados aos comissários nacionais. 624 

Em 1729, dois padres jesuítas chamados de “padres matemáticos” foram enviados ao 

Brasil, pela Coroa Portuguesa, em missão secreta na intenção de buscar o máximo de 

informações possíveis sobre a região. Eram cartógrafos e engenheiros militares– Domingos 

Capaci (italiano) e Diogo Soares (português). Conforme Curado625, “[...] executaram uma 

tarefa hercúlea, determinaram coordenadas de numerosos pontos e realizaram a cartografia 

das regiões compreendidas entre Colônia do Sacramento e uma boa parte da metade sul do 
                                                 
621 BUENO, 2004a. Op. cit.  
622 CURADO, 2008. Op. cit., p.4.  
623 Ibid., p.6.  
624 Ibid., p.7.  
625 Ibid., p.6.  
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Brasil e a região mineira”. Segundo Prado626, “Diogo Soares foi quem recolheu preciosas 

informações e realizou importantes cartas e plantas da Colônia do Sacramento”.  

Entretanto, conforme Curado627, “a morte do italiano em 1736, e do português em 

1748 coloca fim a esse empreendimento”. A ação desses dois jesuítas forneceu à Coroa 

Portuguesa informações geográficas secretas que confirmaram a progressão dos portugueses 

além do tratado de Tordesilhas, possibilitando a Portugal reivindicar novas definições de 

fronteira.  

Conforme Cortesão628, esse foi um golpe de vista muito lúcido de D. João V. No 

entendimento do autor, essa preparação desde 1722 permitiria a Alexandre de Gusmão, que 

concordava com a ideia de desfazer o Tratado de Tordesilhas, trabalhar com a estratégia do 

“uti possidetis”, dos limites naturais e da colonização através dos casais. 

Concomitantemente, ao ano da chegada secreta dos padres matemáticos no Brasil, 

Fortes publicou um tratado sobre o assunto da cartografia. Depois, em 1728, em sua obra “O 

engenheiro português”, incluiu um capítulo sobre esta questão. Fortes, juntamente com os 

engenheiros e os alunos da Academia Militar de Portugal, elaboraram várias cartas, 

determinando as coordenadas geográficas de numerosos pontos. Mas, em razão da imensidão 

do território, não tiveram tempo de realizar a carta do Brasil por inteiro629. Segundo 

Curado630,  

Pela primeira vez, cartas de um rigor apreciável, dada a extensão da região, são 
realizadas. Completando a compreensão das imagens, e das pesquisas geográficas, 
constituindo instrumentos de grande utilidade para todos os setores de 
administração, sem falar de seu interesse do ponto de vista militar.  

Muitos dos eventos da cartografia brasileira foram realizados num período similar e 

paralelo à ocorrência das normatizações da cartografia na França (entre 1804 e 1830) e em 

outros lugares, conforme Fialho631.  

                                                 
626 PRADO, 2002. Op. cit. p.51.  
627 CURADO, 2008. Op. cit., p.5.  
628 CORTESÃO, Jaime. Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madrid. São Paulo: Funag/Imprensa Oficial, 
2006, p.312. 
629 Ibid., p.7. 
630 Ibid., p.7.  
631 FIALHO, Daniela Marzola. Cidades visíveis: para uma história da cartografia como documento de identidade 
urbana. 2010. 343p. Tese (Doutorado em História) Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. p.76-77.  
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Em alguns arquivos históricos no Rio de Janeiro (Biblioteca Nacional, Arquivo 

Histórico do Exército, Biblioteca da Marinha), foram encontradas várias cartografias da 

região em estudo, elaboradas por militares, que serão abordadas em capítulo posterior. Isso 

vem fundamentar que as cidades obedecem a uma política regrada pelos padrões da época, 

assim, haveria uma base científica para um urbanismo não espontâneo. A implantação das 

cidades, em estudo nesta pesquisa, obedeceu a alguns critérios, seja por legislação ou pela 

prática urbanística vigente na época.  

As representações construídas sobre as cidades vêm de diversas formas: de 

documentos escritos (legislações), desenhados (cartografias), de relatos (viajantes) e das 

próprias permanências físicas. Isso tudo forma o imaginário urbano. E é com esse imaginário 

que o capítulo seguinte tenta reconstruir o aspecto formal da origem das três cidades 

estudadas.  
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5 AVALIAÇÃO DAS PERSISTÊNCIAS NO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO 

DOS NÚCLEOS URBANOS DAS CIDADES DO PORTAL MERIDIONAL DO BRASIL 

Entender a cidade através das categorias urbanísticas que a caracterizam, isto é, dos 

fatores políticos e administrativos, econômicos e culturais que a compuseram e também 

conhecê-la através do rastreamento das concepções urbanísticas que regraram suas formas 

urbanas, contribui para a compreensão da legibilidade da forma da cidade e leva a desvendar 

uma série de relações que são expostas neste capítulo, segundo análise da forma do traçado 

urbano e da medição dos componentes do traçado, rua, quarteirão e lote. 

5.1 Apresentação da configuração urbana atual das três cidades 

No mapa atual da cidade de Rio Grande (Fig. 64) está manchada em sépia a área do 

centro histórico na qual foram analisadas as formas dos componentes do traçado urbano.  

De ponto estratégico de acesso ao complexo lagunar Patos-Mirim até sua vocação 

definitiva de porto marítimo, Rio Grande passou por várias fases desde sua função primeira, 

em 1737, como Vila oficial do Continente de São Pedro. É possível observar duas primeiras 

fases de evolução urbana através das cartografias feitas e dos fatos históricos acontecidos na 

região.  

No período delimitado por esta pesquisa, percebe-se, pelo relato de historiadores e 

cronistas, a relevância que o local teve para as administrações da comandância, capitania e 

depois província do Rio Grande do Sul. Ao longo dos anos a Vila foi se transformando, 

assimilando uma série de funções até chegar à categoria de cidade, trazendo, aos dias atuais, 

algumas características que vêm desde as origens de sua formação, como a sua vocação de 

porto marítimo.  
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Fig. 64- Mapa atual de Rio Grande. 

Fonte: PM/Rio Grande 
Colorização sobre o original 

 

No mapa atual da cidade de São José do Norte (Fig. 65) está manchada em sépia a área 

do centro histórico na qual foram analisadas as formas dos componentes do traçado urbano.  
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Fig. 65 - Mapa atual de São José do Norte. 

Fonte: PM/SJN 
Colorização sobre o original 

 

Embora a ocupação do sítio, onde atualmente se encontra o centro Histórico de São 

José do Norte, tenha surgido na mesma época do que o de Rio Grande, a cartografia do século 

XVIII mostra muito pouco.  

Para a análise da primeira fase de São José do Norte foram utilizados, neste estudo, 

recortes das cartografias gerais da área que abrange o canal de Rio Grande e seu entorno. Em 

razão da escassez de plantas urbanas do período anterior a 1830, foram utilizadas as plantas 

urbanas de 1830632 e de 1850633 para base de análise do estudo dos elementos urbanos (rua, 

quarteirão e lote) da cidade de São José do Norte. Através da análise dessas cartas, observa-se 

que a configuração urbana vai mudando desde início do povoado, sendo que a de 1850 tem 
                                                 
632 Acervo do Centro de Documentação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/PUCRS, planta (cópia 
heliográfica) da Povoação de S. José do Norte, tirada por ordem da Câmara Municipal em setembro de 1830  
e Acervo do IHGRS, n. 509.253, planta colorida da Povoação de S. José do Norte, tirada por ordem da Câmara 
Municipal em setembro de 1830. 
633 Acervo AHEx, 07.01.1414, planta da Vila de S. José do Norte e plano para seu aumento – 1850. 
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uma proposta de ampliação. Essa planta mostra o adensamento dos quarteirões no entorno da 

Igreja.  

No mapa atual da cidade de Pelotas (Fig. 66) está manchada em sépia a área do centro 

histórico na qual foram analisadas as formas dos componentes do traçado urbano.  

 
Fig. 66 - Mapa atual de Pelotas. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Pelotas 
Colorização sobre o original 

 

No período observado por esta pesquisa, a região do município de Pelotas foi ocupada, 

originalmente, por sesmarias, a partir da metade do século XVIII, que deram origem à criação 

de gado e à produção de charque. Esses eventos propiciaram a primeira ocupação da área.  

Aqui interessa estudar a ocupação urbana que se instalou, oficialmente, a partir da 

necessidade de ter um núcleo urbano, para a vida social, comercial e religiosa. No início do 

século XIX, houve a implantação do primeiro loteamento num sítio próximo ao Canal São 

Gonçalo, e a expansão dessa área em direção ao Canal, no primeiro terço do século XIX, 

configurou o segundo loteamento. O primeiro loteamento possui como geratriz a Igreja São 

Francisco de Paula, e o segundo, a Praça Coronel Pedro Osório. Embora de traçado regular, 

nenhum dos dois loteamentos (1815 e 1834) foi demarcado exatamente como um tabuleiro de 

xadrez, mas adequou-se às ocupações existentes. 
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5.1.1 Traçado urbano de Rio Grande 

A ocupação do sítio se ordenou, num primeiro período, em razão da segurança e da 

defesa, isto é, as duas nucleações se organizaram no entorno das fortificações (os Fortes do 

Estreito e de Jesus Maria José).  

Na Carta de 1776 (Fig. 67), pode-se ver delineada a implantação de Rio Grande. 

Inicialmente há um aglomerado urbano na margem do canal. Dele sai uma via em direção ao 

Forte da Vila, contorna esse forte e segue pelo Caminho de Comunicação que vai em direção 

ao Forte da Mangueira. Na Vila (Fig. 68), são observadas três vias paralelas ao canal: a mais 

próxima da praia, a que leva ao Forte da Vila e uma menor, à direita dessas.  

 

 

 
 

Fig. 67 - Planta de 1776. 
Fonte: PM/Rio Grande. 

Destaque com forma elipsoide em vermelho sobre o original.. 

 
Fig. 68 - Detalhe da Planta de 

1776. 
Fonte: PM/Rio Grande. 

Colorização sobre o original. 
 

Nessa planta de 1776 observa-se a forma triangular da ocupação da área, a distribuição 

das ruas paralelas à água e um caminho que passa pelo centro da Vila e se conecta com a 

fortificação.  

O detalhe da Planta da Vila, da Barra e Porto do Rio Grande de S. Pedro (Fig. 69) 

mostra a Vila (g), um triângulo fortificado e um alargamento central; o caminho da Mangueira 

para a Vila (p) é reto (não faz a curva contornando o forte, de acordo com a planta da Fig. 68).  
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Conforme aparece no detalhe A na planta da Villa, da Barra e Porto de Rio Grande 

(Fig. 69), pode-se ver que a rua (ressaltada em verde) que passa no seu interior, na sua 

continuidade, é o caminho que, provavelmente, leva em direção ao mar, pois, segundo a 

toponímia, é o Caminho da Mangueira para a Vila. Este caminho parece que deu origem, no 

século XIX, à rua Direita (atual Bacelar, na qual está situada a Catedral de São Pedro), pois na 

sua extensão, no interior da vila, se encontra uma igreja, demarcada coma letra (i). Aparece 

um entroncamento de uma via secundária com a principal, uma forma semi-circular que pode 

ser uma praça ou um equipamento maior. À esquerda deste triângulo aparecem 6 retângulos 

limitados por uma linha que poderia ser uma paliçada (uma muralha de madeira). E esta linha 

contorna todo o limite sul da Vila. Entre a margem do canal e o caminho da Mangueira 

encontra-se, designado pela letra (b), o corpo da guarda (canto superior da planta abaixo da 

linha verde).  

 

 
 

Fig. 69 - Detalhe A da Planta da Villa, da Barra e Porto do Rio Grande de São Pedro. s/d. 
Fonte: AHEx, 07-05-1639 

Destaque com círculos vermelhos sobre o original e caminho em verde. 
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No segundo período (1776-1822), observa-se que seu crescimento reiniciou por volta 

do início do século XIX.  

Conforme a planta urbana de 1829 (Fig. 70), nesse período da nova fase, a Vila de Rio 

Grande se apresenta com traçado e quarteirões não homogêneos. Mais densa que as cartas 

anteriores, sua malha segue as práticas urbanísticas portuguesas de ruas mais longas, paralelas 

ao canal, cortadas por travessas/becos (ruas menores, com menos trechos). Observa-se um 

sistema de ruas e travessas. As ruas são, na maior parte, contínuas e mais largas, e as 

travessas, na maior parte, mais estreitas e não apresentam muitas continuidades. A mancha 

urbana se estende ao longo das ruas mais próximas ao canal e diminui em forma de um 

triângulo quanto mais se afasta do canal. Nos arredores da planta, existem pântanos e dunas 

de areias.  

Em relação à forma da povoação de São Pedro do Rio Grande, Saint-Hilaire comentou 

que a Vila era um triângulo cuja base, paralela ao canal, no sentido leste-oeste, era formada 

pela rua mais longa, intitulada Rua da Praia. O viajante observou que a dimensão das ruas era 

muito desigual, diminuía em direção ao vértice, sendo que as perpendiculares eram muito 

estreitas e chamadas de becos634. As ruas não eram calçadas, mas havia lajedos em frente às 

casas. 635. A planta próxima a esse período em que o viajante francês andou por Rio Grande é 

essa de 1829.  

Segundo Saint-Hilaire, havia várias ruas nas duas direções leste/oeste e norte/sul. A 

planta urbana se estendia até o local das ruínas (onde estava localizada a fortificação, antiga 

Praça do Poço (atual praça Sete de Setembro), o caminho da mangueira se tornou a rua da 

Praia (atual rua Marechal Floriano). A rua direita (atual rua General Bacelar), situada paralela 

a da Praia, a qual está acima, na planta. Nesse período existiam três praças, a de São Pedro 

(atual Júlio de Castilhos), a do Poço e a praça da Alfândega (atual Xavier Ferreira).  

                                                 
634 Beco: estreita comunicação de uma rua à outra. (ALMEIDA apud BRASIL, 2004. Op. cit., p.160).  
635 SAINT-HILAIRE, 1974. Op. cit., p.64. 
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Fig. 70 - Planta da Vila de Rio Grande de S. Pedro do Sul Manoel Gonçalves dos Santos -1829. 

Fonte: Cópia reprográfica da PM/Rio Grande, informações da carta do AHEx, 07.01.1422. 
Foram inseridos nomes das ruas (em vermelho), marcação da Rua Direita (em verde) e 

sinalização da possível localização do Forte do Porto, Forte Jesus Maria José (círculo em 
marrom) e igrejas de São Pedro e de São Francisco (letras em roxo e amarelo) sobre o original. 

 

Na Fig. 71, estão apresentados os nomes atuais das ruas para uma possível 

comparação. 
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Fig. 71 - Mapa atual de Rio Grande com nome das ruas 

 

Em resumo, em Rio Grande, no local chamado núcleo do Porto, inicialmente, a 

atividade urbana se desenvolveu no entorno da Praça da Alfândega (atual Xavier Ferreira) e 

Igreja. E, ao longo dos caminhos paralelos ao Canal do Rio Grande, que levavam ao às 

fortificações. Rua Direita, da praia, do Pilo(?), do Fogo, essas duas últimas conduziam ao 

Forte Jesus-Maria-José. Ao longo desses caminhos desenvolveram-se quarteirões de 

dimensões variadas, embora regulares, tendendo à forma alongada, em cujas laterais de menor 

dimensão encontram-se ruas mais descontínuas. 
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5.1.1.2 Paisagem de Rio Grande 

Do século XVIII existe uma planta da Vila de Rio Grande (Fig. 72), datada de 1776, 

na qual existe uma representação gráfica das fachadas urbanas. Nessa figura aparecem várias 

construções ao lado da Igreja (cuja porta está voltada para a água) e outras construções nas 

laterais. Pela representação parecem ser sobrados (janelas acima das portas).  

 
 

Fig. 72 - Representação gráfica das fachadas urbanas da  Vila do Rio Grande de São Pedro – 1776. 
Fonte: CD cartografia do Brasil Biblioteca Pública Municipal do Porto, ed. 2011. 

 

No século XIX, quando aportou em Rio Grande, Saint-Hilaire teve a impressão de 

tristeza e desolação. A vista no entorno era de pântanos e água sem nenhuma árvore plantada. 

Quanto às fachadas urbanas, em relação ao casario de Rio Grande, o viajante observou 

construções de alvenaria nas ruas principais e, nas mais afastadas, casas mais empobrecidas. 

Conforme Saint-Hilaire, havia várias casas de tijolos cobertas com telhas, de um andar, com 

sacadas e balcões de ferro e, no resto das ruas, havia poucos sobrados, “cerca de seis ou oito”. 

