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A cidade do Rio Grande está localizada1 sobre um pontal arenoso que adentra o 

estuário da laguna dos Patos e teve seu surgimento atrelado à viabilidade única do 

estabelecimento de um porto no extremo meridional do Brasil, pela Coroa Portuguesa, 

no século XVIII. 

Por sua vez, o porto do Rio Grande era um duplo terminal: de um lado, a 

navegação oceânica, e, de outro, a vasta navegação do mar de dentro, em meio a lagoas, 

rios e afluentes. A saída para o mar se dava pelo Canal do Norte, largo e profundo, que 

era obstruído, na foz, pela barra e seus bancos de areia. Esses bancos variavam sua 

posição devido aos ventos, correntes e ondas, fazendo com que a profundidade oscilasse 

de 2,75m a 4,40m.  

Mesmo assim, esses perigos da barra não impediram a instalação do porto. Os 

viajantes que passaram pelo lugar, ao longo do século XIX, relatam com freqüência a 

força do comércio do lugar e da riqueza de seus comerciantes. 

Em vista desse comércio, os pedidos para o melhoramento da barra do Rio 

Grande datam desde meados do século XIX, quando foram realizados os primeiros 

estudos para a melhoria da navegação. Em 1875, foi proposta como solução para a 

navegação a construção de molhes retilíneo de 3.200 metros. Para isso, vários outros 

estudos foram necessários sem que, todavia, fossem concretizados. 

Porém, as condições da barra pioraram de tal forma que, no ano de 1882, apenas 

navios com até dois metros de calado conseguiam transpô-la, o que obrigou o comércio 

riograndense a servir-se quase que exclusivamente do porto de Montevideo. Nessa 

época, em condições normais, “parte da economia gaúcha era comercializada pelo porto 

de Montevidéu, devido a – entre outros fatores – sua capacidade de receber embarações 

de maior calado, o que era impossível no porto marítimo gaúcho”. 2 

                                                 
1 -32° 02' 06''  -52° 05' 55'  
2 Solismar Fraga Martins – Cidade do Rio Grande: industrialização e urbanidade (1873-1990). Rio 
Grande: Ed. da Furg, 2006, p. 129-13 



Isso acabou funcionando como ultimato para que, finalmente, em 1908, uma 

empresa francesa - Compagnie Française du Port do Rio Grande do Sul – desse início 

aos trabalhos, adquirindo e aparelhando pedreiras e instalando as vias e meios de 

transporte em condições de fornecer  todo o material necessário à construção dos 

molhes da barra. 

Os investimentos foram astronômicos, o que pode ser comprovado pelos 

equipamentos e infra-estrutura necessários para a construção dos molhes: pedreiras, 

ferrovias e suporte para a navegação na lagoa, além de locomotivas e embarcações. 

Além disso, a construção acarretou modificações ou necessidade de 

planejamento e aparelhamento na rede de abastecimento de água e esgoto, na 

iluminação e no transporte urbano. 

A tudo isso foi acrescentado as condições necessárias para a vinda da Swift, o 

que também gerou desavenças entre o estado do Rio Grande do Sul e a Compagnie, em 

razão de uma cláusula do contrato, que se referia “ao direito exclusivo do contratante de 

explorar serviços de portos e executar trabalhos e obras a isso destinados dentro de 

certos limites...”3 Por meio disso, a Compagnie, autorizada pelo Governo Federal, 

vendera e aforara uma parte dos terrenos ganhos sobre a água.  Essa disposição inibia o 

Estado de executar obras de melhoramentos no porto, de maneira a convertê-lo em porto 

comercial à navegação marítima. 

Desde os inícios das negociações, o governo do Estado desenvolvera esforços 

para evitar que, ao contrato da empreitada para a abertura da barra, fosse anexado o 

contrato de concessão para a construção e exploração industrial do porto da cidade do 

Rio Grande. A concessão servira de cunha para a inserção da empresa em outros 

empreendimentos, que tirava do poder público inclusive o direito de gerir a orla 

portuária. Finalmente, alegando dificuldades de negociação com a Compagnie, o 

Governo conseguiu transferir para o Estado o contrato de concessão do porto. 

Tomando como base o relato contido no texto do contrato de transferência dos 

serviços portuários da Compagnie Française du Port do Rio Grande do Sul para o 

Estado do Rio Grande do Sul, este artigo trata das modificações pelas quais a cidade do 

Rio Grande foi convulsionada, a partir das necessidades das obras para o melhoramento 

da barra, descritas, ao longo deste trabalho. 

                                                 
3 MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS (MVOP). Inspetoria Federal de Portos, rios e 
canaes. Portos do Brasil. Rio de Janeiro: Empresa Ind. Editora “O Norte”, 1922, p. 317 



Tudo isso sugere que o processo de urbanização e modernização da cidade do 

Rio Grande, nas primeiras décadas do século XX, se deu em função das necessidades de 

viabilização de serviços para as obras do porto e da barra, ficando em segundo plano a 

melhoria das condições de vida de sua população. 

O porto do Rio Grande 

 

Desde 1680 os portugueses já estavam estabelecidos junto ao estuário do Prata, 

porém, com a fundação de Montevidéo, em 1726, era imprescindível garantir pontos de 

apoio à sustentação da Colônia do Sacramento. Assim, o Conselho Ultramarino emite 

resolução de 02 de janeiro de 1736, em que aconselha o Rei a fundar uma 

colônia no território do Continente do Rio Grande, fortalecendo-a com a 

presença de militares e estimulando a vinda de povoadores, o que facilitaria em 

qualquer tempo lançar auxílio à Colônia4. 

A costa retilínea entre Laguna e o arroio Chuí oferecia poucas possibilidades de 

penetração e aportamento, a mais viável era justamente a embocadura do dito Rio 

Grande de São Pedro, na época, nome atribuído a foz da laguna dos Patos, já 

reconhecida e mapeada por Martim Afonso de Souza, em 1531.  

