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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

 Os traçados das primeiras cidades do Brasil, 

construídas no século XVI sem intervenção direta do 

poder real, tinham as suas raízes na tradição vernácula. 

 Política de ocupação do território feita lentamente pelos 

donatários, a quem era permitida a fundação de novas 

vilas onde o desejassem, se construídas ao longo da 

costa ou nas margens de rios navegáveis, ou separadas 

de pelo menos seis léguas, se construídas no interior.  

 Quando as cidades eram construídas sob os auspícios 

da coroa, eram adotados modelos de cidades regulares 

(de início, modelos de cidades medievais e mais tarde, 

modelos teóricos de cidades ideais renascentistas).  

   



CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

 De meados do século XVI a meados do século XVII foram 

fundadas no Brasil seis cidades, diretamente pela Coroa 

portuguesa: Salvador da Bahia de Todos os Santos, São 

Sebastião do Rio de Janeiro, Filipéia de Nossa Senhora das 

Neves, São Luis do Maranhão, Nossa Senhora da Assunção 

do Cabo Frio, Nossa Senhora de Belém.  

 Estas cidades eram de maior dimensão que as outras vilas e 

cidades fundadas por iniciativa dos donatários.  

 Eram planejadas e construídas por arquitetos e engenheiros 

militares, e a maior parte delas adotava traçados regulares. 

 Estes traçados urbanos regulares, inspirados nos ideais 

urbanos renascentistas cumpriam da forma mais adequada 

os objetivos políticos de controle do território, de controle do 

processo de colonização e de afirmação do poder real que 

estavam por detrás da fundação destas cidades. 

  



Salvador no Século XVI 



Gravura de João Teixeira Albernaz I que ilustra o "Livro que Dá Razão 

do Estado do Brasil" (Diogo Moreno, 1612) 

Filipeia de 

Nossa Senhora 

das Neves 

Hoje: João 

Pessoa 



São Luiz do Maranhão 

Mapa de 1629 



SALVADOR DA BAHIA DE 

TODOS OS SANTOS 

FUNDAÇÃO OFICIAL 1549 – 1ª CAPITAL 

DO BRASIL E SEDE DO GOVERNO 

GERAL ATÉ O SÉCULO XVIII 



ANTES DE 1549 

 A região que abriga a Cidade do Salvador da 

Bahia era habitada pelos tupinambás, no século 

XV. Era então chamada de Kirymuré Paraguaçu. 

 Em 1501, os portugueses instalaram seu padrão 

de posse no dia de Todos os Santos (1/11) e 

batizaram,  com esse nome, a grande baía em 

volta. 

 Entre 1510 e 1511 um navio naufragou na costa 

de Salvador e desse acidente, apareceu na praia 

do Rio Vermelho o português Diogo Álvares 

Correia, foi acolhido pelos índios e apelidado de 

“Caramuru” (enguia ou cobra do mar na língua 

dos índios).  



ANTES DE 1549 

 Em 1530 chegou à Bahia Martin Afonso de Sousa com o 

título de capitão-mor e governador do Brasil. O novo 

governador teve a ajuda de Diogo Álvares, que lhes deu 

informações sobre a terra e seu povo. 

 Em 1534, a Capitania da Bahia foi doada a Pereira 

Coutinho, que estabeleceu uma vila na Barra, em 1536. 

 

Mapa “Ilha Brasil” – 

cosmografia de Tolomeo.  

Publicação: Roma, 1540 



FUNDAÇÃO DE SALVADOR 

 Em 1548, após a morte de Pereira Coutinho, 

Dom João III, rei de Portugal, nomeou Thomé de 

Sousa Governador do Brasil e o incumbiu da 

colonização efetiva da América Lusitana.  

 Thomé de Sousa desembarcou no Porto da 

Barra, em 29 de março de 1549, e construiu a 

Cidade do Salvador, de acordo com o projeto de 

Luís Dias, para ser a Cabeça do Brasil. 

Nas décadas seguintes, Salvador tornou-se uma 

das principais cidades da América, recebeu 

várias ordens católicas e a primeira catedral do 

Brasil.  



LOCALIZAÇÃO  

GEOGRÁFICA 



CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

 A regularidade do traçado molda-se sem esforço às 
particularidades do terreno, às preexistências naturais 
ou às construídas pelo homem, e à lógica dos 
percursos de ligação entre pontos importantes do 
território ou da malha urbana. 

 Na cidade de Salvador da Baía encontramos uma 
expressão bastante nítida da síntese de algumas das 
características fundamentais das cidades de origem 
portuguesa:  

 A construção do núcleo urbano primitivo no cume de um 
monte 

 A sua organização em dois níveis, a cidade alta e a 
cidade baixa, com funções e características bem distintas: 
a cidade alta, sede do poder civil e religioso e a cidade 
baixa, local onde se desenvolviam as atividades 
marítimas e comerciais. 



CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 



FUNDAÇÃO DE SALVADOR 

 Corresponde a uma nova fase do processo de 
colonização do Brasil  centralização pela Coroa da 
fundação de novas cidades 

 Luís Dias nomeado “mestre das obras da fortaleza e 
cidade de Salvador” 

 Nas instruções que em 1548 D. João III deu a Tomé 
de Sousa para a fundação de Salvador da Baía, 
encontramos expressas as                       
preocupações da Coroa com a                
regularidade do traçado da nova                      
cidade.  