Nas últimas ruas apareciam, na maioria, choupanas, de “telhado alto, mas mal conservadas, 

servindo à população de operários e pescadores”636.  

Para o viajante, a ambientação urbana, no que diz respeito à vegetação, era positiva, 

embora o número de jardins nas casas fosse pequeno,  

                                                 
636 SAINT-HILAIRE, 1974. Op. cit., p.64.  
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Somente um exíguo número de casas possuem jardins, que em geral não passam de 
pequeno quadrado de terreno, onde, aliás, são cultivados os legumes com sucesso, e 
onde se vêem alguns pessegueiros, figueiras e laranjeiras. Há aqui o costume de 
plantar uma figueira por ser crescimento rápido e fornecedora de boa sombra. 637 

Na planta da Vila de Rio Grande de 1829 (Fig. 70), observa-se que, além da forma 

triangular, ela está cercada por “cômoros de areia” em um dos lados, por pântanos, pelo outro 

e pela água na sua maior dimensão, informações que denotam a inospitalidade do local.  

5.1.2 Traçado urbano de São José do Norte 

São José do Norte era só uma guarda em 1737, e os historiadores consultados 

consideram o início do município a partir de 1763. Aqui será considerado, temporalmente, um 

período único até à Independência do Brasil: de 1763 a 1822. Em razão de os historiadores 

considerarem o início da formação urbana de São José do Norte a partir de 1820 e, conforme 

já foi explicitada sobre a escassez de plantas, a observação do núcleo urbano foi através das 

plantas de 1830 e de 1850.  

Para efeitos da forma urbana serão considerados dois momentos. Inicialmente, a 

ocupação urbana do centro histórico de São José do Norte era paralela ao canal e talvez tenha 

começado na volta do alargamento intitulado Praça do Trapiche (atual Marechal Deodoro), 

em cujo entorno situava-se a Alfândega, desenvolvendo-se, assim, seu adensamento.  

O detalhe da planta de 1830 (Fig. 73) evidencia uma parte do núcleo urbano que fica 

próxima à água. Mostra uma morfologia de quarteirões mais ou menos regulares situados no 

entorno da Praça do Trapiche. As vias, então, se desenvolveram em ruas, paralelas ao Canal 

do Rio Grande e em travessas, perpendiculares ao canal638.  

                                                 
637 SAINT-HILAIRE, 1974. Op. cit., p.65.  
638A rua paralela ao canal chama-se “do Cais” (atual General Andréa); os becos, perpendiculares ao canal, 
chamam-se “do Torres” (Rua João Landel) e “do Serafim”; bem acima, perpendicular ao canal, está a rua das 
Cacimbas e, na continuação da praça, em ambos sentidos, está a rua da Praia (Rua Marechal Deodoro). No canto 
esquerdo, acima, está a Rua do Francisco Velho (atual Rua Borges de Medeiros).  
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Fig. 74 - Planta colorida da Povoação de S. José do Norte, tirada por ordem da Câmara Municipal em 
setembro de 1830. 

Fonte: acervo do IHGRS, n. 509.253 
 

Num segundo momento, o núcleo urbano tomou outra posição, conforme delineado 

nas plantas de 1830 (Fig. 74 e Fig. 75). Perpendicularmente ao Canal, no sentido leste, se 

estende outro sistema de vias, onde há indicação da Rua Direita (atual General Osório), que é 

uma das mais largas, em cujo entorno estão vários quarteirões. Essa Rua, perpendicular ao 

canal, talvez fosse o caminho que levava para o interior em direção ao Estreito.  

As duas plantas abrangem uma área, paralela ao Canal do Rio Grande, onde aparece, à 

direita, o núcleo da Praça do Trapiche (atual rua Marechal Deodoro), e a Igreja está localizada 

em frente a uma praça que se desloca mais para leste, acima da Praça do Trapiche. Nessa 

rotação, a hierarquia de vias comparece numa outra situação em relação à sua geratriz, isto é, 

as ruas são perpendiculares ao Canal, e as travessas, paralelas639.  

                                                 
639 Nesse mapa aparecem, paralelamente ao canal, a partir dele, a rua do cais e a próxima tem um grande 
alargamento, a Praça do Trapiche (atual Marechal Deodoro) e, no seguimento dos dois lados, a rua da Praia 
(também atual M. Deodoro). No sentido norte há a rua em frente à Igreja que se denominava e continua se 



222 
 

 
Fig. 75 - Planta (cópia heliográfica) da Povoação de S. José do Norte, tirada por ordem da Câmara Municipal 

em setembro de 1830. 
Fonte: Acervo do Centro de Documentação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/PUCRS. 

Foram inseridos nomes das ruas sobre o original 
 

Paralelas à rua direita (Rua General Osório - Fig. 76) havia duas ruas, uma de cada 

lado, bem largas (Fig. 75), à sua esquerda, a rua do Catanhão e, à sua direita, a rua do 

Conçolado. A do Catanhão se consolidou mais tarde como rua Marechal Floriano, a do 

Conçolado diminuiu de largura (competia em largura com a direita) e se transformou em rua 

Marcílio Dias e, na sua continuação, atravessando a praça em frente à Igreja, se tornou Bento 

Gonçalves. Do outro lado da Igreja, onde havia uma rua contornando a Igreja foi denominada 

de rua XV de novembro e se estendeu no sentido leste até a rua N. S. das Dores (atual rua Dr. 

Aragão Bozano).  

                                                                                                                                                         
denominando rua da Igreja (atualmente há uma praça em frente à igreja) e paralela a ela em direção ao canal, há 
um beco sem saída (ligado à rua Direita) que se chama de Júlio de Castilhos e que, atualmente, se abriu para a 
direita e se liga à M. Deodoro. Continuando para norte há o beco dos Conventos e acima o beco do Vila Lobos, e 
mais acima, beco da N. S. Das Dores (atual Aragão Bozzano), e à esquerda da planta, mais ao norte, aparece o 
beco das Canoas.  
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Fig. 76 - Mapa atual de SJN com nome das ruas 
 

Na planta de 1830 (Fig. 75), a irregularidade dos tipos de formas dos quarteirões e 

dimensões das ruas é bastante observável. Há quarteirões pequenos, tendendo ao quadrado, 

localizados próximo ao Canal do Rio Grande. Essa forma “regular” desse trecho da planta 

urbana faz supor que houve interferência do “planejado”, do engenheiro militar ocupando a 

área e instalando equipamentos como a Alfândega. Conforme a planta vai se estendendo para 
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o leste, a forma dos quarteirões vai se tornando mais retangular, e os quarteirões vão 

aumentando de dimensões e se aproximando do quarteirão tipo. A distribuição dos lotes segue 

a das testadas de frente para a rua.  

Na planta de 1850 (Fig. 77 e Fig. 78), São José do Norte mostra uma mancha em (L) 

que começa paralela ao canal e sobe perpendicularmente na direção leste, no entorno da rua 

direita, por onde se estende longitudinalmente à ocupação urbana, em direção às dunas, para o 

leste. Essa planta apresenta sistema de ruas e travessas, sendo as ruas notadamente mais largas 

e as travessas mais estreitas. Os quarteirões no entorno das ruas perpendiculares ao canal são 

alongados, e os próximos ao canal tendem mais ao quadrado.  

 
Fig. 77 - Planta da Vila de S. José do Norte e plano para seu aumento – 1850. 

Fonte: AHEx, 07.01.1414. 
Colorização sobre o original 

 

No detalhe (Fig. 78) observa-se que a rua Direita (em verde) já está densamente 

ocupada. A proposta de ampliação apresenta a extensão na direção norte sul, mas, na 

realidade, a cidade se estendeu para leste. A planta urbana proposta apresenta traçado e 

quarteirões regulares e pretendia que a rua do Conçolado (Consulado?), à direita da Rua 

Direita, unisse o canal até as dunas (leste da planta), mas o traçado atual se moldou conforme 

foi acontecendo o adensamento urbano, e esta rua ficou interrompida.  



 

regul

entor

Direi

dois 

Trap

5.1.2

ampl

as du

enter

Fig. 78 - De

 

Na plan

laridade, ist

Em resum

rno da Pra

ita), perpen

elementos 

iche. 

2.1 Paisagem

Ao apro

la da paisag

unas que es

rrado nas du

etalhe da Pla

nta de 1850

to é, em qua

mo, em São

aça do Trap

ndicular ao 

morfológic

m de São Jo

ximar-se, p

gem de São

scondiam as

unas de are

anta da Vila d
Fonte

Coloriz

0 (Fig. 77)

arteirões qu

o José do No

piche, para

canal. A pr

cos, cujas d

osé do Norte

por mar, no

José do No

s habitações

ia”. E perce

de S. José do
e: AHEx, 07
zação sobre

) a expansã

uadrados e ru

orte, inicial

alela ao Ca

raça da Igre

denominaçõ

e 

o início do 

orte. Ao ap

s de São Jo

ebeu uma p

o Norte e plan
7.01.1414. 
e o original.

ão foi dese

uas de dime

lmente, a at

anal e, dep

eja está loc

ões origina

século XIX

ortar no nú

osé do Nort

paisagem de

no para seu a

enhada den

ensões iguai

ividade urb

pois, no cam

calizada no 

is eram Ru

X, o viajant

cleo urbano

e, “um pob

e alvas duna

aumento – 18

ntro dos pri

is.  

bana se dese

minho prin

entroncame

ua Direita 

te Luccock

o, teve, com

bre aglomer

as e o mar.

225

850. 

incípios de

envolveu no

ncipal (Rua

ento desses

e Praça do

k teve visão

mo imagem,

rado urbano

“Pequenos

5 

e 

o 

a 

s 

o 

o 

, 

o 

s 



226 
 

cômoros redondos de areia, sem a mais leve vegetação, pareciam erguer-se d’água, a que um 

sol esplêndido comunicava uma alvura deslumbrante”640.  

Na segunda década do século XIX, quando o viajante francês Saint-Hilaire e sua 

comitiva chegaram a São José do Norte, descreveu sua impressão sobre o povoado, suas ruas 

e casas. Com ruas largas e bem traçadas, “As ruas principais são em número de três e muito 

largas” e dotadas de casas bonitas e em bom estado, casas “de boa aparência”, “caiadas e bem 

conservadas”, “dão idéia de fartura”, e havia vários sobrados, “muitas são de um andar, outras 

de rés-do-chão, ”641.  

O viajante francês comparou-a, também, a Rio Grande ao fazer comentários sobre as 

condições físicas do núcleo urbano de São José do Norte, “[...] uma aldeia muito baixa e 

arenosa, como a cidade de São Pedro, e até nas ruas vêem-se montículos de areia”642.  

Atualmente, a chegada a São José do Norte pelo Canal do Rio Grande (Fig. 79) a 

mostra uma paisagem em que a volumetria das construções não mudou muito desde seu 

início. A cidade continua com construções térreas e alguns sobrados. Essa figura mostra, em 

primeiro plano, uma embarcação que circula pelo canal natural e que faz comunicação entre o 

Complexo Lagunar e o mar.  

 
Fig. 79 – Vista de São José do Norte. 

Fonte: foto da autora, 2004. 

                                                 
640 LUCCOCK, 1942. Op. cit., p.113.  
641 SAINT-HILAIRE, 1974. Op. cit., p.51-58.  
642 Ibid., p.58.  
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A Fig. 80 apresenta a vista aérea de São José do Norte. Nela aparece a estreita faixa de 

ocupação urbana entre a água (Canal do Rio Grande) e as dunas (separadas por cordão de 

vegetação). Atualmente a cidade se estendeu para o lado das dunas.  

 
Fig. 80 - Vista aérea de São José do Norte, s/d. 
Fonte: arquivo Biblioteca Municipal de SJN. 

5.1.3 Traçado urbano de Pelotas 

O traçado urbano da área central da cidade de Pelotas, em relação à sua evolução 

urbana inicial, está atrelado aos dois loteamentos. O viajante francês, Saint-Hilaire, dela disse 

em 1820: “É sede da paróquia e conta para mais de 100 casas, construídas segundo um plano 

regular de edificação da aldeia. As ruas são largas e retas. A praça em que fica a Igreja é 

pequena porém muito bonita”643.  

Ao contrário do que aparentemente parece, o traçado reticulado desses dois 

loteamentos não chega a ser um tabuleiro de xadrez. Em razão disso, Yunes o classificou 

como reticulado, irregular e heterogêneo e é nesse aspecto que vai se fundamentar a 

característica de semelhança com as cidades coloniais brasileiras e não as de traçado 

espanhol, conforme as Leis das Índias, como as suas vizinhas da região do Prata.  

                                                 
643 SAINT-HILAIRE, 1974. Op. cit., p.69 (grifado pela autora).  
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O primeiro loteamento desenvolveu-se sobre uma base na forma de um paralelogramo 

(Fig. 39) e possui como geratriz a praça da Igreja São Francisco de Paula. A área resultante 

desse processo acompanhou o loteamento inicial das datas de terra que formavam as 

charqueadas, distribuídas em paralelo, perpendiculares ao canal São Gonçalo e ao arroio 

Pelotas. Conforme Cunha, apud Moreira644, delimitava-se a área por um perímetro, cujas ruas 

limites eram: ao norte a do Passeio (Av. Bento Gonçalves); ao sul, a rua da Palma (General 

Neto); a leste, a rua das Fontes (Almirante Barroso) e, a oeste, a rua da Boa Vista (Marcílio 

Dias).  

O traçado na planta de 1815 (Fig. 55), desenhada pelo piloto de sesmarias Maurício 

Inácio da Silveira, consistia em oito ruas645 com direção leste-oeste e doze com direção norte-

sul, localizadas no entorno da primeira igreja646. Essa planta apresenta um rigor geométrico, 

exibindo um traçado regular e não foi observada a existência de rua direita, diferentemente 

das duas cidades anteriores.  

Na segunda fase, quando Pelotas foi elevada à categoria de Vila (1832) e em seguida à 

de cidade (1835), a planta de 1834647 (2º Loteamento) segue o mesmo padrão de regularidade. 

Essa nova planta urbana estendeu-se em direção ao sul e propôs uma nova centralidade, com 

uma praça que abarcaria os principais prédios públicos e moradias mais abastadas da cidade. 

Nessa nova planta, as doze ruas na direção norte/sul permaneceram e tiveram seus traçados 

expandidos, e foram acrescentadas na direção leste/oeste mais dezesseis ruas, onde foram 

propostos mais equipamentos.  

Pode-se observar que essa planta de Pelotas, diferente das plantas das outras duas 

cidades, tem uma regularidade maior, denotando um certo “planejamento” em sua 

implantação urbana. Nela evidenciam-se as duas primeiras fases de evolução urbana da 

cidade. Por essa imagem aparecem o primeiro loteamento e o segundo. O primeiro, relativo à 

                                                 
644 CUNHA apud MOREIRA, 1978. Op. cit., p.187 e 188.  
645 As ruas, do Sanatório (Miguel Barcellos) e Santo Antônio (Senador Mendonça), não tem continuidade e cada 
uma está numa extremidade da Igreja, foram computadas na quadrícula cada uma em separado.  
646 As denominações atuais das ruas estão entre parênteses. A planta de 1815 dividiu-se em oito ruas com direção 
leste-oeste, a saber: na direção do norte para o sul, a do Passeio Público (Av. Bento Gonçalves), a do Vigia 
(General Argolo), do Sanatório (Miguel Barcellos), do Santo Antônio (Senador Mendonça), do charqueador 
Torres (Major Cícero), a do padeiro, (Dr. Cassiano), a da Horta (Voluntários da pátria), a do Coqueiro (General 
Neto). Dividiu-se em treze ruas com direção norte-sul, a saber: da esquerda para a direita, das Fontes (Almirante 
Barroso), Alegre (Gonçalves Chaves), do Comércio (Félix da Cunha), da Igreja (Padre Anchieta), São Miguel 
(Quinze de Novembro), das Flores (Andrade Neves), Augusta (General Osório), do Santa Bárbara (Marechal 
Deodoro), do Açougue (Santa Tecla), da lagoa (Santos Dumont), das lavadeiras (Professor Araújo), Boa Vista 
(Marcílio Dias). (CUNHA apud MOREIRA, 1978. Op. cit., p.188).  
647 Acervo AHEx, n. 07.03.1462, planta da Cidade de Pelotas. 
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implantação de 1815, desenvolve-se no entorno da capela, onde atualmente está a catedral de 

São Francisco de Paula. No segundo, conforme esse mapa, há previsão de transferência da 

igreja para a nova centralidade que estava surgindo.  