A embocadura da laguna dos Patos, apesar de constituir a melhor opção para 

adentrar ao interior, apresentava sérios entraves naturais ao estabelecimento de um 

porto, uma vez que os canais, de reduzida profundidade e cercados de bancos arenosos 

migrantes, dificultavam a entrada das embarcações. Essa condição era completamente 

oposta à estrutura portuária de Montevidéo - porto natural, apto até mesmo para a 

entrada de grandes embarcações. 

As dificuldades em transpor a barra não foram maiores que o interesse português 

em acessar vasta rede de navegação interior, através da laguna dos Patos, do Guaiba e 

de seus afluentes, bem como através do Canal de S. Gonçalo, da Lagoa Mirim e do rio 

Jaguarão, canais que, mesmo em seu estado natural, permitem a navegação de 

embarcações de pequeno calado. 

Desde a primeira expedição de reconhecimento da costa sul do Brasil, no século 

XVI, por Martim Afonso de Souza, ficou registrada a ausência de condições favoráveis 

a ancoragem de embarcações, entre o Cabo de Santa Marta e o estuário do Prata.  

                                                 
4 Walter F. Piazza – O brigadeiro José da Silva Paes – Estruturador do Brasil Meridional. Ed. da UFSC, 
Ed. da Furg, FCC Edições, 1988, p. 109 



Em 1736, instruções emitidas por carta-régia determinaram levantar na margem 

sul da baía do Rio de São Pedro uma fortaleza como defesa ao porto e de amparo aos 

povoadores que quisessem aí estabelecer-se. Nas mesmas instruções também foi 

recomendada uma expedição por terra que preparasse as condições necessárias à 

chegada da primeira esquadra. Assim, ainda no mesmo ano, Cristóvão Pereira de Abreu 

e suas tropas chegaram a Rio Grande, quase que um ano antes do desembarque do 

Brigadeiro José da Silva Paes, para organizar o que fosse necessário executar, antes da 

chegada da esquadra5. 

Vale lembrar que muitos relatam que dentre aqueles que estavam na recepção a 

Silva Pais encontrava-se Pereira de Abreu, responsável pela indicação do ponto ideal 

para a construção do forte Jesus-Maria-José6. 

Isso permitiu que a comitiva de Silva Paes, na chegada a Rio Grande, já 

dispusesse de um roteiro, baseado nas sondagens realizadas por Cristóvão Pereira de 

Abreu, onde constavam as três diferentes entradas que havia entre "os grandes parcéis 

de areia" e optaram pela entrada a sudeste por ser mais segura.  Uma vez transposta a 

barra, seguiram até a estacada, construída na margem sul, localização do primeiro porto, 

onde desembarcaram. 

Silva Paes, preocupado com as condições da barra, mandou levantar nos pontais 

da entrada dois mastros com cataventos em cima, destinados a orientar os navegantes, e 

assim sinalizava a entrada e indicava os ventos, facilitando a transposição com maior 

segurança. Também melhorou o porto e as fortificações, estendendo a defesa até o 

Taim7. 

A preocupação de Silva Paes com a periculosidade da barra levou-o a 

encaminhar o piloto Gaspar dos Santos para desempenhar a função de prático, 

reconhecer os melhores caminhos e auxiliar as embarcações que se dirigiam ao Porto do 

Rio Grande. 

No final do Século XVIII, o incremento da atividade mercantil charqueadora 

repercutiu na movimentação portuária, fazendo com que as dificuldades para a entrada 

de navios na barra fossem cada vez mais objeto de preocupação de autoridades e 

negociantes da região. 

                                                 
5 Abeillard Barreto – “O Rio Grande de São Pedro”. Boletim do Centro Rio-Grandense de Estudos 
Históricos. Rio Grande: Ed. da Furg, 1985, vol. 4, p.21 
6 Martha Daussin Hameister - O Continente do Rio Grande de São Pedro: os homens, suas redes de 
relações e suas mercadorias semoventes (1727-1763). Dissertação de Mestrado, Rio de Janeiro: UFRJ, 
2002 
7 Barreto, op. cit., p.26 



O problema do melhoramento da barra contou com o apoio do Governo Imperial 

e Governo Provincial, além da insistente atuação da Associação Comercial da cidade do 

Rio Grande8, que não poupou esforços para estimular as melhorias necessárias, tendo 

em vista não apenas o desenvolvimento da província, como também interesses pessoais 

dos comerciantes, uma vez que as péssimas condições de acesso induziam muitas cargas 

ao porto de Montevidéu. 

Em 1846, o Governo Imperial criou a Inspetoria da Praticagem da Barra, servida 

por práticos conhecedores das tradições antigas da barra e por grande número de 

marinheiros.  As sondagens da barra eram feitas por meio de um navio a vapor, 

acompanhado por uma catraia, que ficava fundeada em ponto conveniente do banco e 

indicava aos navios a entrada ou saída, por meio de sinais9. Mesmo com essa 

sinalização, eram freqüentes o longo tempo de espera às condições propícias, tanto para 

a entrada, como para a saída dos navios, além de muitos naufrágios, embora tenham 

sido reduzidas a ocorrência de tais sinistros. Assim, não bastava sinalizar a entrada era 

preciso melhorar as condições de acesso abrindo um canal profundo através da barra, 

viabilizando à navegação de grande calado. 

Em 13/10/1869, é emitido o Decreto 174610, que autoriza o governo a contratar a 

construção de melhorias e infraestrutura para os portos do Império. Para isso, em 1875, 

o engenheiro Sir John Hawkshaw, contratado pelo Governo Imperial, visitou o porto do 

Rio Grande e manifestou que seriam imensas as dificuldades para o melhoramento da 

barra. Mesmo assim, emitiu opinião favorável para que tal intento fosse alcançado. Em 

sua opinião, todos os esforços seriam de grande valia, uma vez que ultrapassada a barra, 

existia suficiente profundidade d'água para a entrada de embarcações, sugerindo, para 

tentar dominar e aprofundar o canal de entrada, a construção de quebra-mares de blocos 

de concreto, que partiriam da orla para o oceano, dispostos em ambos os lados da barra. 

Esses quebra-mares, deveriam ser extensos, medindo pelo menos 2 milhas de extensão, 

cada um. 