 Haviam diretivas precisas sobre a                       
escolha de localização e estrutura                          da 
futura cidade. 



REGIMENTO DE D. JOÃO III 

 “...Sitio sadio e de bons ares...” 

 “...abastança de auguas e porto...” 

 “...ordenareis  que se faça uma fortaleza de 

gramdura e feição que a requerer oluguar em que a 

ffizerdes, conformando vos com as traças e 

amostras que levais...” 



CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

 A cidade alta de Salvador da Baía, construída num 

sítio elevado sobranceiro à Baía de Todos os Santos, 

foi uma cidade planejada segundo um traçado que se 

adaptava às características topográficas do terreno e 

a um perímetro de fortificações de forma trapezoidal. 

 Na parte alta da cidade localizavam-se as funções 

administrativas e os principais edifícios institucionais, 

políticos e religiosos. 

 



CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

 Na parte baixa desenvolveram-se as funções 

portuárias e mercantis e habitações de baixo padrão. 

 Os muros da cidade foram construidos primeiro, 

adaptando-se à topografia do terreno. 

 A partir daí foi organizada a parte interna, moldando o 

traçado quer ao perímetro da fortificação quer às 

condições do sítio. 

 Daqui resultava uma malha regular, mas não 

perfeitamente ortogonal. 



CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

 A cidade inicialmente delineada por Luis Dias era 

constituída no seu interior por dois conjuntos de 

quarteirões, ambos de forma retangular mas de 

diferentes proporções.  

 Um destes conjuntos de quarteirões tinha uma estrutura 

idêntica aos quarteirões de cidades medievais 

planejadas  forma retangular alongada, composto por 

lotes urbanos com duas frentes. 

 Os quarteirões do outro conjunto tinham uma forma mais 

quadrada e cada um deles era composto por lotes 

urbanos dispostos costas-com-costas ou fazendo frente 

para as quatro faces do quarteirão. 

 

  



 As ruas 

dispunham-se 

segundo uma 

estrutura 

ortogonal e 

hierarquia 

definida de 

acordo com 

sua 

articulação 

com outros 

elementos 

urbanos. 

 

Implantação inicial de Salvador 

Quarteirões 

medievais 

Quarteirões 

quadrados 

Praças  ou 

largos 



CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

 Na praça municipal situavam-se os principais edifícios 

oficiais: o palácio, a casa de câmara e cadeia, a casa 

da moeda. E Próximo a praça da Sé. 

 Um contributo importante para o desenvolvimento 

urbano de Salvador foi o das ordens religiosas, 

particularmente dos Jesuítas.  

 Nas extremidades leste e oeste da cidade encontram-

se os mosteiros de São Bento e do Carmo, 

respectivamente estruturados segundo uma área 

amuralhada, conforme desenvolvia-se na idade 

média – Europa 



Igreja da Barra, 

ilustração de 1823 

Palácio do 

Governo 

1871 



CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Salvador/BA 

Franciscanos 

Beneditinos 

Carmelitas 
Jesuítas 



CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

 Uma nova muralha desenhada em 1605 envolvia 

uma área que correspondia a três ou quatro vezes a 

área original da cidade.  

 

 No centro da nova expansão urbana, desenvolvida 

ao longo da segunda metade do século XVI, situava-

se o Colégio e Terreiro de Jesus. 

  

 O traçado desta nova área de expansão da cidade é 

claramente mais ortogonal e mais regular do que o 

núcleo original.  

  



1ª fase de 

construção 

2ª fase de 

construção 



CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

 A estrutura de loteamento dos quarteirões é regular, 

idêntica na sua estrutura e dimensões à do Bairro Alto.  

 O Terreiro de Jesus foi concebido desde o início como 

uma praça regular e terá sido o verdadeiro elemento 

gerador da malha urbana envolvente.  

Terreiro de Jesus 

com a Catedral da 

Basílica ao fundo. 

1862. Ao lado, o 

Colégio dos 

Jesuítas. 



 Estamos perante uma concepção radicalmente 

diferente, e moderna, de espaço urbano e de 

estruturação urbana.  

 O elemento dominante e gerador da malha urbana é a 

praça, e já não, como anteriormente, os edifícios 

singulares e as ruas que os articulavam entre si. 

 



CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Salvador/BA 

Eixo estruturante 



 As praças do Brasil Colonial constituíam o centro de 

reunião da vida urbana, onde se realizavam as 

cerimônias cívicas e toda sorte de festividades 

religiosas e recreativas, servindo ainda aos mercados 

e feiras. Nelas se localizavam os edifícios principais, 

que enobreciam a cidade. 

 Os lotes urbanos proximos ao                             

Terreiro de Jesus tinham 30                                      

palmos (6,6 m) de frente                                    

(medida comum em Portugal                                      

desde o Séc. XIII) 

1 – Terreiro de Jesus 

2 – Colégio dos Jesuítas 

3 – Convento de S. Francisco 



ESTRUTURA 

GERAL DA 

CIDADE 

 O Traçado da cidade                                                 

alta, que se                                                         

desenvolve ao longo                                                      

de um percurso de                                                

cumeada, concilia o                                              

rigor do plano com a                                                   

realidade da                                                          

topografia 

 A via estruturante percorre toda a cidade 

longitudinalmente. 

 As praças se localizavam nos pontos de rotação da 

linha natural do terreno. 
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PELOURINHO 
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