A seguir a Fig. 81 contempla a área cadastrada com os nomes atuais das ruas. 

 
Fig. 81 - Mapa atual de Pelotas com nome das ruas 
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Em resumo, em Pelotas, inicialmente, a atividade urbana se desenvolveu no entorno da 

Praça da Igreja e da rua do mesmo nome em direção ao sul. Ao longo dos caminhos 

principais, Rua da Igreja (atual Rua Anchieta) e Rua do Comércio (atual Rua Felix da Cunha), 

desenvolveram-se os primeiros quarteirões, regulares na forma de quarteirões alongados, a 

medida que se afastam dessa área tendem ao quadrado. 

5.1.3.1 Paisagem de Pelotas  

No início do século XIX, ao passar por Pelotas, Luccock relata aos seus conterrâneos 

as dimensões surpreendentes da fazenda de Pelotas, comentando ser comum, no Continente 

Americano, haver propriedades de tal tamanho.  

As menores são avaliadas em quatro léguas quadradas, ou seja, mais de vinte mil 
acres; as maiores dizem alcançarem uma centena de léguas quadradas, ou perto de 
seiscentos mil acres. A cada três léguas quadradas atribuem-se a quatro ou cinco mil 
cabeças de gado, seis homens e uns cem cavalos648.  

Informou, também, que, viajando pelo canal São Gonçalo e o rio Pelotas, havia uma 

área denominada de Charqueadas, “[...] sendo famosa pela produção luxuriante e pelo seu 

gado numeroso e nédio”649. O autor fez um comentário interessante ao registrar o complexo 

de instalações existentes nos equipamentos denominados de charqueadas comparáveis a uma 

aldeia.  

Vêem-se casas disseminadas por ali, muitas delas espaçosas e algumas com certas 
pretensões ao luxo; existem capelas anexas e muitas delas e em volta de uma 
encontra-se tamanho número de habitações menores que o conjunto bem merece o 
nome de aldeia650.  

Em 1820, quando Saint-Hillaire visitou a região, registrou: “a aldeia, distante, [...] 

meio quarto de légua (750m) do Rio São Gonçalo e situada em vasta planície651”, isto é, 

afastada da água e da área onde se concentrava o maior número de charqueadas.  

Saint-Hilaire, ao comentar sobre a população que teria contribuído na formação de 

Pelotas se referiu, de modo indireto, à fuga da população que havia saído de Rio Grande, em 

1763, justificando que algumas famílias de Rio Grande haviam se mudado para a aldeia de 

Pelotas, “atraídos pela beleza da região e riqueza dos habitantes”. O autor também observou 

que a localização dos charqueadores à margem de São Gonçalo deu origem à paróquia de São 

                                                 
648 LUCCOCK, 1942. Op. cit., p.144. 
649 Ibid., p.142. 
650 Ibid., p.142 . 
651 SAINT-HILAIRE, 1974. Op. cit., p.69.  
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Francisco de Paula das Pelotas e, preconizava que, embora ficasse longe do canal São 

Gonçalo, certamente o caminho que os ligava seria transformado em uma das ruas da aldeia. 

Sobre a ideia das fachadas urbanas, o viajante fez uma avaliação positiva: “A gente da 

maioria das casas é asseada. Não se vê em S. Francisco de Paula uma palhoça sequer e tudo 

aqui anuncia abastança. Na verdade as casas são todas de um só pavimento mas são bem 

construídas, cobertas de telhas e guarnecidas de janelas envidraçadas”652.  

5.2 Análise das persistências da forma urbana no centro histórico 

As persistências dos centros históricos das três cidades foram medidas e tabuladas e, 

posteriormente, cotejadas com as informações recolhidas nos textos que tratam do estudo da 

ocorrência da malha urbana nas cidades portuguesas e brasileiras, apontadas no primeiro 

capítulo, assim como de dados obtidos em algumas legislações específicas e nos tratados de 

alguns engenheiros militares. Nas cidades analisadas neste estudo, em maior ou menor 

incidência, foram encontradas tipologias nas categorias de análise que são resistências que 

vêm do início da implantação da povoação.  

5.2.1 Rio Grande  

A base de análise para o estudo dos elementos urbanos, rua, quarteirão e lote da cidade 

de Rio Grande foi a planta de 1829, mas, para a análise da orientação da planta urbana foi 

utilizada a cartografia do século XVIII, em razão da própria consequência da instalação do 

presídio, da instalação da Vila e das ocupações do sítio. A planta de 1829 apresenta uma área 

urbana consolidada, por isso foi utilizada como base da ocupação inicial do sítio histórico, 

mesmo porque não existem vestígios muito claros (forma e localização exata), na cartografia 

anterior, das ocupações urbanas, em separado, do Porto e do Estreito.  

Na análise das categorias rua, quarteirão e lote foram definidos alguns critérios, tais 

como: largura das ruas, forma e posição em relação à geratriz e as relações entre essas 

categorias.  

                                                 
652 SAINT-HILAIRE, 1974. Op. cit., p.69.  
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Conforme o método proposto neste estudo, as ruas, nas três cidades analisadas, foram 

separadas por trechos, computados quanto à sua orientação e largura. Essa opção foi tomada 

para determinar se seu tecido urbano original possui uma hierarquia de vias conforme a 

prática urbanística portuguesa de ruas e travessas.  

Ainda na intenção de detectar hierarquia, foram considerados os usos associados. Por 

exemplo, se a rua abriga algum equipamento excepcional o que provoca uma largura especial 

a ela.  

Seus quarteirões foram classificados quanto à sua posição em relação à geratriz, lado 

maior ou menor paralelo à geratriz. Quanto à sua forma, foi considerado regular ou irregular e 

dimensões. Foi considerado  

Aos lotes foram dadas classificações, quanto à posição, principal ou secundária e 

quanto à orientação à geratriz. Os lotes receberam a denominação de principal quando 

voltados à face maior do quarteirão e secundários, quando voltados à face menor do 

quarteirão, em razão daquela distribuição dos lotes no quarteirão alongado. Então há quatro 

possibilidades de localização dos lotes: principal voltado para a geratriz e principal 

perpendicular à geratriz, secundário paralelo à geratriz e secundário perpendicular à geratriz. 

5.2.1.1 ruas 

Em Rio Grande, quanto à orientação das vias (Fig. 82) as ruas paralelas à água, ruas na 

direção leste/oeste (cor vermelha) possuem maior número de trechos e têm mais continuidade 

do que as que são perpendiculares à água, travessas na direção norte/sul (cor azul). Há uma 

hierarquia bastante acentuada na relação de ruas e travessas. 

Quanto ao uso associado à via (Fig. 83), há vários trechos desembocando na igreja ou 

na alfândega (cor vermelha). E há marcadamente nas dimensões de larguras das ruas que 

quanto mais próximo do equipamento excepcional alfândega o trecho da via é mais largo e 

quanto mais próximo ao equipamento excepcional Igreja, mais estreito. 
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Fig. 82 - orientação das ruas em relação à geratriz 

principal 
(Apêndice RG-A) 

 
Fig. 83 - uso excepcional associado às ruas 

(Apêndice RG-B) 

 

Foram feitos três intervalos de dimensões de ruas. O primeiro intervalo leva em conta 

as dimensões em intervalos de 2 em 2m (Fig. 84), o segundo de 5 em 5m (Fig. 85) e o último 

intervalo corresponde às medidas oriundas dos palmos (Fig. 86), ou seja, intervalos menor 

que 20 (4,4m) palmos, entre 20 (4,4m) e 30 (6,6m) palmos, 30 e 60 (13,2m) palmos e maior 

do que 60 palmos. 

Na análise do intervalo 1 (Fig. 84), observa-se que no intervalo menor do que 2, entre 

2 e 4m, 4 e 6m, 6 a 8m e 8 a 10m (em tons de rosa forte, marrom, vermelho, rosa e laranja), 

observa-se que são os caminhos mais estreitos que ligam a Igreja ao antigo forte Jesus Maria 

José. Dois deles margeiam as laterais das duas Igrejas, esses trechos estão no intervalo menor 

do que 2 (cor rosa forte) e entre 2 e 4m (marrom), no trecho que se chama atualmente de 

Eduardo Ernesto Araújo. A lateral que se chama atualmente de Travessa Monsenhor Eurico 

de Mello Magalhães está entre 4 e 6m (cor vermelha). A antiga Rua do Fogo (Luís Lorea) 

possui trechos nos intervalos de, 6 e 8m (cor rosa clara) e 8 e 10m (cor laranja), nesse último 

intervalo estão alguns trechos da Rua do Rosário (Napoleão Laureano) e na atual travessa do 

Afonso. Os trechos, nas cores, amarela e areia, as ruas variam entre 10 e 14m. Os trechos nos 
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tons de verde estão entre 14 e 20m, numa das margens da antiga praça do poço (atual praça 7 

de setembro), na antiga Ruas dos Cômoros (atual Av. Silva Paes), o que significa um limite, 

uma barreira entre a área urbana e as dunas de areia. Esse intervalo também está no antigo 

caminho da praia (atual Marechal Floriano) em direção ao leste. Os trechos mais largos (tons 

de azuis) estão os intervalos de 20 a 24m situados no entorno da antiga Praça da Alfândega 

(atual Praça Xavier Ferreira) e na antiga Rua das Flores (atual Rua Riachuelo/cais do porto 

Velho). Há dois trechos acima de 24m (cor cinza), que desempenham a função de largos. 

Ao analisar o intervalo 2 (Fig. 85), observa-se que, quanto à largura das ruas em Rio 

Grande, 25 trechos estão no intervalo de 0 a 10m (26,88%). E 68 deles estão no intervalo de 

10 a 25m (73,12%). A antiga Rua Direita (atual Rua General Bacelar) possui o maior número 

de trechos no intervalo de 5 a 15m (tons de amarelo e areia), sendo que mais próximas à igreja 

a largura diminui, ficando o intervalo entre 2,13 e 5,00m. Os trechos mais largos da área que 

estão entre 20 e 25m, representados na cor azul, estão, nos trechos da antiga rua da praia 

(atual Marechal Floriano), em frente à praça Xavier Ferreira, em duas fachadas do prédio da 

antiga Alfândega. 

No intervalo 3 (Fig. 86), as larguras das ruas em Rio Grande, apresentaram 1% no 

primeiro (0-4,4m) intervalo, 2% no segundo intervalo (4,4-6,6m), 52% (cor vermelha), no 

terceiro intervalo (6,6-13,2m) e 45% (cor azul) no último intervalo (maior que 13,2m). 

Portanto, embora Rio Grande tenha trechos de ruas com pouca largura, isto é, menor do que 

6,6m, e, elas estão no entorno das duas igrejas, a maior concentração está no intervalo de 

6,6m e 13,2m. A segunda maior concentração está no intervalo acima de 13,2 e não passam 

de 25m. Esses dois últimos intervalos representam 97% das larguras dos trechos de ruas. 
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Fig. 84 - largura das ruas – intervalo 1 

(Apêndice RG-C) 

 
Fig. 85 - largura das ruas intervalo 2 

(Apêndice RG-D) 
 

 

 
Fig. 86 - largura das ruas – intervalo 3 

(Apêndice RG-E) 
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Em Rio Grande, há uma hierarquia (Fig. 82) bastante acentuada em relação às ruas e 

às travessas. Quanto à orientação das vias, elas são, na maioria, paralelas à água, que é a sua 

geratriz principal. Essas vias possuem maior número de trechos e têm mais continuidade do 

que as que são perpendiculares à água, configurando que as primeiras são ruas e as segundas, 

travessas. Quanto ao uso excepcional associado à via, quanto mais próximo do equipamento 

excepcional, Alfândega, o trecho da via é mais largo e quanto mais próximo ao equipamento 

excepcional, Igreja, mais estreito. Quanto à largura das ruas, a maioria (73%) está no intervalo 

de 10 a 25m, aproximadamente de 45 (9,9m) a 110 (24,2m) palmos.  

5.2.1.2 Quarteirões 

Quanto à orientação dos quarteirões em Rio Grande (Fig. 87), dos 41 quarteirões, 25 

(cor vermelha) possuem as maiores faces voltadas para a água (geratriz principal) e 

correspondem a 60,98%. As faces menores dos quarteirões paralelas à água são em número de 

16 (cor azul), compreendendo 39,02%. 

Quanto à forma (Fig. 88) foram consideradas regulares, 30 dos quarteirões (cor 

vermelha) num percentual de 73,17%. E como irregular (cor azul) foram considerados 11 

quarteirões num percentual de 26,83%. 

 
Fig. 87 - orientação dos quarteirões 

(Apêndice RG-H) 

 
Fig. 88 - forma dos quarteirões 

(Apêndice RG-F) 
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A maneira que se encontrou para definir as formas dos quarteirões foi determinando 

uma razão das dimensões da face maior com a menor, ou seja, os retangulares podem se 

apresentar na razão, 1/3, 2/3, 1/2 e os quadrados na relação 1/1. A intenção é determinar o 

grau de “planejamento” do quarteirão, isto é, quanto mais alongado o quarteirão, mais se deve 

às práticas urbanísticas do colonial inicial, quanto mais quadrado, mais planejado, tendendo 

traçado regular. Quanto à forma dos quarteirões analisados em Rio Grande (Fig. 89) há uma 

tendência ao quarteirão retangular, 90% são retangulares e somente 10% são quadrados. 

Quanto à relação das duas faces desses quarteirões, 17 deles, num percentual de 

41,46% têm a forma retangular numa razão de ½ (cor mostarda), 14 deles, num percentual de 

34,15% têm a forma retangular numa razão de 2/3 (cor amarela), 6 deles têm a forma 

retangular na razão de 1/3 (cor vermelha), perfazendo 14,63% e 4 deles são quadrados (razão 

entre 0,8 e 0,9) num percentual de 9,76% (cor azul).  

 
Fig. 89 - tipo dos quarteirões 

(Apêndice RG-G) 
 

Em relação ao quarteirão ideal no qual os lotes estão distribuídos com suas testadas 

para as faces maiores. A profundidade dos lotes estaria relacionada com as faces menores dos 
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quarteirões. Se elas variam de 80 a 100m, e elas comportariam dois lotes com profundidade 

de 40 a 50m, isto é, a medida média seria de profundidade dos lotes seria de 45m. 

Em Rio Grande as dimensões dos quarteirões variam para a face menor de 15,48m a 

133,03m e para a face maior de 41,5m a 188,39m. O que daria uma média de quarteirões de 

74m x 115metros. Nos quais os lotes teriam profundidade média de 37metros. A seguir, os 

dados encontrados para as dimensões dos lotes. 

 

5.2.1.3 Lotes 

Quanto à orientação (Fig. 90) das testadas dos 900 lotes, 683 (75, 89%) são paralelas à 

água (cor vermelha) e 217 (24,11%) são perpendiculares à água (cor azul). 

Quanto à forma (Fig. 91) dos 900 lotes, 686 são regulares (cor vermelha), 

representando 76,22%. 214 são irregulares (cor azul) representando 23,78%. 

Fig. 90 - orientação dos lotes 
(Apêndice RG-J) 

 
Fig. 91 - forma dos lotes 

(Apêndice RG-I) 
 

Quanto à posição dos lotes ela pode ser principal ou secundária (Fig. 92). Dos 900 

lotes, 791 (87,89%) estão na posição principal e 109 (12,11%), na posição secundária. O que 

é muito significativo, pois demonstra a prática urbanística de lotes postados nas faces maiores 
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dos quarteirões. Quanto ao cruzamento (Fig. 93) posição dos lotes (principal ou secundária) e 

sua orientação (paralela ou perpendicular à água), 649 (72,11%) dos lotes são principais 

paralelos à água. Isso quer dizer que, a maioria das testadas dos lotes está voltada ou de costas 

para a água, o que é também muito significativo para esse tipo de traçado, as travessas têm 

poucos lotes voltados para elas. 

Os tipos dos lotes foram classificados por tamanho, conforme suas testadas, em 

pequeno (0,0 a 6,6m), médio (6,6 a 13,2m) e grande (acima de 13,2m). 

Em Rio Grande (Fig. 94), dos 900 lotes levantados, 456 deles têm testadas pequenas 

(cor vermelha) perfazendo um percentual de 50,67%. 327 lotes têm testadas médias (cor 

mostarda), perfazendo um percentual de 36,33% e, 117 deles têm testada grande (cor amarela 

clara) perfazendo 13,00%. 