O engenheiro José Ewbank, nomeado pelo Governo Imperial para examinar um 

projeto de porto artificial, no Rio Grande, prestou informações sobre as péssimas 
                                                 
8 Cláudia Simone de Freitas Munhoz – “Associação Comercial do Rio Grande: um breve estudo sobre a 
sua participação na abertura da Barra”. Francisco das Neves Alves (org.) – Indústria e comércio na 
cidade do Rio Grande: estudos históricos. Rio Grande: Furg, 2001, p. 39-46 
9 Antonio Pradel – Histórico da Barra do Rio Grande. Edição Comemorativa dos 135 anos de fundação 
da Camara do Comércio. Rio Grande, 1979, p. 01 
10 INPETORIA FEDERAL DE PORTOS, RIOS E CANAIS. Porto do Rio Grande do Sul. Coletanea de 
Leis, documentos e demais arte ofícios relativos ao porto do Rio Grande do Sul, concedido ao Estado do 
Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro, 1926, p. 5  



condições em que se encontrava a barra, em 1881, devido ao desenvolvimento de um 

extenso banco arenoso no canal. Quanto a isso, não havia muito o que fazer, porém que 

se melhorasse os canais interiores, além é claro de prosseguir com o serviço regular de 

praticagem da barra11.  

As condições da barra pioraram de tal forma que, no ano de 1882, apenas navios 

com até dois metros de calado conseguiam transpô-la, o comércio riograndense vira-se 

forçado a servir-se quase que exclusivamente do porto de Montevideo, levando o 

Governo a comissionar o Capitão de Mar e Guerra Basilio A. S. Barbedo, acompanhado 

de outros profissionais, para tentar melhorar a barra por meio de dinamite, o que nada 

resolveu, pois faltavam estudos sistemáticos que permitissem aos profissionais conhecer 

a real situação.  

Em 1883, foi nomeada uma comissão para proceder a um estudo sistemático do 

problema da barra e organizar um projeto definitivo, dando origem à Comissão de 

Melhoramentos da Barra, dirigida pelo Engenheiro Honório Bicalho. No decorrer do 

mesmo ano, a comissão encaminhou um relatório minucioso dos estudos a que 

procedera, acompanhado de um projeto para o melhoramento da barra e respectivo 

orçamento12.  

No projeto, a Comissão propunha a construção de dois molhes, enraizados nos 

pontais, que limitavam a embocadura do Canal do Norte, a distancia de 3.5OO metros, 

um do outro, e avançando para o mar até á isóbata de 6m. O molhe de Oeste, em um 

alinhamento reto com 2.150 metros de comprimento, e o de Leste, em dois 

alinhamentos retos, com 4.150 metros de desenvolvimento total, de maneira a 

estabelecer entre os cabeços dos molhes a entrada com a largura de 1.000 metros, e 

achar-se esta entrada na direção Norte-Sul. O sistema proposto constituía uma 

adaptação ao projeto do rio Mosa, em Hoek van Holland, constituído por colchões de 

faxina, carregados de pedras, fixados por linhas de estacas de madeira e revestidos 

exteriormente de um solido empedramento.  

O engenheiro Honorio Bicalho também sugeriu ao Governo que, sobre o seu 

projeto, fosse ouvido algum engenheiro europeu ou norte-americano, de indiscutível 

competência na especialidade, indicando os nomes do Engenheiro P. Caland, chefe das 

obras hidráulicas da Holanda, e o Engenheiro Eads, responsável pelo melhoramento da 

barra do Mississipi. 

                                                 
11 Pradel, op. cit., p. 03-4 
12 MVOP, p. 290-1 



Em razão disso, o Engenheiro Caland, a convite do governo, veio ao Brasil 

examinar os estudos realizados e fez o reconhecimento das condições da barra 

pessoalmente, manifestando-se favorável ao projeto da comissão, alterando apenas a 

orientação dos molhes de forma que a corrente de vazante se dirigisse para oeste.  

Em 1887, foi aberta uma concorrência publica para a execução do projeto 

estabelecido, que não logrou êxito, sendo prorrogada por mais cinco meses. Na 

prorrogação, dentre as propostas apresentadas, a que melhores condições oferecia 

era a de uma companhia francesa denominada "Société Anonyme Franco-

Brésilienne de Travaux Publics", embora em muitos pontos se afastasse dos 

termos do edital de concorrência. 

A 13 de Novembro de 1890, foi celebrado contrato com a sociedade 

francesa, acima referida, a qual, em Janeiro de 1891, fazia a inauguração das 

obras. Porém, em vez de iniciar as obras e dar-lhes o necessário andamento, 

procurou criar dificuldades, exigindo modificações inadmissíveis no seu 

contrato e, depois, aproveitando-se disso para  pedir  fortes  indenizações,  com  

o  pretexto  da  guerra  civil. 

As pressões resultaram na rescisão do contrato, em 23 de outubro de1893. Em 

seguida, o governo estadual delegou à Comissão do Melhoramento da Barra e do Porto 

do Rio Grande do Sul o encargo de executar administrativamente as obras. Em 1898, foi 

iniciada a construção do molhe Leste com pouco progresso, em razão de verbas 

insuficientes, tanto que apenas 950 metros haviam sido construídos, em 1905. 

Enquanto isso, iniciavam-se as tratativas junto a uma companhia americana, que 

executara os molhes do Rio Mississipi. Após a Exposição Internacional de Saint Louis, 

de 1904, um “grupo de fortes capitalistas e industriaes da America do Norte” visitaram 

o país para “examinar pessoalmente suas condições de riqueza”. Fazia parte o 

“eminente Engenheiro Edmer Lawrence Corthell”, que fora ajudante do capitão Eads, 

na barra do Mississipi13. 

Após a análise da situação, na barra do Rio Grande, Corthell propôs: 

1. a abertura, naquella barra, de um canal marítimo com 10 metros de profundidade 

nas águas baixas, e conservá-lo nestas condições durante o prazo de 20 anos; 

2. o estabelecimento de um porto aperfeiçoado na cidade do Rio Grande e a sua 

exploração industrial pelo prazo de 70 anos. 

                                                 
13 MVOP, op. cit, p. 295 



O primeiro empreendimento seria feito por conta do Governo; e o segundo com 

“capitaes americanos em sociedade industrial, que teria como fonte de renda para 

remuneração e amortização dos capitaes empregados, os recursos e favores 

estabelecidos pela legislação em vigor, referente ao serviço de portos”14. 

 A partir dessas tratativas, foi emitido o Decreto n° 5.979, de 18/04/1906, com 

autorização constante do art. 15 n° XXI, da Lei n° 1.453, de 30/12/1905, que dá 

referendo às cláusulas do contrato com o engenheiro Edmer Lawrence Corthell, 

concernentes à execução das obras de melhoramento da barra do Rio Grande do Sul e 

do porto da cidade do Rio Grande. 

O contrato primitivo, assinado em 12 de setembro de 1906, concedia o período 

de 15 meses, para o início dos trabalhos, e de 6 anos, para a abertura do canal marítimo 

nas condições exigidas. Porém, os prazos foram prorrogados várias vezes, não somente 

em razão das “delongas para a constituição de uma companhia com idoneidade 

financeira bastante para assumir a responsabilidade da execução de obras”15. 

Uma das justificativas para as dificuldades apresentadas era a “natureza aleatória 

do contrato”, em que uma das partes, a companhia, era responsável por todos os riscos, 

e a outra, o governo, por nenhum. Isso fazia prever que “não seria sem inúmeras 

dificuldades que a sua aceitação nos centros financeiros estrangeiros tornar-se-ia 

possível”16. 

O sucinto histórico apresentado sobre as tentativas de melhoramentos da barra 

do Rio Grande dá conta dos inúmeros fatores que impediram a concretização de 

tamanha obra. Finalmente, em 1908, seria realizada a transferência do contrato 

engenheiro americano Edmer Lawrence Corthell à Compagnie Française du Port do 

Rio Grande do Sul , que finalmente levaria adiante a incumbência da construção dos 

molhes da barra. 

Na sequência deste trabalho, será apresentado o relato de algumas etapas da 

grande obra com o intuito de justificar as listas de equipamentos, que estão registrados 

em outro contrato de transferência, assinado em 29 de setembro de 1919, quando se 

daria a cedência e transferência ao Rio Grande do Sul de “todos os contractos com o 

Governo Federal, tendo por objecto a construcção e o uso e goso das obras de 

melhoramento da barra do Rio Grande do Sul e do porto do Rio Grande”; e de “todos os 

                                                 
14 MVOP, op. cit, p. 296-9 
15 MVOP, op. cit,  p. 299 
16 MVOP, op. cit,  p. 233 



seus contractos com a Intendencia do Municipio do Rio Grande, referentes á viação 

urbana e fornecimento de foca e luz electrica”. Nessa escritura de transferência foram 

“entregues ao Estado todas as obras, installações, machinismos, utensílios, materiaes e 

quaesquer outros bens moveis e immoveis, por ella adquiridos para as obras e 

serviços”17. 

O texto desse contrato de transferência reflete todos os descaminhos e 

dificuldades enfrentados para a construção dos molhes, uma vez que a cada nova 

tentativa de contratar uma nova empresa eram transferidos direitos dos contratantes 

anteriores, que eram passados adiante ao novo postulante, que se dispunha a levar 

adiante obra de tamanha magnitude. 

Por tudo isso, essa transferência de 1919 apresenta várias listas dos 

equipamentos vistoriados para a devida entrega ao Estado. Essas informações, pelo seu 

detalhamento, são de grande valor para se ter uma dimensão dos investimentos 

realizados para que os molhes da barra do Rio Grande fosse entregue, em 1915. 

 

A barra do Rio Grande 

 

 As obras, de fato, começaram com a transferência do contrato de Corthell à 

Compagnie Française du Port do Rio Grande do Sul - Decreto n° 7.021, de 09/07/1908. 

Vale a pena ressaltar que um dos motivos alegados para o cancelamento do contrato 

anterior, de 1906, foi justamente “pela grande demora em adquirir e apparelhar 

pedreiras e em installar as vias e meios de transporte em condições de fornecer, nos 

prazos do contrato, todo o material necessário à construção dos molhes da barra (...)18” 

  No histórico sobre a construção da barra, anexado ao contrato de transferência, 

de 1919, consta um texto sobre o programa adotado para sua execução, que esclarece os 

“três pontos básicos do programa: grande produção diária nas pedreiras, transporte 

rápido e seguro dessa produção e por fim a utilização imediata da pedra19”.  

A solução para a obtenção das pedras para a execução da obra foi vital para a 

conclusão do projeto, assim como o transporte desses materiais até o local da obra. 

Desse modo, os primeiros pontos a serem analisados neste trabalho são as pedreiras e os 

meios de transporte, desenvolvidos pela Compagnie Française du Port do Rio Grande 
                                                 
17 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. Transferência ao Estado dos contratos das obras da Barra e 
Porto do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Oficina Gráfica da Federação, 1920, p. 109-110 
18 MVOP, op. cit,  p. 300 
19 Transferência ao Estado (...), p. 235. 



do Sul ou simplesmente a Compagnie, como era chamada, no próprio texto da 

transferência. 

As pedreiras 

A dificuldade imediata a ser solucionada era o problema dos materiais de 

construção: “nem areia, nem pedra, nem cousa alguma havia nos arredores do Rio 

Grande”. A empresa acabou conseguindo encontrar pedra somente no município 

vizinho de Pelotas, o que significava distar a mais de 80 quilômetros da barra, mesmo 

assim, em condições não muito favoráveis, uma vez que seria necessário remover, para 

descobrir a pedra, uma quantidade colossal de terra, e também a “configuração 

topográfica” da montanha dificultava a obtenção de espaços para um volume tão grande 

de material. 

Essa situação exigiu um dispêndio grande de investimento para o 

“aparelhamento o mais moderno e completo de duas pedreiras; na distribuição dos 

transportes por duas vias principaes, uma totalmente por linha férrea e a outra mista, 

marítima e terrestre, para o molhe de leste e para o porto; e, finalmente, no emprego de 

aparelhos mecânicos dos mais aperfeiçoados para a utilisação da pedra, tanto na barra 

como no porto”20. 