Dos 456 lotes com testadas pequenas, a maioria (300) está no intervalo de 4,46 a 

6,65m, perfazendo um percentual de 65,79%. Os lotes que variam de 3,3 a 4,46m são em 

número de 125 e perfazem 27,41% e os lotes entre 0,0 e 3,3m são em número de 31 e 

perfazem um percentual de 6,80%. 

 
Fig. 92 - posição dos lotes 

(Apêndice RG-K) 

 
Fig. 93 - posição e orientação dos lotes 

(Apêndice RG-L) 
Quanto à profundidade (Fig. 95), o menor valor encontrado foi de 4,03m e o maior 

valor foi de 120,63m. Os 900 lotes variam entre grande, média e pequena profundidade. 610 
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(67,78%) têm profundidade média (cor mostarda), 169 (18,78%), profundidade pequena (cor 

vermelha) e 121 (13,44%), tem profundidade grande (cor amarela). 

Dos 900 lotes medidos, 169 (18,78%) têm profundidade de 0 a 15m, 349 (38,78%) 

lotes têm profundidade de 15 a 30m, 261 (29%) têm profundidade de 30 a 45m, e, 92 

(10,22%) lotes têm profundidade de 45 a 60m. O restante dos lotes está nos intervalos de 60 a 

100m e, mais de 100m, perfazendo um total de 29 (3,22%). Quer dizer que, 87% das 

profundidades dos lotes encontram-se no intervalo de 0 a 45m, com poucos passando dessa 

medida. O que vem confirmar aquela medida média de quarteirão cuja face menor atinge 

aproximadamente 90m, cuja divisão no meio permite dois lotes de 45m de profundidade 

voltados para as faces maiores. 

 

 
Fig. 94 - tamanho testadas 

(Apêndice RG-M) 

 
Fig. 95 - profundidade dos lotes 

(Apêndice RG-N) 
 

Quanto ao tipo da forma dos lotes (Fig. 96), tanto os regulares quanto os irregulares 

eles podem ser retangulares ou quadrados. Os retangulares são em 835 (92,78%) lotes, 39 

(4,33%) com testada maior do que a profundidade, 16 (1,78%) são quadrados (cor roxa) e 10 

(1,11%) quase quadrados (cor azul clara). Os retangulares podem ser estreitos e compridos, 
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261 (29%) relação 1/3 (cor vermelha), 378 (42%), relação ½ (cor amarelo ouro), 145 

(16,11%), relação 2/3 (cor creme), 51 (5,67% ).  

Quanto ao cruzamento das testadas e profundidades dos lotes (Fig. 97) foram obtidos 

os seguintes resultados: dos 900 lotes, 329 (36,56%) são de testada pequena e profundidade 

média (cor vermelha), 219 (24,33%) lotes são de testada média e profundidade média (cor 

amarelo ouro) e 100 (11,11%) lotes são de pequena testada e pequena profundidade (cor 

tijolo).  

Em resumo, quanto às testadas dos 900 lotes observados, 87% estão entre as testadas 

pequenas e médias (de 0,0 a 13,2m) (Fig. 94); 89% das testadas são paralelas à água; 88% 

delas estão na posição principal, voltadas para a face principal do quarteirão, e 72% estão 

voltadas à rua e não à travessa; 76% dos lotes são regulares; 93%, da forma dos lotes, é 

retangular, sendo que 71% dos lotes são estreitos e compridos.  

 

 
Fig. 96 - tipo da forma dos lotes 

(Apêndice RG-P) 

 
Fig. 97 - cruzamento das testadas com 
as profundidades dos lotes 

(Apêndice RG-O) 
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Em síntese, no centro histórico de Rio Grande (Fig. 98), os resultados apontam para 

um traçado regular, no qual aparece nitidamente a hierarquia de vias em ruas e travessas. As 

ruas são paralelas à água (geratriz), assim como a face maior dos quarteirões e a maioria das 

testadas dos lotes. Há predominância do quarteirão retangular alongado no qual os lotes 

distribuem-se, na sua maioria, perpendiculares às suas faces mais alongadas, conforme o 

padrão tipo, sugerido nesta pesquisa. Os lotes seguem o padrão estreito e comprido com 

testadas pequenas e médias.  

 

Fig. 98 - Área estudada na cidade de Rio Grande com a demarcação da hierarquia de vias. 

Fonte: Banco de dados do NEAB/FAUrb/UFPel. 
Graficação: Gabriel Fernandes Silva 

5.2.2 São José do Norte  

A base de análise para o estudo dos elementos urbanos, rua, quarteirão e lote da cidade 

de São José do Norte foi a planta de 1850, mas, para a análise da orientação da planta urbana 

foi utilizada a planta de 1830, em razão da precariedade de uma cartografia mais elucidativa. 

Sabe-se, através da cartografia militar da área que abrange o canal de Rio Grande, que havia 

instalações no sítio, onde hoje se encontra a sede de São José do Norte, desde o século XVIII. 

Pelos vestígios na planta de 1830, percebe-se que a implantação das instalações militares e 
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urbanas devem ter obedecido um ordenamento conforme as práticas urbanísticas portuguesas 

de paralelismo ao canal, com o sistema de ruas e travessas.  

Por ocasião do desbaratamento das instalações militares portuguesas com a invasão 

dos espanhóis em 1763 e da fuga da população para o norte e, principalmente, para o Estreito, 

a área ficou semi ocupada pelos militares de ambas as partes em litígio, retornando a ser 

ocupada por volta de 1820, por conta da sua qualidade de localização para a função portuária 

e consequentemente comercial.  

O método de análise dos componentes do traçado urbano, rua, quarteirão e lote foi o 

mesmo utilizado na análise de Rio Grande. 

5.2.2.1 ruas 

Quanto à orientação das vias em São José do Norte (Fig. 99), dos 36 trechos de ruas, 

17 (47,22%) deles estão paralelos à água (cor vermelha) e 19 ( 52,78%) estão perpendiculares 

à água (cor azul). No setor mais antigo (nessa figura, abaixo e à esquerda) as ruas (que 

possuem mais continuidade de trechos), são paralelas à água e as travessas (menos trechos) 

são perpendiculares. Num segundo momento (no centro da planta), as ruas se tornam 

perpendiculares ao canal e as travessas, paralelas. Mesmo assim, como em Rio Grande, há 

uma hierarquia bastante acentuada na relação de ruas e travessas. 

Quanto ao uso associado (Fig. 100) à via (cor vermelha), no entorno aos equipamentos 

excepcionais Igreja e Alfândega, diferentemente de Rio Grande, não estão os trechos mais 

estreitos do traçado urbano no entorno da Igreja e nem estão os mais largos no entorno do 

Alfândega. Mas há um grande alargamento (cor rosa), no local da antiga Praça do Trapiche 

(atual Marechal Deodoro). 
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Fig. 99 - ruas orientação das vias 

(Apêndices SJN-A) 

 
Fig. 100 - ruas uso associado 

(Apêndices SJN-B) 
 

Quanto aos intervalos das larguras de ruas, em São José do Norte, foram computados 

os mesmos tipos de intervalos que em Rio Grande: de 2 2m 2metros (Fig. 101), de 5 em 5 

metros (Fig. 102) e nos intervalos das medidas derivados dos palmos (Fig. 103), advindas das 

legislações e dos tratados dos engenheiros militares (menor do que 4,4m, 4,4 a 6,6m, 6,6 a 

13,2m e acima de 13,2m).  

No intervalo 1 (Fig. 101), observa-se que os intervalos de o a 6m (tons rosa forte, 

tijolo e vermelho) estão os trechos originalmente chamados de becos que unem as ruas bem 

largas. Nessa faixa de larguras estão inseridas as vias que contornavam o quarteirão da antiga 

Alfândega. A antiga Rua Direita possui trechos que variam de 14 a 22m (tons verdes e azul 

médio). Os trechos com larguras que variam de 8 a 14 m (tons do laranja ao amarelo), 

distribuem-se no entorno da Igreja e alguns trechos esparsos tanto no cais quanto na periferia 

do perímetro estudado. 
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Fig. 101 - larguras de ruas – intervalo 1 
(Apêndices SJN-C) 

 

No intervalo 2 (Fig. 102), no total de 36 trechos de ruas, foram encontrados 17 com as 

larguras no intervalo de 0 a 10m (47,22%) e 18 trechos estão no intervalo de 10 a 25m (50%). 

Isso quer dizer que estão mais ou menos equilibrados os trechos entre vias de pequena largura 

e de grande largura. Atestando uma forte existência de hierarquia de vias. No intervalo maior 

de 25m (cores azul e cinza) estão três trechos que representam 2,78%, dois que fazem parte da 

antiga praça do trapiche, na atual rua Marechal Deodoro e outro na rua Marechal Floriano, 

antiga rua do Catanhão.  

No intervalo 3 (Fig. 103), no total de 36 trechos, existem 5 (13,89%) no interstício de 

0 a 4,4m, 6 (16,67%) no de 4,4m a 6,6m, 9 (25%) no de 6,6m a 13,2m e 16 (44,44%) no 

espaço acima de 13,2m. Isso quer dizer que em São José do Norte, embora haja travessas bem 

estreitas, o seu traçado urbano acusa uma maior concentração (70%) de larguras acima de 

6,6m. 
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Fig. 102 larguras de ruas – intervalo 2 
(Apêndices SJN-D) 

 
Fig. 103 larguras de ruas – intervalo 3 

(Apêndices SJN-E) 

5.2.2.2 Quarteirões  

Quanto à orientação dos 15 quarteirões (Fig. 104), 9 (60%) deles estão com a face 

menor paralela à água (cor azul). E 6 (40%) quarteirões estão com a face maior paralela à 

água (cor vermelha). 
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Fig. 104- Orientação dos quarteirões 
(Apêndices SJN-H). 

 
Quanto à forma dos quarteirões (Fig. 105) eles se apresentam 10 (66,67%) com forma 

regular (cor vermelha) e 5 ( 33,33%) com forma irregular(cor azul). 

Quanto à relação entre as faces (tipo/forma) eles se apresentam (Fig. 106) da seguinte 

maneira, dos 15 quarteirões, 2 (13,33%) possuem forma quadrada (cor azul clara), a relação 

de ½ representa 40% (6 quarteirões) do total dos quarteirões (cor amarelo ouro) e a relação de 

2/3 (cor amarelo clara), representa 33,33% (5quarteirões), a relação de 1/3 (cor vermelha) 

representa 13,33% com 2 quarteirões. Em resumo, 12 (86,66%) quarteirões possuem forma 

retangular. 
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Fig. 105 - forma dos quarteirões 

(Apêndices SJN-F) 

 
Fig. 106 - relação entre as faces dos quarteirões 

(Apêndices SJN-G) 

 

Em resumo, dos 15 quarteirões analisados em São José do Norte, 60% apresentam 

suas faces menores paralelas à água (geratriz); 67% deles têm a forma regular; 86% são 

retangulares e 13% são quadrados.  

Em São José do Norte as dimensões dos quarteirões variam para a face menor de 

24,59m a 86,91m e para a face maior de 31,12m a 156,77m. O que daria uma média de 

quarteirões de 56m x 188metros. Nos quais os lotes teriam profundidade média de 28metros. 

A seguir, os dados encontrados para as dimensões dos lotes. 

5.2.2.3 Lotes 

Quanto à orientação (Fig. 107) dos 336 lotes, 222(66,07%) deles têm testadas 

perpendiculares à água (cor azul) e 114 (33,93%) têm testada paralela à água (cor vermelha). 

Quanto à posição (Fig.108), 259 deles (77,08%) apresentam a posição principal (cor 

vermelha) e somente 77 (22,92%) apresentam a posição secundária (cor azul). Quanto à 

posição e orientação do lote, dos 211 (62,80%) lotes principais estão perpendiculares à água e 

48 (14,29%) deles estão paralelos à água. E dos lotes secundários, 66 (19,64%) deles estão 

paralelos e 11 (3,2%) estão perpendiculares à água. 
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Fig. 107 - orientação dos lotes 
(Apêndices SJN-J) 

 
Fig.108 - posição dos lotes 

(Apêndices SJN-K) 
 

Quanto à forma dos lotes (Fig. 109), dos 336 cadastrados, 281 (83,63%) são regulares 

e 55 (16,37%), são irregulares. Confirmando a regularidade na forma dos lotes. 

 
Fig. 109 – Forma dos lotes 

(Apêndices SJN-I) 
 

Quanto às testadas (Fig. 110) dos 336 lotes, 159 (47,32%) têm testada pequena (cor 

vermelha), 142 ( 42,26%) têm testada média (cor laranja) e 35 (10,42% ) têm testada grande 

(cor amarela). O que configura uma distribuição de 89,58% de lotes com pequena e médias 

testadas, o que é significativo para demonstrar a característica de persistência do lote 
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característico das práticas urbanísticas do colonial, embora o núcleo urbano tenha se 

desenvolvido mais intensamente a partir de 1820. 

Quanto à profundidade desses lotes (Fig. 111), 203 (60,42%) têm média profundidade 

(15 a 35,5m) (cor mostarda), 80 (23,81%) têm profundidade grande (maior de 35,5m) (cor 

amarela) e 53 (15,77%) têm profundidade pequena (0 a 15m) (cor vermelha). A maior 

incidência, portanto, das profundidades está no intervalo de 15 a 35,5 metros confirmando 

uma profundidade de lote abaixo daquela média preconizada ao quarteirão ideal. 

 

Fig. 110 - testadas dos lotes 
(Apêndices SJN-M) 

 
Fig. 111 - profundidade dos lotes 

(Apêndices SJN-N) 
 

Quanto ao cruzamento posição e orientação dos 336 lotes (Fig. 112), a maior 

incidência está nos 211 (62,8º%) lotes que estão na posição principal e suas testadas 

perpendiculares ao canal (cor rosa). Na cor azul clara estão os 66 (19,64%) lotes na posição 

secundária, cuja testada está paralela à água, na cor vermelha estão os 48 (14,29%) lotes na 

posição principal, cuja testada está paralela à água e na cor azul média estão os 11 (3,27%) 

lotes na posição secundária e testada perpendicular à água. Em resumo o quarteirão alongado 

com a distribuição dos lotes na posição principal prevalece. 
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Dos 336 lotes observados, 66% têm testadas perpendiculares à água; 63% dos lotes 

principais têm suas testadas perpendiculares à água. A maioria, 301 (90%) das testadas dos 

lotes está entre pequena e média; 283 (86%) desses lotes têm profundidade entre média e 

grande.  

Quanto ao cruzamento das testadas e profundidades dos 336 lotes (Fig. 113), as 

maiores incidências estão em 100 (29,76%) deles, que têm pequena testada e média 

profundidade (cor vermelha), nos 82 (24,4%), que têm testadas e profundidades médias (cor 

amarelo ouro), isso quer dizer que, 54,16% (182 lotes) têm pequenas e médias testadas e 

profundidades. Quanto à verificação dos lotes estreitos e compridos, os que se enquadram em 

pequena testada e grande profundidade (cor rosa) são somente 38 (11,31%).  

 

Fig. 112 - cruzamento entre posição e orientação dos 
lotes 

(Apêndices SJN-L) 

Fig. 113 - cruzamento entre profundidades e testadas 
dos lotes 

(Apêndices SJN-O) 
 

Quanto ao tipo de formato (Fig. 114) dos 336 lotes cadastrados, 109 (32,44%) são 

estreitos e compridos, 132 (39,29%), têm a relação testada profundidade na ordem de 1/3 e 45 

(13,39%), na relação ½. Isso quer dizer que 286 (85,12%) dos lotes estão no formato de lotes 

retangulares alongados.  
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Fig. 114 – Tipo de formatos dos lotes 

(Apêndices SJN-P) 

 

Em síntese em São José do Norte, embora a posição das ruas em relação à água 

(geratriz) esteja mais ou menos equilibrada, há uma tendência do traçado urbano ser formado 

por ruas perpendiculares à água (53% dos trechos analisados). Os quarteirões e os lotes 

seguem a mesma diretriz das ruas.  

Um pouco diferenciado a Rio Grande, São José do Norte ainda assim, tem maioria dos 

lotes regulares, na posição principal, embora, com orientação perpendicular à água, 

organizando-se no quarteirão na forma de distribuição dos lotes no quarteirão alongado 

conforme mostra a Fig. 112, na qual, os lotes na posição principal perpendicular à água (a cor 

rosa) representam 62% dos lotes. 

Esses resultados configuram que, em São José do Norte, existe hierarquia de vias 

bastante acentuada. A forma dos quarteirões tende ao retângulo alongado, cuja distribuição 

dos lotes segue o padrão do tipo de quarteirão sugerido por esta pesquisa, o que quer dizer que 

o quarteirão segue as práticas urbanísticas coloniais.  
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5.2.3 Pelotas  

A base de análise para o estudo da forma e da tipologia dos elementos urbanos (ruas, 

quarteirões e lotes) das permanências da primeira metade do século XIX, da cidade de 

Pelotas, foram as plantas de 1815 e de 1834.  