A primeira pedreira instalada foi a de Monte Bonito, onde foi requerido a 

utilização de “perfuradores de ar comprimido, para broquear a pedra, e por 9 guindastes 

electricos e uma vapor. Este havia servido como escavador mecânico das terras para se 

poder descobrir a pedreira”21. 

Além disso, foi preciso providenciar energia para o funcionamento das 

máquinas, composta de 2 grupos eletrogenos e 2 pneumáticos movidos a vapor, de força 

total de 500 HP, sendo que a água para as caldeiras, condensação e refrigeração era 

fornecida por um açude de 40.000 m³ de capacidade, construído em um vale próximo. 

Finalmente, as instalações para dar suporte aos trabalhos: fogos para apontar e 

temperar as brocas; depósitos de locomotivas e oficinas de reparações para as máquinas 

e para o material rodante; uma fábrica de explosivos (Cheddite); depósito de materiais; 

casas para engenheiros; hotel para o pessoal recém-chegado ou de passagem; casas para 

mestres, maquinistas e operários; hospital e casa para médicos; escola; e outras 

instalações, constituindo em uma centena de construções. 

                                                 
20 Transferência ao Estado (...), p. 235 
21 Transferência ao Estado (...), p. 236 



Por sua vez, as instalações da segunda pedreira, de Capão do Leão, não diferiam 

muito da anterior, tendo sido acrescentadas outras, por conta da locomoção das pedras, 

que necessitou, além da ferrovia, de transporte fluvial para atingir o Cocuruto, no lado 

Leste dos molhes. 

A lista de equipamentos, registrada mais de dez anos depois, por ocasião da 

transferência dos molhes da iniciativa privada para o governo estadual, é apresentada na 

tabela a seguir: 

 
Instalações das pedreiras de Capão do Leão e de Monte Bonito 

Designação Observações 

4 grupos eletrogeneos, compostos cada 
um de:  
1 caldeira Babcock & Wilcox de 81 mq de 
superfície de aquecimento  
1 motor Corliss horizontal de 150 HP  
1 dínamo corrente contínua 74 kw a 500 
volts 

2 grupos completos estão funcionando em 
Capão do Leão e os outros 2 grupos estão 
parados na pedreira de Monte Bonito, 
achando-se um completo e o outro com 
falta de dínamo, que está montado e em 
funcionamento no Rio Grande, na usina 
elétrica da cidade. 

2 grupos pneumáticos, compostos de:  
1 caldeira Babcock & Wilcox de 81 mq de 
superfície de aquecimento 
1 motor Corliss horizontal de 150 HP 
1 compressor de ar Ingersoll Rand 125 HP  

1 grupo está completo funcionando em 
Capão do Leão; o outro grupo completo 
está parado na pedreira de Monte Bonito. 

1 compressor de ar Ingersoll Rand 125 HP 
acionado por motor Corliss horizontal de 
150 HP. (Este grupo não tem caldeira 
especial) 

Em Capão do Leão: o seu motor (um 
semi-fixo Wolf de 124 HP) está montado 
e em funcionamento no Rio Grande, na 
usina elétrica da cidade. O motor Corliss 
provém da antiga usina elétrica dos 
empreiteiros no Rio Grande. 

1 motor locomóvel de 15 HP Em Capão do Leão 
1 refrigerante de torre para 230 mc Completo e em funcionamento na pedreira 

de Capão do Leão, com as suas bombas e 
encanamentos. 

Canalização d’água, reservatórios e 
bombas elétricas, açude 

Em Monte Bonito, a canalização está 
incompleta, mas existe ainda em bom 
estado o grande açude e um pequeno 
reservatório de alvenaria. 

Canalizações elétricas Completas em Capão do Leão. Suprimidas 
em Monte Bonito. 

Canalizações de ar comprimido Completas em Capão do Leão. Suprimidas 
em Monte Bonito. 

Oficinas de reparações, compreendendo 
oficinas de ajustagem, forjas, maquinas 
Ajax e Leyner (para reparação de floretes 
para os perfuradores), carpintaria, etc. 

Completas em Capão do Leão. Suprimidas 
em Monte Bonito; o material das oficinas 
de Monte Bonito foi repartido entre as 
oficinas do Capão do Leão e do porto do 
Rio Grande 



Material de perfuração de rocha: 
15 perfuradores grandes F14 
15 perfuradores pequenos D24 
2 perfuradores pequenos 
32 martelos perfuradores (revolveres) 

No Capão do Leão, com seus 
sobressalentes 

14 guindastes elétricos de 10 ton. No Capão do Leão, funcionando com sés 
sobressalentes e caçambas 

Instalação para britar pedra e suas trémies 
(britadoras de 45 HP) 

Completas e funcionando no Capão do 
Leão. A instalação de Monte Bonito foi 
desmontada e a britadora está alugada à 
Cia. Swift, no Rio Grande 

Usina para a fabricação de Chedite Esta instalação, que existia em Monte 
Bonito, foi desmontada. O seu material 
está depositado em Capão do Leão. 

Linhas férreas de serviço para a 
exploração das pedreiras 

Completas em Capão do Leão. 
Desmontadas em Monte Bonito. 

Rio Grande, 5 de Agosto de 1919. Assinados: H. Hausser – A. Pradel – Ed. Fromaget – J. 
Moreira – Visto. Avila Silveira22 
 

 Na tabela acima, a segunda coluna apresenta os comentários do estado geral dos 

equipamentos no momento da vistoria das condições da barra para a transferência da 

Compagnie Française du Port do Rio Grande do Sul para o Estado do Rio Grande do 

Sul, realizada em 1919. As observações apresentadas dão conta de que, após a 

conclusão das obras dos molhes, a pedreira de Capão do Leão continuou ativada, 

permanecendo praticamente com todo o equipamento. 

 Por outro lado, a pedreira de Monte Bonito encontrava-se totalmente desativada, 

sendo que das instalações, se não tinham sido suprimidas ou desmontadas, estavam 

desativadas. Muitas foram enviados para serem aproveitadas na usina elétrica ou no 

porto do Rio Grande, mais um equipamento que se encontrava alugado para a Cia. 

Swift. 

A desativação de uma das pedreiras pode ser explicada porque no auge da 

construção dos molhes, foi necessário garantir uma produção diária de 3 a 4 mil 

toneladas de pedras. Com o fim das obras, uma pedreira apenas assegurava o fluxo de 

manutenção dos molhes.  

Para suportar o transporte desse grande volume de pedras foi vital a execução da 

seção ferroviária, que vai ser tratada no item a seguir. 

 

Vias férreas 

                                                 
22 Transferência ao Estado (...), p. 160-1 



O segundo ponto básico do programa de ação da Compagnie foi providenciar a 

construção de ferrovias para o transporte das pedras, cuja urgência pode ser confirmada 

pela data do decreto da ferrovia da pedreira de Monte Bonito, com data de 29/10/1908, 

apenas três meses após a assinatura do decreto transferência da construção dos molhes 

para a Compagnie Française du Port do Rio Grande do Sul. 

Em Monte Bonito foi construída uma via férrea de 19 km, ligando “Monte 

Bonito” à estação de Pelotas – da estrada de ferro do Rio Grande a Bagé, então 

arrendada à “Compagnie Auxiliaire des Chemins de Fer du Brésil”: “A estrada de ferro 

de bitola normal de 1,44m desde a pedreira de Monte Bonito até a barra do Rio Grande 

do Sul, com 73,516km de extensão e 14km de desvios, será exclusivamente destinada 

ao serviço de transporte da pedra para as obras da barra e do porto, não podendo, por 

isso, receber passageiros ou mercadorias com outro destino”.23  

Meses depois, um novo decreto viria definir um novo trajeto: 1º. a linha de 

serviço ou linha tronco, de Monte Bonito à margem do S. Gonçalo; 2º. um ramal 

destinado a ligar a pedreira de Monte Bonito à Estrada de Ferro do Rio Grande a Bagé, 

arrendada à ‘Compagnie Auxiliaire de Chemins de Fer au Brésil’; e 3º. um ramal que, 

partindo da mesma estrada de ferro nas proximidades da cidade do Rio Grande, iria ter à 

Barra.24 

 De Pelotas, foi destacado um ramal de 9 km até o lugar designado Boca do 

Arroio, na margem setentrional do S. Gonçalo, a 8 km a montante da barra deste canal, 

na junção com a Lagoa dos Patos. As pedras, então, seriam transportadas em 

embarcações até o local da construção dos molhes. 

 Para o Molhe Leste, foi necessário a construção da linha do Cocuruto25; e para a 

ligação das pedreiras ao Molhe Oeste, a Compagnie foi obrigada a abrir um canal de 

comunicação entre o porto velho e o novo. 

Por sua vez, a pedreira de Capão do Leão teve uma ligação próxima à estação de 

Theodosio, da Estrada de Ferro Porto Alegre a Uruguaiana, também da Compagnie 

Auxiliaire de Chemins de Fer au Brésil, sendo que para atingir tal fim foi construída 

uma via férrea de 20,6 km até Pelotas.26 

                                                 
23 Cláusula I, do Decreto n° 7.159, de 29/10/1908. Coletanea de Leis, p.242 
24 Decreto n° 7.411, de 14/05/1909.  Coletanea de Leis,  p.243 
25 Decreto n° 8.089, de 4/07/1910. Coletanea de Leis,  p.245 
26 Decreto n° 8.627, de 29/03/1911 – autoriza a Compagnie Française du Port do Rio Grande do Sul a 
construir, à sua custa, um ramal férreo da pedreira do Capão do Leão à estação de Pelotas. Coletanea de 
Leis, p. 246 



 No contrato de transferência, de 1919, constam as informações das condições do 

material rodante, a ser passada para o Estado, que aparece na tabela a seguir: 

 

Material rodante 

Designação Estado do material, em 1919 

1 Locomotiva de 35 tons, com tender separado Em serviço – Bom estado. 
3 Locomotivas de 30 tons, com tender separado Em serviço – Bom estado. 
11 Locomotivas – tender de 16 ½ tons Em serviço e em depósito. Uma 

delas está alugada à Cia. Swift. 
Bom estado. 

241 Plataformas com boggies, de 25 tons 35 alugada à Cie Auxiliaire 
151 em serviço com caixas para 
pedra 
36 transformadas em balasteiras 
17 transformadas em tombereaux 
5 com citernas 

442 Caixas para transporte de pedra 398 em serviço e em depósito 
44 alugadas à Cie Auxiliaire 

2 vagões fechados para carga 
4 vagões fechados para operários 
1 vagão salão para inspeção 
2 plataformas tipo Cie Auxiliaire 
10 plataformas de 2 eixos (11 T.) 
100 Vagonetas para aterro (girafas) 
5 Vagonetas para turmas de linha 
24 Vagonetas pequenas 

 

3 betoneiras elétricas sobre pórtico rodante, para 
120mc diários (d) 

 

1 transportador elétrico para blocos até 70 ton, 
com o seu transbordador de fossa à guincho 
elétrico Caillard (d) 

 

1 truck elétrico para o transporte de blocos até 
100 ton (d) 

 

1 elevador de madeira para manobra dos moldes 
dos blocos (d) 

 

300 vagonetas Décauville com caçambas de   
500 l (d) 

 

4 vagonetas para turmas de linha (d)  

10 vagonetas grande (d)  

16 vagonetas pequenas (d)  

92 vagões para aterro (girafas) (d)  

3 trapiches para recalque de dragagem n° 1,8 e 9 
(d) 

 

Rio Grande, 5 de Agosto de 1919. Assinados: H. Hausser – A. Pradel – Ed. Fromaget – J. 
Moreira – Visto. Avila Silveira 



 

 Nas observações gerais, da tabela acima, sobre o estado do material rodante, em 

1919, consta que estavam “em bom estado quanto à parte metálica (rodados, eixos e 

chassis); quanto à parte de madeira o estado é regular e, em alguns, mau”.27 Os dez 