Na planta da década de 30 do século XIX (Fig. 115), estão as manchas que 

correspondem aos 1º e 2º loteamentos de Pelotas. Na mancha rosa, está a área mais antiga do 

núcleo urbano, e na mancha em lilás, está a área que pertence ao segundo loteamento. A rua 

em vermelho é a antiga rua da Igreja atual rua Padre Anchieta. 

 
Fig. 115 - Cidade de Pelotas demarcação dos dois 

primeiros loteamentos. 
Fonte: AHEx, n. 07.03.1462. 
Colorização sobre o original 

 

No traçado urbano do centro histórico de Pelotas foram computadas as larguras dos 

trechos das ruas para análise de continuidade e de hierarquia. Os quarteirões foram 

classificados quanto à sua posição em relação à geratriz, quanto à sua forma e dimensões. Aos 

lotes também foram dados os mesmos tipos de classificações.  
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5.2.3.1 ruas 

Em Pelotas, quanto à orientação dos 151 trechos de ruas analisados (Fig. 116), há 77 

(cor vermelha) paralelos à Igreja (sentido N/S) e 74 (cor azul) perpendiculares à Igreja 

(sentido L/O). O que está quase equilibrado (respectivamente, 50,99% a 49,01%) fornecendo 

uma característica de regularidade à trama do tecido urbano. 

Quanto ao uso associado (Fig. 117), as ruas que desembocam na igreja (1º 

Loteamento) ou na Praça Coronel Pedro Osório (2º Loteamento) estão na cor vermelha, as 

que estão no entorno, em cor rosa. Os dois núcleos do 1º Loteamento (Igreja São Francisco de 

Paula) e do 2º Loteamento (Praça Coronel Pedro Osório) configuram um equilíbrio entre eles 

de usos associado às vias. 

Fig. 116 - Orientação das  ruas 
(Apêndices Pel-A) 

 
Fig. 117 - uso das  ruas 

(Apêndices Pel-B) 
 

Quanto à largura dos trechos em Pelotas, assim como em Rio Grande, também foram 

feitos três tipos de intervalos: intervalo – 1, de 2 em 2 metros (Fig. 118), de 5 em 5 metros, 

intervalo -2 (Fig. 119) e intervalo – 3 (Fig.120), de 6,6m e 13,2m e acima de 13,2m. Os 

trechos das ruas no interstício de 0 a 10m são em número de 11 (7,28%) e somente em dois 

trechos (1,32%) são maiores do que 20m (cores azul e cinza nas figuras dos intervalos 1 e 2). 
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Quanto à continuidade dos trechos de ruas, o que dá uma característica mais regular ao 

traçado, foi observado que a maioria das ruas longitudinais (N/S, paralelas à Igreja) possui 

grande continuidade, com dez trechos cada uma. A maioria das ruas transversais (L/O, 

perpendiculares à Igreja) também tem bastante continuidade, variando de seis a sete trechos. 

A que tem menos trechos é a rua Miguel Barcelos, que desemboca em frente à Igreja. Essa rua 

apresenta descontinuidade com a Senador Mendonça que fica atrás da Igreja. Mas em toda a 

área foi a única descontinuidade encontrada. 

Quanto às larguras dos trechos no intervalo 1 (Fig. 118), os que variam de menos de 2 

até 10m (tons rosa forte, tijolo, vermelho e mostarda) estão localizados no entorno da Igreja 

(que é a área mais antiga) em ambas as direções. A via mais estreita é a Major Cícero (cores 

mostarda e vermelha) cujos trechos variam entre 7,34 a 9,8m, orientada no sentido L/O.  

Quanto às larguras dos trechos no intervalo 2 (Fig. 119), os trechos de 10 a 15m (cor 

amarela) estão mais concentrados no primeiro loteamento e ao longo das ruas longitudinais 

(no sentido N/S) na zona compreendida entre a Catedral São Francisco de Paula e a Praça 

Coronel Pedro Osório. Essas ruas longitudinais são as antigas, Rua São Miguel (XV de 

Novembro), Rua da Igreja (Padre Anchieta), Rua do Comércio (Felix da Cunha), Rua 

Coqueiros (Gonçalves Chaves) e a atual Santa Cruz, sem nome na planta de 1815 e Serro 

Largo na planta de 1834. Os trechos entre 15 e 20m (cor verde) estão mais afastados da 

Catedral e no entorno da Praça Coronel Pedro Osório (núcleo do 2º loteamento). Os trechos, 

de 20 a 25m (cor azul), correspondem à Rua General Osório e na frente da Igreja, 

alargamento da rua Felix da Cunha. As ruas longitudinais mais largas são a Marechal 

Deodoro, General Osório e Andrade Neves. 

Os únicos dois trechos maiores do que 25m (cor cinza) em duas faces do Mercado 

Público são alargamentos das ruas Quinze de Novembro e da Rua Lobo da Costa cujas 

dimensões estão compreendidas no trecho de 20 a 32m. 



256 
 

Fig. 118 - Largura das ruas – intervalo 1 
(Apêndices Pel-C) 

Fig. 119 - Largura das ruas ruas – intervalo 2 
(Apêndices Pel-D) 

 
No intervalo 3 (Fig.120) não existem trechos com largura de ruas nos intervalos de 0 a 

4,4 e 4,4m a 6,6. Existem 62 trechos (41,06%) no trecho de 6,6m a 13,2m 9 (cor vermelha) e 

89 (58,94%) dos trechos no intervalo maior do que 13,2m (cor azul). Quer dizer que 100% 

dos trechos de ruas em Pelotas estão a partir de 6,6m, ao contrário de Rio Grande e São José 

do Norte que possuem trechos de ruas com largura inferior a 6,6metros. 

 
Fig.120 - Largura das ruas – intervalo 3 

(Apêndices Pel-E) 
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Em resumo, a orientação das ruas analisadas em Pelotas apresenta equilíbrio no 

traçado, entre as paralelas e as perpendiculares à Igreja (geratriz). O equilíbrio, entre o 

número de ruas longitudinais e transversais, demonstra uma característica de regularidade da 

trama do tecido urbano. Em geral, as ruas se diferenciam na largura entre o primeiro e o 

segundo loteamento. As ruas, no primeiro loteamento, mais estreitas, têm, em média, entre 10 

e 15m e, no segundo, mais largas, entre 15 e 20m. Sendo que, as larguras das ruas em Pelotas 

estão na maioria entre o intervalo de 10 a 25m com 138 trechos correspondendo a 91,39%, 

isto é, diferentemente das duas cidades anteriores a regularidade nas dimensões das ruas é 

bem mais constante. 

5.2.3.2 Quarteirões 

Quanto à orientação (Fig. 121) das faces, menor ou maior, dos quarteirões no traçado 

urbano do centro histórico de Pelotas em relação à geratriz principal (serem paralelas ou 

perpendiculares à testada principal da igreja), foi observado que, dos 61 quarteirões 

analisados, foram encontrados 16 quarteirões cuja face menor é paralela à Igreja, perfazendo 

26,23 % (cor azul) e 45 quarteirões cuja face maior é paralela à igreja, perfazendo 73,77% 

(cor vermelha). Isso demonstrou que existe uma hierarquia de implantação dos quarteirões.  

Portanto, a maioria dos quarteirões, cujas faces maiores estão voltadas para as ruas de 

orientação norte-sul, confere ao traçado uma característica hierárquica de ruas principais e 

secundárias. As ruas no sentido do eixo norte sul, podem ser consideradas como longitudinais 

ou principais e as ruas no eixo leste-oeste, podem ser consideradas como transversais ou 

secundárias. 

Quanto à forma do quarteirão (Fig. 122) na trama urbana do centro histórico de 

Pelotas, não existe forma irregular, somente regular. Essa forma regular pode ser quadrada 

(cor azul médio), quase quadrada (cor azul clara) e retangular ½ (cor amarelo ouro) e 

retangular 2/3 (cor amarela).  
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Fig. 121 orientação dos quarteirões 
(Apêndices Pel-G) 

 
Fig. 122 forma dos quarteirões 

(Apêndices Pel-F) 
 

Dos 61 quarteirões analisados na área de Pelotas, 23 (37,70%) são quase quadrados 

(0,9 a 1,00), 17 (27,87%) são quadrados, 11 (18,03%) são retangulares na proporção de 2/3 e 

10 (16,39%) são retangulares na razão de ½. Não foram encontrados quarteirões na razão de 

1/3. Em resumo, 65,57% dos quarteirões são quadrados ou quase quadrados e 34,42% são 

retangulares. 

Na figura (Fig. 122) se pode observar que os quarteirões retangulares na proporção de 

½ (cor amarelo ouro) estão situados entre as ruas da Igreja (atual Padre Anchieta) e do 

Comércio (atual Felix da Cunha). Demonstrando a área inicial do traçado urbano da cidade. A 

partir dela pode ser observado que os quarteirões foram tendendo ao quadrado. Pode-se inferir 

que a planta urbana, organizada pelo Piloto de Sesmarias Maurício Inácio da Silveira, iniciou 

com os quarteirões retangulares mais aos moldes das práticas urbanísticas portuguesas e, à 

medida que eles foram se afastando desse eixo, tornaram-se mais quadrados, isto é, a planta 

urbana foi sendo “regularizada” para o quadrado. 

Em Pelotas as dimensões dos quarteirões variam para a face menor de 44,02m a 

95,11m e para a face maior de 79,32m a 129,58m. O que daria uma média de quarteirões de 

70m x 105metros. Nos quais os lotes teriam profundidade média de 35metros. A seguir, os 

dados encontrados para as dimensões dos lotes. A maioria das faces maiores está entre 90 e 
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130m (82%). Isso também configura certa homogeneidade às dimensões dos quarteirões. A 

maioria das faces menores está entre 60 e 100m (82%), o que daria uma média de 80m.  

Considerando que esses quarteirões, embora não tão retangulares como as suas cidades 

vizinhas, seguem o tipo do quarteirão característico, no qual os lotes foram distribuídos 

perpendiculares às suas faces maiores, e sua face menor comportaria dois lotes (medida de 

profundidade do lote), pode-se inferir que os lotes teriam, em média, 40m de profundidade.  

5.2.3.3 Lotes 

Quanto à orientação (Fig. 123) dos 1662 lotes computados em Pelotas, 1094 (65,83%) 

estão paralelos à testada da Igreja (cor vermelha) e 568 (34,18%) estão perpendiculares à ela 

(cor azul).  

Quanto à forma (Fig. 124) Dos 1662 lotes encontrados, 1457( 87,67%) têm a forma 

regular (cor vermelha) e 205 (12,33%) têm a forma irregular. Representa que a maioria dos 

lotes tem a forma regular, corroborando que seguem também uma distribuição regular no 

quarteirão. 

 
Fig. 123 - orientação dos lotes 

(Apêndices Pel-I) 

 
Fig. 124 - forma dos lotes 

(Apêndices Pel-H) 
 

Quanto à posição dos lotes (Fig. 125), os considerados na posição principal, são os que 

estão perpendiculares às faces maiores dos quarteirões e secundários os que estão 
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perpendiculares às faces menores dos quarteirões. Desses lotes contabilizados (), 1222 

(73,53%) estão na posição principal (cor vermelha) e 440 (26,47%) estão na posição 

secundária (cor azul). 

Cruzando posição e orientação dos lotes (Fig. 126), eles distribuem-se em, 1052 

(63,30%) lotes principais paralelos à Igreja (cor vermelha) e somente 42 (2,53%) lotes 

secundários paralelos à Igreja (cor azul clara). Os lotes perpendiculares à Igreja distribuem-se 

398 (23,95%) na posição secundária (cor azul média) e 170 (10,23%) na posição principal 

(cor rosa). 

No cruzamento dos lotes principais e secundários com as ruas principais e secundárias, 

observa-se que a maioria dos lotes principais estão voltados para as principais, isto é, pelos  

63,30% dos lotes principais estarem na posição paralela à Igreja confirma o uso das práticas 

urbanísticas portuguesas onde os quarteirões, além de suas faces maiores estarem voltadas 

para as ruas principais possuem a maioria dos lotes também voltados para essas ruas 

principais. Isso representa que, a posição dos lotes seguiu, na sua maioria, a mesma 

implantação dos quarteirões. 

Fig. 125 - posição dos lotes 
(Apêndices Pel-J) 

Fig. 126 - posição x orientação do Lote 
(Apêndices Pel-K) 
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Quanto às testadas dos 1662 lotes (Fig. 127), elas foram classificadas em pequena, no 

intervalo de 0,0 a 6,6m, (cor vermelha), média, no intervalo entre 6,6 e 13,2m (cor laranja) e 

grande, acima de 13,2m (cor areia). 

Na classificação dos lotes de testadas pequenas foram encontrados: 682 (41,03%) lotes 

no intervalo de 3,3 a 6,6m, sendo que no intervalo de 0,0 a 3,3 foram encontrados 18 (1,08%) 

lotes. Nessas testadas o valor mínimo encontrado foi de 2,2m e o valor máximo de 88,33m.  

Na classificação dos lotes de testadas médias foram encontrados 689 (41,46%) lotes. 

E, nos lotes de testadas grandes, foram encontrados 273 lotes, sendo que no intervalo de 13,2 

a 40m foram encontrados 269 (16,19%) lotes, e acima de 40m, somente 4 (0,24%) lotes.  

Na realidade, 1371 (82,49%) dos lotes estão no intervalo entre 3,3 a 13,2m, que 

comportariam as tipologias arquitetônicas de porta e janela, corredor lateral e corredor central.  

Quanto à profundidade dos 1662 lotes (Fig. 128), foi considerada, pouca, menor do 

que 20m (cor vermelha), média, intervalo entre 20 a 50,5m (cor laranja) e grande, acima de 

50,5m (cor areia). Para essas três classificações, foram encontradas, respectivamente, 389 

(23,41%), 1237 (74,43%) e 36 (2,17%) lotes. As maiores concentrações da profundidade 

média dos lotes estão no intervalo entre as profundidades de 20 a 30m (423 lotes-25,45%) e, 

de 40 a 50,5m (525 lotes-31,59%). A grande maioria (1559-93,8%) dos lotes está no intervalo 

entre 10 e 50,5m. 

Fig. 127 testadas dos lotes 
(Apêndices Pel-L) 

 
Fig. 128 profundidade dos lotes 

(Apêndices Pel-M 
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No cruzamento dos valores de testada e profundidade dos 1662 lotes (Fig. 129), tem-

se que 505 (30,39%) dos lotes possuem pequena testada e profundidade média e 524 

(31,53%) dos lotes possuem testadas media e profundidade média, 208 (12,52%) lotes 

possuem testada grande e média profundidade, 193 (11,61%) possuem testada e profundidade 

pequenas, 151 (9,09%) dos lotes tem testadas médias e profundidades pequenas, 45 (2,71%), 

possuem testada grande e profundidade pequena, 20 (1,20%), possuem testada e profundidade 

grandes. Portanto, 61,92% (1029) dos lotes estão entre pequena e média testadas com média 

profundidade. 

Quanto ao tipo composto pela relação testada do lote x profundidade (Fig. 130) foram 

classificados os lotes em: estreito e comprido (cor tijolo), estreito razão 1/3(cor vermelha), 

estreito razão ½ (cor mostarda), estreito razão 2/3 (cor amarela), quase quadrado (cor azul 

clara), quadrado (cor azul média) e lote com testada maior do que a profundidade (cor roxa). 

Dos 1662, 610 (36,70%) são estreitos e compridos na relação de 1/3, 591 (35,56%) são 

estreitos e compridos, 256 (15,40%) são estreitos e compridos na relação de ½, 92 (5,54%) 

são estreitos na razão 2/3, 19 (1,14%) quase quadrado, 43 (2,59%) quadrado e 51 (3,07%) 

com testada maior do que a profundidade.  

Apresentando uma relação de 2/3 (entre 0,6 e 0,8) entre testada e profundidade, 

aparecem 92 lotes perfazendo uma porcentagem de 5,54%. Os tipos quase quadrados são em 

19, apresentando uma relação entre (0,8 e 0,9), de 1,14%. 43 lotes apresentam tipo quadrado, 

numa relação (0,9 a 1,00) perfazendo 2,59%. E os lotes, que apresentam testadas maiores do 

que as profundidades são em número de 51 e representam 3,07% da área estudada. 
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Fig. 129 tipo dos lotes conforme relação testada 
profundidade dos lotes 

(Apêndices Pel-N) 

 
Fig. 130 Cruzamento testadas profundidades 

(Apêndices Pel-O) 

 

Em síntese, as ruas em Pelotas têm uma característica diversa das outras duas cidades, 

pois elas possuem, tanto as longitudinais (N/S) quanto as transversais (L/O), maior 

continuidade do que as das cidades de Rio Grande e de São José do Norte. 