últimos itens da tabela acima, identificados com um (d), à direita, não registram 

observações devido ao fato desses equipamentos constarem, no Contrato, como material 

fixo e rodante, que não estavam “compreendidos no capital do porto”.28  

 Novas obras ainda foram necessárias por conta das ferrovias, como mostra o 

decreto que aprovou a planta indicativa das posições dos novos edifícios destinados à 

casa para locomotivas e às oficinas da Compagnie Française du Port do Rio Grande do 

Sul.29 

 A malha ferroviária do Rio Grande do Sul tinha sofrido modificações recentes 

na sua administração. No período da construção dos molhes, todas as ferrovias gaúchas 

haviam sido passadas para o controle da companhia belga – a Compagnie Auxiliaire 

Des Chemins de Fer au Brésil. A linha Porto Alegre-Uruguaiana fora construída, entre 

1883 e 1887; em 1898, a companhia belga assumira a ferrovia e estendera os trilhos até 

Cacequi, onde um ramal tomava o rumo de Bagé, concectando-se com a Southern 

Brazil Rio Grande do Sul Railway, que se alongava até Rio Grande.30 

Ao final, os novos ramais, construídos para as obras do porto, foram anexados à 

malha ferroviária existente, havendo modificações nos traçados em Rio Grande nos 

trechos: Junção-Pelotas, Molhe Oeste- Porto Novo e Porto Novo-Pelotas. 

 Para completar o quesito transportes da construção dos molhes da barra do Rio 

Grande, as obras e investimentos na navegação vão ser analisados a seguir. 

. 

Material flutuante 

Para realizar as obras de revestimento dos fundos escavados na frente dos 

molhes, foi necessário o transporte e a imersão de enrocamento na frente dos molhes, a 

fim de impedir as escavações que aí se produziam. Para tal fim, a Société transportou e 

imergiu a seguinte quantidade de cubos de enrocamento: no Molhe de leste, foram 

                                                 
27 Transferência ao Estado (...), p.158 
28 Transferência ao Estado (...), p. 207. Os itens assinalados estão contidos em texto anexo intitulado: 
“Termo de entrega dos materiaes do porto”. 
29 Decreto n° 13.057, de 06/06/1918. Coletanea de Leis, p. 265 
30 Sônia Albertina de Oliveira Gibbon – O apito do trem: gênese e desenvolvimento do sistema 
ferroviário em Rio Grande (RS). Rio Grande: Furg, 2000, capítulo III 



utilizados 205.200 m³ de pedras; enquanto que no Molhe de oeste, foram necessários 

mais 130.350 m³; dando um total de 335.550 m³ de pedras. 

 Além disso, para a realização do transporte do material, foi construído o trapiche 

na Boca do Arroio Pelotas, onde as pedras eram descarregadas dos trens para serem 

transportadas em embarcações até o local da construção dos molhes. Por sua vez, mais 

dois trapiches foram levantados: um para o Molhe Leste, no local denominado 

Cocuruto; e outro para o Molhe Oeste, no local denominado como 2ª. Seção da Barra. 

Na Boca do Arroio foi construído um embarcadouro ou trapiche, de 70 m de 

comprimento, comportando 4 vias férreas, e nele se instalou um transbordador móvel 

sobre trilhos, espaçados de 14 m e aparelhado com um carro-guindaste, movendo-se 

transversalmente, de maneira a poder baldear caixas, com a capacidade para 20 

toneladas de enrocamentos, dos vagões, de plataforma, que as trazem das pedreiras, para 

depositá-las em três filas sobre grandes chatas, atracadas ao embarcadouro. 

A movimentação de todos os maquinismos do transbordador  era feita por 

energia elétrica, produzida por um grupo de eletrógeno, montado sobre a plataforma do 

grande aparelho, e composto de dínamo, e de motor de 120 cavalos-vapor, alimentado 

por 2 caldeiras. 

O transporte por água de São Gonçalo ao Cocuruto era feito por uma extensão 

de 45km. Para tal fim, o material flutuante destinado compunha-se de 5 rebocadores de 

200 a 300 HP e 9 chatas, preparadas para receber 24 caixas de pedra, levando para a 

barra 500t. de pedras cada uma. 

No Cocuruto, foi instalado outro transbordador, idêntico ao da Boca do Arroio, 

mas com serviços invertidos, destinado a retomar as caixas de enrocamentos e colocá-

las sobre os vagões, trafegando em uma ferrovia de 11,8 km, construída até a origem do 

molhe Leste. 

Somava-se a isso o material rodante: 4 locomotivas de 30t., com força para 

rebocar 20 vagões, totalizando 600t.; 22 locomotivas de 20t., podendo rebocar 12 

vagões; 374 vagões plataformas; e 516 caixas de vagões. As caixas eram independentes 

das plataformas para permitirem as baldeações e o despejo dos titans. 

A listagem com o material flutuante, registrado no contrato de transferência para 

o Estado, aparece na tabela a seguir: 

Material flutuante 

 Natureza do Material Estado do material, em 1919 
1 Rebocador “Rio Grande” Bom 



2 Rebocador “Peter Caland” Bom 
3 Rebocador “Rienzi” Bom 
4 Batelão D.F.G. de 75m no. 1 Bom 
5 Batelão D.F.G. de 75m no. 4 Bom 
6 Batelão D.F.G. de 75m no. 18 Bom 
7 Batelão D.F.G. de 75m no. 22 Bom. Alugado às minas de S. 

Jeronimo 
8 2 Batelões D.F.G. de 75m nos. 3 e 5 Bom. Alugado às minas de S. 