Os quarteirões, apesar de parecerem quadrados apresentam variações nas relações 

entre suas faces, principalmente os mais antigos.  

Em Pelotas, apesar de ter uma planta urbana “planejada”, a distribuição dos lotes 

seguiu a prática de urbanização portuguesa os quarteirões são divididos ao meio, com – lotes 

estreitos e compridos cujas testadas estão voltadas para as faces maiores dos quarteirões e, 

consequentemente, voltados para as ruas principais (longitudinais).  

5.3 Resultados das análises 

Os resultados das análises de evolução urbana e das persistências da forma urbana nos 

centros históricos apontam para a imagem de cidade portuguesa, seja pelas práticas 

urbanísticas ou pelas determinações da Coroa Portuguesa.  
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5.3.1 Resultados das análises de evolução urbana 

A análise da evolução urbana das três cidades permitiu observar que, embora Rio 

Grande e São José do Norte tenham surgido bem antes do que Pelotas, as implicações 

políticas da região acabaram transformando-as em um bloco. Elas não podem ser estudadas 

separadamente sob pena de não se entender a transformação da região.  

As três cidades, desde sua situação como povoado, tiveram suas Igrejas implantadas. 

Rio Grande e São José do Norte, inicialmente acampamentos militares, receberam 

equipamentos de defesa (fortificações) e de controle administrativo da Coroa Portuguesa 

(alfândegas).  

A função primordial foi a portuária, na qual as duas cidades Rio Grande e São José do 

Norte eram as principais portas. Mas, ao defender e ocupar essa região, era necessária uma 

economia que a agregasse, que desse sustentação e atraísse uma população que defendesse a 

Coroa Portuguesa nas investidas dos castelhanos. Neste aspecto Pelotas foi a aglutinadora 

desta função.  

Enquanto Rio Grande e São José do Norte sempre detiveram o acesso ao canal, foi em 

Pelotas que se desenvolveu a economia inicial que impulsionou o crescimento da região. 

Pelotas dependia do porto marítimo de Rio Grande. São José do Norte, por sua vez, ficou 

atrelada aos serviços das duas cidades.  

5.3.2 Resultados das análises das permanências e das persistências 

As permanências físicas nos traçados urbanos apontam características mais do colonial 

inicial no Brasil ou mais regularizadoras, advindas no colonial tardio, em cada cidade 

observada. As persistências apontam tipos de ruas, quarteirões e lotes que continuam a ser 

reproduzidos de tal sorte que as práticas urbanísticas do colonial inicial se mantêm mesmo em 

tecidos urbanos planejados.  
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5.3.2.1 Traçado urbano 

A análise das formas urbanas das três cidades permitiu observar que durante o século 

XVIII, desde o surgimento da Vila de Rio Grande e de sua vizinha em frente, São José do 

Norte, embora os engenheiros militares estivessem por ali, as plantas urbanas dessas 

povoações foram sendo regularizadas paulatinamente, até o início do século XIX, quando 

receberam, finalmente, plantas desenhadas. Por sua vez, Pelotas já recebeu, desde o início, 

uma planta mais regularizada, embora ela também aponte práticas urbanísticas coloniais 

iniciais no parcelamento fundiário.  

As observações permitem perceber que em relação às geratrizes dos traçados urbanos 

dos centros históricos das cidades aqui abordadas, os elementos foram a água e a orientação 

solar. A geratriz principal de Rio grande foi a água (o canal do Rio Grande). Em São José do 

Norte, inicialmente foi a água, mas mudou sua relação com a geratriz no meio do caminho. 

Iniciou com suas ruas paralelas e depois perpendiculares ao mesmo canal. Pelotas, por sua 

vez, seguiu a orientação solar – a fachada principal da primeira Igreja foi orientada para leste 

e as ruas principais foram traçadas no sentido norte-sul.  

As práticas urbanísticas coloniais iniciais se refletem mais fortemente, na estrutura do 

traçado urbano, de duas das cidades – Rio Grande e São José do Norte. Elas possuem a 

hierarquização em ruas e travessas, inclusive com as denominações de Rua Direita. Rio 

Grande deu esta denominação ao primeiro caminho paralelo ao canal que demarcou o 

povoado, isto é, o que gerou o lugar e, no seu entorno, foram implantados os primeiros 

equipamentos (Igreja de São Pedro, quartel, alfândega, alojamento dos militares e Câmara 

Municipal), ditados pelas normas das Cartas Régias.  

Em Rio Grande, os quarteirões mais próximos à água estão mais perto do tipo ideal 

(quarteirão alongado), denotando o tecido mais antigo e mais afeito às práticas urbanísticas 

coloniais iniciais.  

Em São José do Norte, os quarteirões que estão no entorno da Rua Direita (via 

principal) estão mais próximos ao quarteirão ideal, isto é, quarteirão na forma de um 

retângulo alongado. Em contraposição, os que estão mais próximos à água e à antiga Praça do 

Trapiche seguem o padrão mais regular e à medida que se afastam, vão se tornando mais 

próximos das práticas urbanísticas coloniais iniciais.  
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O traçado urbano do Primeiro Loteamento de Pelotas, por sua vez, segue o traçado 

regular, com ruas mais regulares e sem a denominação de Rua Direita. Historicamente, o 

lugar foi gerado pela primeira capela, a de São Francisco de Paula, em cujo entorno estavam 

os equipamentos eclesiásticos e algumas residências urbanas dos charqueadores. Embora os 

quarteirões sejam mais regulares, o parcelamento fundiário apresenta a mesma distribuição 

das práticas urbanísticas coloniais, ou seja, frentes dos lotes para as ruas longitudinais.  

Para esse local, foi desenhada uma planta na qual o Piloto de Sesmarias teve que 

regularizar uma ocupação que já existia, ou seja, desenhou um traçado urbano cuja trama de 

ruas longitudinais e transversais segue uma determinada hierarquia conforme os pontos 

cardeais, isto é, longitudinais (N/S) e transversais (L/O). Os quarteirões são mais ou menos 

regulares, tendendo ao quadrado, e as ruas têm mais ou menos as mesmas larguras.  

5.3.2.2 Ruas 

Nas práticas urbanísticas em Portugal por volta dos séculos XIII e XIV a largura de 

ruas era bastante pequena. Conforme Gomes, as medidas, para ruas, variavam entre 18 (3,9m) 

e 30 (6,6m) palmos e, para as travessas, de 14 (3, 08m) a 18 (3, 9m) palmos,. E, para esse 

mesmo período, conforme Paulo Ormindo, as ruas mediam 30 (6,6m) palmos, e as travessas 

variavam entre 8 (1, 76) a 10 (2,2m) palmos.  

No século XVIII, com as influências do iluminismo, novos padrões de cidade 

surgiram. O traçado regular passava a ser uma exigência; a largura de ruas aumentou, tanto 

nas legislações, quanto nos tratados dos engenheiros militares e dos arquitetos. As legislações 

indicavam larguras mínimas.  

Os dados apresentados na Tab.3 são das larguras das ruas e travessas das três cidades 

estudadas. Foi observado que, em Rio Grande, cujo traçado urbano iniciou no século XVIII, a 

largura das vias é bastante irregular. Apresenta trechos mais largos, paralelos à água, e, 

trechos mais estreitos, perpendiculares à água. Ainda conserva duas travessas (no entorno da 

Igrejas de São Pedro e de São Francisco) com medidas mínimas que variam de 1,70m a 

2,20m.  
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Tabela 3 – Largura das vias. 

  Pelotas Rio Grande São José do Norte 
  Valor % Valor % Valor % 
0-4, 4 0 0,00% 1 1,08% 5 13,89% 
4,4-6, 6 0 0,00% 2 2,15% 6 16,67% 
6,6-13,2  62 41,06% 48 51,61% 9 25,00% 
maior de 13,2  89 58,94% 42 45,16% 16 44,44% 
  151 100% 93 100% 36 100% 

 
Rio Grande apresenta um pouco mais da metade (51%) dos trechos de vias entre 

6,6me 13,2m. O percentual de larguras de vias entre 0 a 6,6m é pequeno (3%). O intervalo 

acima de 13,2m é pouco menos da metade dos trechos computados. Os trechos da antiga Rua 

da Praia (atual Marechal Floriano) apresentam largura variável entre 12,5 e 21,5m. (Fig. 131). 

Algumas vias são chamadas de becos (travessas) e são bastante largas como a atual rua 

Benjamin Constant (antigo beco do Carmo) que mede 17m. Embora as travessas variem desde 

1,70 até 17m, a média delas mede de 10 a 12m. Há uma via de um trecho só, mas que possui 

entre 11,65 e 16m: é a atual Rua Ewbank (Fig. 132), antiga Rua da Guarda. Possui uso 

associado muito forte, pois ela é uma das laterais do prédio da Alfândega.  

 
Fig. 131 - Rio Grande, atual rua Marechal Floriano 

(antiga rua da Praia). 
Fonte: Museu do Rio Grande. 

 
Fig. 132 - Rio Grande, atual rua Ewbank 
(antiga rua do Corpo da Guarda) largura 

11,65m a 16m. 
Fonte: Museu do Rio Grande. 

 

É possível supor, na análise da planta de Rio Grande, que, por ter vários períodos de 

ocupação, houve sobreposição de malhas urbanas. O desenho da planta de 1829 reordenou o 

sistema viário, mas conservou as denominações iniciais. É o caso do Beco do Carmo que, 

inicialmente, deveria ser mesmo uma travessa da Igreja do mesmo nome e, quando foi 

necessário abrir uma rua, perpendicular ao Canal que ligasse a rua da Praia até o sul da Vila, 

modificou a largura e a continuidade da via. Esses eventos fizeram com que a planta urbana 

resultasse bastante híbrida em relação ao seu traçado urbano. Aqui há confirmação dessa 

hibridez mencionada no início do item de avaliação do processo de transformação dos núcleos 
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urbanos, a qual junta a práticas da urbanística do colonial inicial com as práticas urbanísticas 

que regularizavam os traçados do colonial tardio.  

A planta urbana de São José do Norte, de 1830, apresenta um traçado mais ao sabor 

das práticas urbanísticas coloniais e das necessidades funcionais do povoado. Seu lento 

desenvolvimento foi adaptando à largura de suas ruas, conforme suas necessidades.  

Em São José do Norte os trechos das vias entre 0 e 6,6m configuram 31% no 

perímetro do traçado urbano original, configurando uma forte característica do colonial 

inicial. No intervalo de 6,6 a 13,2, estão 25% das vias e 44% estão acima de 13,2m. Os 

trechos de vias de São José do Norte, chamados de ruas, variam de 4m a 13,20m, e os becos 

(travessas), de 1,6m a 13,20m. O que configura um beco em São José do Norte é a 

continuidade dos trechos. Os chamados becos, nessa planta, possuem poucos trechos ou 

apenas um. A atual travessa Júlio de Castilhos (antiga Rua da Igreja) mede 4m de largura 

(Fig. 133). As ruas perpendiculares ao Canal são bastante largas e possuem vários trechos. A 

mais larga é a antiga Rua Direita (atual rua General Osório) que varia de 13 a 20m (Fig. 134) 

e, atualmente, possui canteiro central. Há somente outra via mais larga do que a Rua Direita é 

a atual Rua Marechal Deodoro, antiga Praça do Trapiche, que varia de 15 a 41m. Essa 

variação se deve à sua função original de Praça, isto é, inicialmente houve um uso associado 

(Alfândega) que determinou sua largura.  

 
Fig. 133 - São José do Norte, travessa (antiga 
rua da Igreja atual Júlio de Castilhos), largura 

4,00m. 
Foto da autora, 2004. 

 
Fig. 134 - São José do Norte, Rua Direita (ao 

fundo o canal do Rio Grande), largura variável 
de 13 a 20m. 

Foto: Taís Viana, 2006. 

 

As plantas urbanas de Pelotas, tanto a de 1815 (1º Loteamento), quanto a de 1834 (2º 

Loteamento), desenhadas por profissionais, apresentam larguras das vias mais constantes. Em 

Pelotas, 59% dos trechos das vias estão acima de 13,2m e 41% estão entre 6,6m e 13,2m, não 

existindo trechos entre 0 e menor do que 6,6m. As que pertencem ao 1º Loteamento são mais 
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estreitas e, à medida que se aproximam do 2º Loteamento, vão alargando. As ruas 

longitudinais variam entre 9,5m a 19m, e as transversais de 7m a 14m, o que demonstra uma 

hierarquia de vias menos visível. As longitudinais são pouco mais largas do que as 

transversais. Assim como as cidades anteriores, apresenta as maiores larguras nos trechos que 

possuem uso excepcional associado, por exemplo: dois trechos que contornam o prédio do 

Mercado Público em (L), sendo que um está entre a Prefeitura Municipal e o Mercado. O 

intervalo das dimensões desses trechos varia entre 25m e 31,61m. Por exemplo, uma das ruas 

mais antigas em Pelotas, a rua Felix da Cunha (antiga Rua do Comércio), tem dimensões 

variando de largura entre 9,5 a 14,00m. (Fig. 135).  

 

 

Fig. 135 - Pelotas, Rua Felix da Cunha (antiga Rua do Comércio). 
Fonte: CARRICONDE, Clodomiro. Álbum de Pelotas. Centenário da 

Independência do Brasil. Pelotas: [s.n.], 1922. Ca 248p. 

5.3.2.3 Quarteirões 

Os traçados urbanos de Rio Grande e São José do Norte apresentam quarteirões mais 

retangulares e, em Pelotas, tendem mais ao quadrado. Nos casos estudados, não foram 

encontrados quarteirões com menos ou mais do que quatro faces.  

Quanto à orientação dos quarteirões nas três cidades, tem-se o seguinte: Rio Grande 

apresenta maior número das faces maiores voltadas para água; São José do Norte apresenta 

maior número das faces menores voltadas para a água e, em Pelotas, a maior parte das faces 
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maiores está paralela à fachada principal da Igreja. A maior porcentagem das faces maiores 

dos quarteirões voltadas para uma geratriz está na planta de Pelotas e não nas outras duas, o 

que denota um planejamento. As dimensões e as formas dos quarteirões em São José do Norte 

são bem irregulares, enquanto Rio Grande segue um padrão de quarteirões alongados.  

Através da Tab.4, observa-se que Pelotas tem um padrão mais regular nos seus 

quarteirões, tendendo ao quadrado. Esses dados parecem ser resultantes de uma planta urbana 

planejada. Em Rio Grande e São José do Norte, os quarteirões na forma de quadrado e os 

quase quadrados são pouco significativos. Em compensação, em Pelotas não existe 

quarteirões retangulares na relação de 1/3 (os mais alongados).  

Pode-se inferir também que, nos casos estudados, as três plantas das cidades seguem a 

prática urbanística colonial portuguesa, nas quais foi observado que a maior parte dos lotes 

possui a característica de posição principal, cujas testadas estão paralelas à geratriz. É alta 

essa distribuição em Rio Grande, 87%. E em São José do Norte 77%.  

Tabela 4 – Forma das 
quadras  Pelotas Rio Grande São José do Norte 
 Valor % Valor % Valor % 
Retangular 1/3 0 0,00% 6 14,63% 2 13,33% 
Retangular ½ 10 16,39% 17 41,46% 6 40,00% 
Retangular 2/3 11 18,03% 14 34,15% 5 33,33% 
Quase quadrado  23 37,70% 4 9,76% 2 13,33% 
Quadrado 17 27,87% 0 0,00% 0 0,00% 
TOTAIS 61 100,00% 41 100,00% 15 100,00% 

 

Embora Rio Grande e São José do Norte tenham mais quarteirões do tipo padrão, 

retangular alongado, com lotes principais regulares voltados para a geratriz, em Pelotas 

também foi detectada a posição principal para os lotes, em 74%. Isto quer dizer, que, em Rio 

Grande, quase não há lotes com testadas voltadas para as travessas. Em São José do Norte e 

Pelotas esta característica é mais observável.  

As dimensões entre a face maior e a face menor dos quarteirões nas três cidades estão 

dentro das dimensões dos elementos urbanos, segundo as práticas urbanísticas coloniais 

portuguesas preconizadas pelos textos citados. Foram encontradas dimensões dentro de um 

amplo espectro que varia de 15m a 130m. Em Rio Grande, as faces maiores de quarteirões 

variam entre 42m e 188m, e as faces menores variam entre 15m e 133m. Em São José do 
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Norte, as faces maiores dos quarteirões variam 31m e 157m, e as faces menores variam entre 

25m e 87m. Em Pelotas, a variação das dimensões da face maior dos quarteirões está entre 

80m e 130m. E a face menor varia entre 44m e 95m.  

Constata-se que, nos quarteirões em Rio Grande e São José do Norte, há uma grande 

variação, configurando uma grande heterogeneidade nas dimensões das faces. Mas é em São 

José do Norte que aparecem as menores dimensões (25m) como as encontradas nas cidades 

portuguesas do século XIII. As dimensões maiores encontradas nas cidades observadas não 

são muito maiores do que as encontradas nas cidades portuguesas, isto é uma média de 100m 

de face nas cidades estudadas para 80m nas cidades do século XIII. Em Pelotas, a variação 

entre as faces é bem menor, ficando, em média, entre 70 e 105m. Rio Grande é a única que 

atinge a dimensão da face maior (188m) semelhante à proposta pelo Tratado da ruação (187m 

ou 85 braças).653  

5.3.2.4 Lotes 

A hierarquia que existe entre ruas principais e secundárias e lotes principais e 

secundários está diretamente relacionada, isto é, em Rio Grande e São José do Norte, a 

maioria dos lotes está voltada para as vias principais (ruas) e poucos voltados para as vias 

secundárias (travessas). Em Pelotas essa relação de hierarquia dos lotes nos quarteirões 

permanece, pois a maioria dos lotes está voltada para as ruas principais (longitudinais). Em 

Rio Grande, encontra-se a maior percentagem (88%) de lotes principais (voltados para as 

ruas). Talvez isso represente a relevância na hierarquia de vias que existia nas cidades mais 

antigas.  

Em relação aos lotes secundários, em Pelotas encontra-se a maior percentagem (26%). 

Essa significância, talvez se deva à característica das vias possuírem larguras mais 

semelhantes do que das suas cidades vizinhas, o que não configura a hierarquia de via 

principal e secundária tão relevante como nas outras duas.  

 

 

                                                 
653 SEIXAS, 2011. Op. cit., p.106.  
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Tabela 5 – Forma dos 
lotes. Pelotas Rio Grande São José do Norte 
Relação entre faces Valor % Valor % Valor % 
Estreito e Comprido 591 35,56% 261 29,00% 109 32,44% 
Retangular 1/3 610 36,70% 378 42,00% 132 39,29% 
Retangular 1/2 256 15,40% 145 16,11% 45 13,39% 
Retangular 2/3 92 5,54% 51 5,67% 27 8,04% 
Quase quadrado 19 1,14% 10 1,11% 6 1,79% 
Quadrado 43 2,59% 16 1,78% 6 1,79% 
Testada maior 51 3,07% 39 4,33% 11 3,27% 
TOTAIS 1662 100,00% 900 100,00% 336 100,00% 
 

Quanto à forma dos lotes, conforme Tab.5, a porcentagem de incidência não difere 

muito para as três cidades. Somando as porcentagens de estreito e comprido e retangular na 

relação de 1/3, que existem em Rio Grande, em São José do Norte, e em Pelotas, observa-se 

uma grande semelhança no parcelamento fundiário entre as três cidades. As três apresentam 

por volta de 70% de incidência.  

Esta análise sinaliza a lógica interna da qual decorrem as similaridades e que são 

fundamentadas mais nas práticas urbanísticas do que nos regramentos legais. Atualmente, a 

estrutura fundiária urbana inicial ainda é a responsável pela organização espacial dos centros 

históricos dessas cidades, isto é, o parcelamento urbano inicial é o fator que ainda comanda 

sua configuração espacial.  

A hierarquia entre os elementos urbanos, em geral, está mais visível nas cidades das 

práticas urbanísticas (Rio Grande e São José do Norte) do que nas planejadas (Pelotas). Nas 

cidades das práticas urbanísticas se percebe a hierarquia viária (ruas e travessas) mais 

nitidamente. Na cidade planejada (Pelotas) estão agregados outros fatores, como a orientação 

dos lotes e a proximidade à geratriz.  

Em Rio Grande, observa-se um traçado modificado (consertado). Assim como ela, 

deve haver outras com as mesmas características nesse mesmo período no Estado do Rio 

Grande do Sul e quiçá nas regiões do Brasil surgidas na mesma época.  

Em Rio Grande e São José do Norte, as ruas principais e secundárias têm uma grande 

diferença quanto à sua continuidade. As ruas principais e secundárias costumam se dividir em 

ruas e travessas, respectivamente, em que as ruas têm maior continuidade do que as travessas, 

que costumam ser em menor número de trechos. Já em Pelotas, tanto as ruas principais quanto 

as secundárias possuem continuidade nos seus trechos, possibilitando uma maior visibilidade 
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no percurso, diferente do outro traçado que, pela descontinuidade das ruas secundárias, 

conduz o pedestre por visuais fechados na perspectiva de uma surpresa ao ultrapassar o 

obstáculo, ao contrário das ruas em Pelotas que seu paralelismo conduz ao infinito.  

Os traçados das três cidades, entretanto, respeitando momentos e contextos diferentes, 

se formaram segundo algumas influências. As duas primeiras povoações apresentam diretrizes 

de traçado das práticas urbanísticas coloniais portuguesas. A última apresenta traçado mais 

regulado, com maiores definições características das práticas urbanísticas do traçado regular. 

No entanto, as três apresentam uma urbanística, que traz um caráter híbrido ao misturar duas 

urbanísticas, a medieval e a do século XVIII, influenciada pelos tratados dos engenheiros 

militares.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na introdução desta pesquisa foram levantadas algumas questões relativas à 

urbanização da região de acesso ao complexo lagunar Patos-Mirim.  

Perguntava-se como os traçados urbanos das cidades localizadas nesse acesso foram 

formulados e quais seriam os reflexos das políticas de Portugal para sua colônia brasileira; 

quais seriam os fatores que levaram essas cidades a terem semelhanças com suas congêneres 

no litoral do Brasil, apesar de suas especificidades e época de implantação.  

As dimensões históricas, sociais, econômicas, culturais e político-militares foram 

combinadas para criar as condições da forma urbana das cidades da região sul do Rio Grande 

do Sul, que embora sendo decorrente da colonização tardia, possui semelhanças e diferenças 

com as suas congêneres no Brasil.  

O entendimento da formação das cidades dessa região através de suas fases de 

evolução urbana permitiu conhecer a estrutura urbana determinada pelas normas políticas e 

administrativas decorrentes das exigências da Coroa Portuguesa. Ao juntar as informações foi 

possível montar um quebra-cabeças de como as três cidades Rio Grande, São José do Norte e 

Pelotas se organizaram dentro de seus papéis de representantes da ocupação da Coroa 

Portuguesa nessa região.  

Embora a região já viesse sendo ocupada desde o primeiro terço do século XVIII, os 

povoamentos de Rio Grande, Pelotas e o de São José do Norte incrementaram-se mais 

intensamente no início do século XIX. Ao serem paulatinamente implantados, esses núcleos 

urbanos decorrentes das ações de defesa e de povoamento desenvolveram-se segundo as 

práticas comuns às cidades portuguesas. Essas experiências foram somadas às intervenções 

dos engenheiros militares que aportaram novas maneiras de tratar o desenho urbano de 

implantação das novas povoações.  

Este trabalho trouxe dados que permitiram demonstrar a vontade da Coroa Portuguesa, 

no século XVIII, de se apropriar do território que se tornou sua maior colônia ao estabelecer 

uma nítida política de expansão em direção ao norte, oeste e ao sul, através de suas 

normativas estabelecidas em suas Cartas Régias de fundação de vila, que serviram de 

orientação para as novas vilas que estavam surgindo nesse período de expansão.  
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O fator preponderante que permitiu essa homogeneização das vilas foi a militarização 

dessas regiões que, pela própria constituição do contingente militar de ser formado dentro de 

uma rígida hierarquia de comandos e ordens, pode não só implantar o desejo da Coroa 

Portuguesa como documentar todas essas ações.  

Esses militares que transitavam não só pelas colônias portuguesas, mas também pela 

metrópole portuguesa, puderam por em prática, seu conhecimento através de sua formação em 

escolas militares e das novas orientações sobre implantações de cidade que estavam sendo 

veiculadas. Tiveram oportunidade de testar e de implantar seus desenhos nas vilas do século 

XVIII no Brasil, influenciados pelas experiências advindas da reformulação de Lisboa pós 

terremoto, assim como também das políticas de novas vilas implantadas pelo Marquês de 

Pombal.  

O rastreamento dos dados sobre as categorias de análise seja nos tratados, nas 

legislações ou nos textos que falavam sobre as práticas urbanísticas em Portugal e no Brasil, 

auxiliou na análise da estrutura urbana e serviu de base para verificar nas permanências 

analisadas na cartografia atual, quais as categorias que realmente seriam persistentes nos 

traçados urbanos das três cidades.  

As análises permitiram inferir a intenção de imagem de cidade portuguesa estabelecida 

pela Coroa Portuguesa, refletidas pelas determinações da Carta Régia de Aracati, onde 

aparecem as preocupações da Coroa de unificar uma imagem que refletisse o domínio 

português em terras brasileiras. Através dela exprimia sua vontade de ter uma paisagem 

homogênea, conservando a mesma largura de ruas para que tivessem o mesmo aspecto 

público “que estas casas dos habitadores pelo exterior há de ser todas iguais e do mesmo 

perfil, atendendo à formosura do aspecto público”654.  

Nesse sentido, foi importante conhecer a urbanística que regrou o traçado urbano, para 

entender as várias camadas históricas que esse tecido apresenta. Isto é, as cidades que foram 

estudadas apresentam sobreposições e recombinações de urbanísticas diferentes. Nelas 

coexistem práticas urbanísticas coloniais, século XVIII e contemporâneas.  

As análises permitiram, também, inferir que as práticas urbanísticas das origens das 

cidades de Rio Grande, São José do Norte e Pelotas envolveram a junção de duas urbanísticas 

                                                 
654 ARQUIVO..., 1746. Op. cit.  
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a do colonial inicial, e a de traçado regular com influência da fase pombalina e da ação dos 

engenheiros militares formados pelos conceitos de cidades regulares.  

Ao trazer à tona característica da forma urbana das cidades medievais portuguesas e 

das características propostas através do período pombalino pode-se observar que os tecidos 

urbanos analisados possuem formas híbridas, isto é, nas cidades estudadas houve uma 

combinação das características urbanísticas decorrentes desde as cidades do medievo 

português, como a Rua Direita, a hierarquia de ruas e travessas e os lotes de pouca testada e 

grande profundidade, até as novas formas advindas das imposições da Idade Moderna e do 

Iluminismo, tão bem aplicadas pelo período pombalino, representadas pelo traçado regular.  

O período pombalino permitiu o estabelecimento de novas formas de planejar cidades, 

baseadas nas ideias clássicas, vitruvianas que estavam sendo discutidas desde a Renascença. 

Além da forma absolutista de impor decisões às populações, foram treinados vários agentes 

que pudessem divulgar as ideias da administração, através da maneira de implantar novas 

vilas no continente sul-americano. Essas ideias misturadas com as características das cidades 

medievais portuguesas foram a tônica na implantação das vilas na região em estudo.  

As características urbanísticas da cidade colonial brasileira “forçaram” o traçado 

regular a perder sua homogeneidade clássica ideal e ser “adaptado” a condições preexistentes. 

A forma dos lotes urbanos, que é uma persistência, representa um condicionante, ou uma 

obediência morfológica, legível no estudo das tipologias arquitetônicas, que nem mesmo as 

concepções do Modernismo conseguiram abalar. No entanto, essa característica sutil só 

consegue ser aprendida por análises também detalhistas, como as que se empreenderam neste 

estudo.  

A característica de hibridismo se expôs no detalhamento e na exposição das 

“camadas” de tecidos urbanos estudados. As camadas mais fortes são o resultado de duas 

urbanísticas diferentes, a do colonial inicial, que possui fortes características medievais 

portuguesas e a do colonial tardio, do período pós-pombalino, com características de 

regularidade.  

O entendimento das relações entre as categorias de análise (rua, quarteirão, lote) levou 

às regras que orientaram a distribuição dos lotes nos quarteirões, dos próprios quarteirões e 

das ruas no traçado urbano original, e assim chega-se ao tecido urbano e, finalmente, às 

relações dos vários tecidos urbanos que uma cidade contemporânea pode apresentar.  
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Através da análise dessas categorias foi possível determinar as leis próprias que 

regeram determinados espaços construídos. Através dessas leis, essas categorias puderam ser 

entendidas no seu ordenamento e classificadas conforme características comuns.  

Esses dados permitiram avaliar que, no início, as cidades coloniais, pelo menos na 

colônia brasileira, seguiam as práticas de hierarquia nas vias, nos quarteirões e nos lotes, 

fatores encontrados mais intensamente nos traçados urbanos de Rio Grande e de São José do 

Norte. E, a exigência da Coroa Portuguesa de que “as ruas tivessem um mínimo de dimensão 

e a mesma largura” transmitida através das Cartas Régias de fundação de vilas, se tornou uma 

tendência que, no início do século XIX, passou a vigorar (vide traçado urbano de Pelotas).  

As semelhanças estão nas práticas urbanísticas e nas estratégias da colonização 

portuguesa no Brasil, principalmente, nas vilas surgidas a partir do século XVIII. Elas se 

firmam na vontade da Coroa Portuguesa em ter uma paisagem homogênea com a cara de uma 

cidade de colonização portuguesa. As diferenças decorrem dos fatores físicos do local, que 

determinaram suas geratrizes que orientaram cada planta urbana, assim como do período em 

que elas se formaram.  

Chega-se à conclusão de que o pragmatismo normativo português foi amplamente 

aplicado nas três cidades. Elas possuem diferenças nos seus traçados urbanos, na forma dos 

quarteirões e larguras de ruas, mas existe um efeito de homogeneização na percepção de suas 

imagens, que foi produzido pela prática urbanística medieval recorrente nas três em relação às 

dimensões das testadas dos lotes.  

Pode-se inferir que as tipologias arquitetônicas de porta e janela, corredor lateral e 

corredor central têm, na maneira como foi conduzida a divisão dos lotes, a maior afirmação de 

que nossas cidades seguem uma característica muito forte que lhes dá identidade seja no norte 

ou no sul do Brasil.  

Espera-se, também, como contribuição deste estudo, através de análise das suas 

estruturas urbanas e dos seus elementos urbanos, fundamentar futuras ações de preservação 

aos centros históricos das cidades da região, pois, conhecer a lógica da estrutura urbana das 

cidades do extremo sul do Brasil, tanto política e administrativa, quanto seu aspecto de forma 

urbana permitirá ao urbanista, entre outras ações, formular políticas, de preservação do tecido 

urbano, mais condizentes com a realidade física, que caracteriza boa parte de seus centros 
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históricos, já que estão sofrendo graves descaracterizações em suas estruturas urbanas 

originais, muitas vezes pelo desconhecimento dos regramentos que as compuseram.  
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ANEXO A – Criação da Vila de Aracati – consulta do conselho Ultramarino e ofícios 

 

ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

CEARÁ 

CAIXA 4 NÚMERO 62  

12 DE DEZEMBRO DE 1746 

 

Arquivo Histórico Ultramarino Ceará, CRIAÇÃO DA VILA DE ARACATI – 

consulta do conselho Ultramarino e ofícios - caixa 4 número 62 de 12 de dezembro de 1746 

 

 

CRIAÇÃO DA VILA DE ARACATI – consulta do conselho Ultramarino e ofícios 

 

12 de Dezembro de 1746 

 

Do Conselho Ultramarino 

 

 

Faz-se  presente a S. Mag. A necessidade que há de se criar no lugar do Aracaty de 

Jagoaribe huma nova Vila, sobre  cuja fundação informam o Gover de Pernambuco e Ouvidor 

g. do Ceará. 

 

 

Escrevam as cópias das cartas que se avisam 



340 
 

Senhor 

 

1 O Capitão mor, que foi da Capitania do  
2 Ceará D. Francisco Ximenez de Aragão, em 
3 Carta de oito de janeiro de mil setecentos e quarenta  
4 e três,que por cópia sob a leal presença de V. Magee. 
5 fez a V. Mag.e presente ser preciso, que no Lugar  
6 do Aracaty de Jagoaribe, onde portam os barcos, que  
7 todos os anos vão ali fazer carnes, assistir e um  
8 juiz ordinário com um tabelião da Vila do  
9 Aquiraz, enquanto os mesmos barcos se detivessem  
10 naquele Lugar, para se evitarem várias desordens  
11 que ali se cometiam. 
 

12 E ordenando ao Ouv.or geral daquela 
13 Capitania informasse sobre esta matéria, satisfez  
14 por Carta de vinte e quatro de julho de mil setecentos  
15 e quarenta e quatro que também por cópia sobe inclu- 
16 sa; dizendo ser conveniente que no dito Lugar se erigisse  
17 uma Vila, apontando , além dos motivos, que havia para  
18 a ereção della, as circunstâncias, que se deviam guar- 
19 dar na sua fundação. 
 

 

20 E Remetendo-se as respectivas cartas por co 
21 pias ao Gov. or e Capp m general da Capp.nia de Pernam 
22 buco, Se lhe ordenou informasse com seu parecer  
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23 se seria conveniente a ereção da vila, que apon- 
24 tava o referido Ouvidor; a que Respondesse, o que cons- 
25 ta da sua Carta de quatro de maio desse presente 
26 ano, que juntamente sobe com esta a Soberana pre- 
27 sença de Vossa Majestade, em a qual aprova a fundação 
28 da dita vila. 
 

29 E dando-se de todos estes papéis 
30 vista ao procurador da Coroa; disse que a funda- 
31 ção de uma Vila, em que todos concordavam, parecia 
32 ser mais que útil, precisa, e que enquanto ao sitio 
33 e mais circunstâncias se informava com o parecer 
34 do governador e do Ouvidor do Ceará. 
 

35 Que visto. 
 

36 Parece ao Conselho, que Vossa Majestade se 
37 sirva mandar fundar uma vila em esse porto  
38 do Aracaty, e encarregar a criação dessa ao Ou- 
39 vidor do Ceará  Manoel José de Faria, or- 
40 denando-se que passe logo ao dito porto, e escolha sítio, 
41 que sendo mais livre das inundações do rio, fi- 
42 que igualmente cômodo, assim as embarcações, 
43 e forasteiros que vão nelas comerciar, como 
44 aos moradores da dita vila; que escolhido o dito 
45 sítio, e conservando a idéia que aponta de es- 
46 tender uma face da vila ao longo do rio, de- 
47 marque em primeiro lugar a área, que há de 
48 servir de praça com tal proporção, que não po- 
49 deria o defeito de acanhada, ainda que na dita vila 
50 tenha o aumento, que se espera; que no meio 
51 da dita praça levantará o pelourinho, e aos lados 
52 dessa ficarão os edifícios públicos, como casa 
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53 de Câmara, Cadeia e mais oficinas, que fo- 
54 rem necessárias ao serviço da mesma vila, des- 
55 tinando logo espaços proporcionados a cada um  
56 dos edifícios e oficinas: que feito o referido ,  
57 tirando da área destinada à dita praça linhas  
58 retas e iguais demarque as ruas que couberem 
59 na reflexão de que não há de ter menos de vinte 
60 pés de largo [6,6m] e que no espaço que medear entre  
61 elas deve ficar chão bastante para os habitadores 
62 edificarem casas com seus quintais cômodos 
63 ao tráfego e uso do país e que estas casas dos há- 
64 bitadores pelo exterior há de ser todas iguais  
65 e do mesmo perfil, atendendo à formosura do 
66 aspecto público, posto que pelo interior as poderá 
67 cada um fazer, respeitando somente a sua co- 
68 modidade; de sorte porém, que em todo o tempo se 
69 conserve o mesmo aspecto público, e a mesma lar- 
70 gura das ruas; entendendo esse ouvidor, que  
71 não se devem demolir as casas já fundadas, no ca- 
72 so que esta nova vila se situe contígua à povoação 
73 que já ali se acha, pois nessa casa se acautelará 
74 que quando alguma das ditas moradas de casas 
75 se haja de reedificar, por arruinada, seja a reedifi- 
76 cação de forma que fique não só cedendo à largu- 
77 ra necessária para os vinte [6,6m] pés, mas igualando 
78 o perfil e vista das novas, para que com o curso do  
79 tempo, e sem incômodo dos donos das ditas casas 
80 venha o público a conseguir a utilidade desejada 
81 em a formosura da vila; que delineadas as ditas 
82 ruas, e chão para as casas dos novos habitantes, deixa- 
83 rá para continuação de outras bastante espaço res- 
84 peitando prudentemente o aumento de moradores 
85 que se espera; depois passará a destinar e  
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86 demarcar o Rocio, ou Logradouro público, no que  
87 também destinará lugar para curral e mata 
88 douro, tendo na escolha deles a reflexão de que  
89 fiquem a sotavento da vila, e junto ao Rio para 
90 que e não ofenda o mau cheiro, e poderem ter fácil 
91 vazão as imundícies. 
 

92 Que quando a Igreja, que há naquele  
93 porto não possa servir a dita nova vila, demarque  
94 também lugar para ela, ou uma praça, ou no si- 
95 tio que entender mais adequado, e cômodo aos mo- 
96 radores com atenção porém, a que deve ser ca- 
97 paz de Receber os fregueses posto que a vila cres 
98 ça em povoação e que quando a dita Igreja não 
99 fique na dita praça há de, em o lugar , que para  
100 ela destinar, haver não só espaço para adro 
101 mas para alguma forma de praça ante a sua  
102 porta principal, que também destinará ca- 
103 minhos públicos para fontes, pedreiras, e uso 
104 do rio; cuja margem deve dar espaço lar- 
105 go em atenção às enchentes dele, e que quando 
106 ordinariamente sejam grandes as suas inunda 
107 ções  será mais acertado destinar junto à  
108 dita margem o Rocio, ou logradouro público, 
109 a fim de que se inundem menos os edifícios. 
 

110 Que depois de demarcada toda a vila 
111 proceda (guardada a forma da Ordenação do 
112 Reino) a fazer eleição dos oficiais, que a hão 
113 de servir, e haverão nela dois juízes ordiná- 
114 rios, três vereadores, um Procurador do Cons. 
115 que servirá também de Tesoureiro, um  
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116 Escrivão da Câmara, que servirá também 
117 de Escrivão da Almotaçaria, um escrivão  
118 do público judicial, e notas, que sirva também de 
119 Escrivão das Execuções, se farão Alcaide, 
120 Carcereiro e todos os mais oficiais na forma 
121 da mesma Ordenação. 
 

122 Que eleitos os ditos oficiais tratará com 
123 Eles da extensão do termo, que deve ter esta nova  
124 Vila, atendendo esse ouvidor muito aos seus  
125 pareceres pela pluralidade dos votos, mas pro- 
126 curando reduzi-los à uniformidade de  
127 sorte, porém, que se não possam queixar lesas 
128 as Vilas de Aquiraz e de Icó, e que pare 
129 cendo-lhe, que será útil para quietação dos pó 
130 vos o ouvir também as Câmaras das ditas  
131 Vilas de Aquiraz e Icó as ouvirá com efeito,  
132 e quando ao menos pela maior parte dos votos de  
133 todas as três Câmaras, senão possa conseguir,  
134 sem inquietação a demarcação do termo da nova  
135 Vila a não porá em execução antes de dar conta  
136 com os pareceres das ditas Câmaras, interpondo tam- 
137 bém esses, possa Vossa Majestade tomar a resolução, que  
138 for servido; e deve esse Ouvidor, quanto à de- 
139 marcação do termo da Vila, haver-se com tal  
140 prudência, que fiquem evitadas as desigualda- 
141 des, e os dissabores, que resulta de semelhantes divisões. 
142 Quanto á forma de se suprirem as des 
143 pesas, que se hão de fazer com a Cadeia, e mais  
144 edifícios públicos, posto que o Ouvidor não  
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145 declara, o que baste para se poder tomar Re- 
146 solução certa, pois sem individuar seu território  
147 daquele porto, está ou não dado de sesmaria,  
148 se concluir, que remunerando Vossa Majestade ao dono  
149 da terra, em que portam os barcos e estão as ofi- 
150 cinas, com o ofício de tabelião da mesma  
151 Vila, com o rendimento das ditas oficinas, e dos  
152 foros das casas, que se hão de fazer de novo, se  
153 podem efetuar as ditas obras, e ter a Câmara o  
154 necessário para sua conservação, e com tudo,  
155 parece ao Conselho que Vossa Majestade se sirva  
156 ordenar-lhe, que examine os títulos das tais  
157 oficinas, e do dito território, e caso que ache  
158 serem legítimos, e de sesmaria, pratique  
159 com os possuidores de uma, e outra proprie- 
160 dade, sobre os equivalentes delas, apontan- 
161 do ao possuidor das oficinas o ofício de Es- 
162 crivão do público, judicial, e notas sem o  
163 anexo das execuções, e ao possuidor do ter- 
164 ritório o de Escrivão da Câmara, sem o ane- 
165 xo da Almotaçaria; e que se uma, e outra  
166 propriedade, for de um só possuidor, lhe a- 
167 ponte um dos ditos ofícios com seu anexo,  
168 e que quando se contentem com os ditos  
169 equivalentes os prova interinamente nos  
170 ditos ofícios; e tomará logo possa com os ofi- 
171 ciais da Câmara das ditas oficinas; e  
172 de todo aquele espaço de terra que há de ocu- 
173 par a Vila com todos os seus edifícios públicos  
174 e particulares, Rocios, e logradouros; e que  
175 tomada que seja a dita posse ficarão na ad- 
176 ministração da Câmara, que se haverá a  
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177 a respeito deles na forma que dispõe a  
178 Ordenação do Reino, e procederá ele Ouvidor,  
179 observando pontualmente a mesma ordena- 
180 ção, a dar princípio a obra da Cadeia, e dos  
181 mais edifícios públicos, preferindo os que Fo- 
182 rem mais precisos à boa regularidade pú- 
183 blica; e de tudo dará distinta conta, Re- 
184 metendo os ditos títulos, autos de posse, per- 
185 mutações dos equivalentes, com as ditas  
186 propriedades, e provimentos dos ofícios,  
187 para Vossa Majestade aprovar, o que lhe parecer e  
188 se expedirem Cartas dos ditos ofícios; e  
189 que no caso que o dito território esteja ain- 
190 da vago, e não dado de sesmaria só pra- 
191 ticará sobre o equivalente com o dono das  
192 oficinas, e demarcará a Vila, como fica dis- 
193 posto. 
 

194 Entende o Conselho ser este o meio,  
195 não só o mais proporcionado a adiantar a  
196 fundação desta Vila, mas o mais livre de 
197 de escrúpulos, a respeito do interesse dos donos  
198 das oficinas e território: quanto a este úl- 
199 timo, porque posto, que sesmeiro, nunca está  
200 obrigado a ceder sem bom equivalente os  
201 foros do chão destinado para a dita Vila;  
202 e quanto as das oficinas, como pela in- 
203 formação do Capitão-mor que inclusa na  
204 do Governador de Pernambuco sobe a presença  
205 de Vossa Majestade.  Se vê serem de Rendimento  
206 de trezentos mil réis por ano, e sem Du- 
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207 vida que precisam câmbio; e o que se  
208 lhe oferece em o ofício do público Judi- 
209 cial e notas será de correspondente rendimento  
210 pelo que se lhe dá informação do Ouvidor; 
211  E não é o Conselho de parecer que  
212 por ora se imponha nas rezes os dez reis  
213 por cabeça que o dito Capitão-mor aponta  
214 porque semelhantes imposições servem  
215 mais de afugentar povoadores, que de pro- 
216 vocá-los, e seria buscar oposição ao fim  
217 desejado.  Lisboa doze de De- 
218 zembro de mil setecentos e quaren- 
219 ta e seis. 
 

220 Antonio Caetano Lopes da Costa Rafael Pires Pardinho 
221 Alexandre de Gusmão Tomé Joaquim da Costa Corte Real 
222 Antônio Freire de Andrade 
223 Foi voto do Conselheiro Tomé Gonçalves Moreira 
 

Ceará 6-8- 746 

 

224 No 48 
225 Junta a Representação haja vista o 
226 Da Costa Lisboa 6-agosto 1746 
227 A fundação de hua vila em que todos com- 
228 Cordam, parece ser mais que útil precisa; 
229 E quanto o sítio e mais circunstâncias me confor- 
230 mo com o parecer do governador da Capitania do Ceará 
231 rubrica 
232 junte-se-lhe a Carta. 
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ANEXO B – Criação da Vila do Rio Grande 

 

ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

RIO DE JANEIRO 

CAIXA 47 NÚMERO 57  

17 DE JULHO DE 1747 

 

Arquivo Histórico Ultramarino Rio de Janeiro, CRIAÇÃO DA VILA DO RIO 

GRANDE: caixa 47 número 57 17 de julho de 1747. 

 

 

CRIAÇÃO DA VILA DO RIO GRANDE 

 

1. Dom João por graça de Deus Rey de 
2. Portugal e dos Algarves daquém e dalém mar 
3. Em África Senhor de Guiné & Faço saber a vós 
4. Gomes F. de Andrade Governador e Capitão 
5. General da Capitania do Rio de Janeiro, que  
6. Sendo-me presente a Carta que me deu o Ouvidor  
7. geral  da Câmara de Pernaguá sobre ser pre- 
8. ciso, e conveniente criar-se vila o Presídio 
9. de Rio Grande de S. Pedro, e o que informantes 
10. nesse particular em que foi ouvido p Procuror De 
11. minha Coroa. Fui Servido ordenar ao Refe- 
12. rido Ouvidor geral de Pernaguá por Rez.am[resolução] 
13. de (onze do preze ) presente mês como em consultado 
14. meu conselho ultramarino passe logo aquele presídio, 
15. que nele se crie uma vila com dois juízes 
16. ordinários, três vereadores, um Procuror do Conso 
17. que depois façam ser Almotacés, um escrivão  
18. da Câmara, Almotaceria , cons. de órfãos  
19. que por hora sirva também de Tabeliãens do  
20. público judicial nossa contribuição que 
21. lhe pode fazer o juiz ordinário que será In- 
22. quiridor; e que logo faça essa eleição com 
23. pelouros para três anos, na forma do Ordm. E,  
24. que aos três escrivães faça provimento por  
25. três meses  para servirem enquanto Recor- 
26. rem a vós , que lhes mandeis, passar ouvão pro 
27. vidos por mim, e que o mesmo Ouvidor  com  
28. os novos oficiais da Câmara, e homens bons 
29. daqueles moradores assistentes na mesma povo- 
30. ação lhes fizesse, e dispusesse suas ______ e 
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31. acordar para melhor se regerem, segundo o 
32. tráfego e Comércio do país dividindo e  
33. assinalando o seu termo com o da vila da  
34.  da Laguna pela Costa do mar, e com a 
35.  da Va da Curutuba pelo certam, e serra 
36.  acima, e para ordenar melhor o dito ouvidor por 
37.  arruamento desta nova Villa, sua Praça, e  
38.  obras de matriz, casa de Câmara e Cadeia  
39.  lhe mandeis remeter a instrução que fui 
40.  Servido aprovar, e se mandou ao Ouvidor  
41.  do Ceará para criar uma nova vila 
42.  no lugar de Aracaty o que assim ele Ouvidor 
43.  de Pernaguá  seria  se sein meter ali fortifica- 
44.  ções, que servirem feitas na mesma povoação 
45.  de __ vos mandava avisar ____ por este 
46. aviso para o _____ ao Coronel Commandante 
47. daquele Presídio passa a ser assim entendido 
48.  e não o impedir, antes darlhe todo o favor 
49.  ajuda nesta diligência, com todas, as mais 
50. pertencentes ao seu Cargo, o que fará também 
51. as justiças ordinárias que houver naquele 
52.  districto, e vos ordeno mandeis dar uma  
53. ajuda de custo ao dito Ouvidor proporcionada 
54. ao trabalho e despesa que há de fazer  
55. nessa diligência e dilatada distância em que  
56. fica o rio Grande, e segue não há de ter  
57. outra alguma conveniência. El Rei 
58. Nss Snor mandou por Tomé _ da Costa Corte Real 
59. E per Dr Antonio 
60. Henrique conselheiros de seu Cons. Ultra, e se; 
61. Passou por Leandro de Abreu  
62. Bernardes a fez em Lisboa a dezessete de  
63. Julho de mil setecentos e quarenta e  
64. sete o secretário Joaquim M. Lopes de  
65. Loure a fez escrever. Tomé Joaquim 
66. da Costa Corte Real Luís Borges 
67.  de Carvalho 

 

 

 

 