Jeronimo, com processo de 
venda 

9 5 Batelões para pedra, com descarga pelo fundo 
nos. 7,8,9,11,12 

Regular 

10 Chata de madeira n. 1 Regular 
11 Chata de madeira n. 2 Regular 
12 Chata de madeira n. 3 Regular 
13 Chata de madeira n. 4 Regular 
14 Chata de madeira n. 5 Regular 
15 Citerna n. 2 Bom 
16 9 Botes de madeira Regular 
17 1 Usina para fabricação de gás de óleo Novo 
18 16 Boias luminosas Novo 
19 14 Boias (cegas) Novo 
20 5 Reservatórios Novo 
21 5 Reservatórios 5 m³ Novo 
 Rebocador Dayphin, de 180 HP (b) Estado regular - alugado à Cia 

das Minas de Carvão de Jacuí 
 7 batelões de báscula para transporte e imersão 

de enrocamento, com capacidade para 180 ton 
de pedra  (b) 

Em serviço – (Estado regular 
para mau) 

 2 caiques (b)  
 Draga Julio de Castilhos, sugadora, portadora e 

recalcadora, podendo servir também de 
recaleador fixo para esvasiar batelões e recalcar 
para terra (c) 

 

 Draga Marechal Hermes, draga de caçambas e 
de sucção (c) 

 

 Recalcador fixo Bento Gonçalves (c)  
 Três batelões lameiros de fundo fixo, n° 17, 20 

e 21 de m.c. (c) 
 

 Um batelão lameiro de descarga pelo fundo, 
n°29, de mc (c) 

 

 Dois rebocadores de 245 HP – Honório Bicalho 
e Silveira Martins (c) 

 

 Uma cabrea flutuante de 90 ton (c)  
 Lanchinha a vapor Rose (c)  
 Lanchinha a gasolina Marcilio Dias (c)  
 Dois batelões para o transporte de blocos (c)  
 Um colocador de blocos (c)  
 Cinco botes  



 3 trapiches para recalque de dragagem n° 1,8 e 
9 (d) 
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 A tabela acima foi construída a partir da tabela de material flutuante que 

constavam, em 1919, nos trapiches do Cocuruto, da Boca do Arroio (Pelotas) e da 2ª. 

Secção da Barra31. Os últimos itens, identificados com as letras (b), (c) e (d), à direita, 

não registram observações devido ao fato desses equipamentos constarem, no Contrato, 

como material fixo e rodante, que não estavam “compreendidos no capital do porto”32. 

 A maior parte desse “material flutuante” garantia o deslocamento das pedras até 

o local das obras. Nos molhes, deveria ser implementado o terceiro ponto do programa 

de ação, definido pela Compagnie -  garantir a utilização imediata das pedras. 

Em vista disso, para a execução de cada um dos braços, foi montado um titan, 

poderoso guindaste gigante, que se movia sobre duas linhas férreas e era dotado, além 

do movimento de translação, do da rotação de uma lança ou ponte movediça, e do da 

elevação da carga, podendo suspender sobre os vagões as caixas de enrocamentos, do 

peso de 25 toneladas, e despejá-los dentro de uma área limitada por um círculo de 30 m 

de raio. Comportava ainda um grupo eletrogeno idêntico ao do transbordador, sendo a 

corrente distribuída por 14 motores elétricos. 

Os transbordadores elétricos foram utilizados para manobra de caixas de 

enrocamento, de 20 tons de carga, um sobre o trapiche de Cocuruto e outro sobre o 

trapiche de Boca do Arroio Pelotas. 

 Além disso tudo, haviam as instalações para a construção do porto, que 

constavam de: um estaleiro de blocos de concreto; material flutuante para a 

regularização das fundações e assentamentos dos blocos; oficinas de reparações; 

estaleiros navais de construção e montagem das chatas; armazéns, depósitos habitações 

e outras muitas construções. 

 Já, no serviço dragagem foram utilizados: 1 draga de sucção e transportadora; 1 

draga sugadora e de alcatruzes, com máquinas respectivamente de 600 e 500 HP;  um 

rebocador flutuante; 4 rebocadores de 250 HP; 5 batelões, várias chatas e pontões; 

cisternas flutuantes; lanchas à vapor e outras máquinas e acessórios. 

                                                 
31 Transferência ao Estado (...), p.156 
32 Transferência ao Estado (...), p.206 



 Enfim, definidas as pedreiras, construídos os ramais ferroviários e os transporte 

fluvial viabilizado, estavam concluídos os trabalhos preparatórios para a construção dos 

molhes da barra do Rio Grande. O custo dessa fase foi avaliado em 40 milhões de 

francos.  

Tudo isso pode dar uma dimensão das dificuldades da empresa anterior em 

angariar recursos somente para dar início aos trabalhos. Cabe repetir que a “natureza 

aleatória do contrato” previa que somente uma das partes, a companhia, era responsável 

por todos os riscos, e a outra, o governo, por nenhum. 

Para se prevenir desses riscos, as tratativas da Compagnie Française du Port do 

Rio Grande do Sul para a vinda da Swift a Rio Grande pode ser analisada dentro do 

processo da construção da grande obra. 

 

Caes Swift  

 A construção de um frigorífico era um anseio antigo, no estado do Rio Grande 

do Sul, em razão de mudanças do processamento da carne bovina, motivo principal da 

decadência da indústria do charque. 

 Porém, a falta de consenso entre produtores e estancieiros gaúchos inviabilizou 

qualquer iniciativa nacional na criação de um frigorífico, “embora houvesse a 

disponibilidade desse capital”, na região, para arcar com esse investimento. Assim, a 

vinda da Swift para Rio Grande, por ensejo da Compagnie,  inaugurou esse novo ramo 

da indústria no estado. Vale lembrar que a Swift já havia instalado dois frigoríficos: um 

na Argentina, em 1907, e outro no Uruguai, em 1911. 33 

Desse modo, por contrato celebrado no Rio de Janeiro em 27/06/1917, a 

Companhia Swift do Brasil adquiriu ou arrendou terrenos do porto no intuito de neles 

construir uma instalação frigorífica com serviço de acondicionamento e expedição34. 

Para facilitar a exploração desse estabelecimento solicitara à Compagnie du Port que 

construísse duzentos metros de cais na orla do seu terreno, tendo superfície de 23 

hectares, feita a dedução de 33m de largura, no litoral, de terrenos da marinha. No texto 

do contrato, a Compagnie responsabilizou-se em fazer as obras pelo preço de custo, mas 

com a condição da Swift adiantar-lhe, sem juros, as quantias necessárias.  

                                                 
33 Martins, op. cit., p. 139-141 
34 Decreto n° 12.492, de 31/05/1917 – Autoriza a Compagnie Française du Port do Rio Grande do Sul a 
vender e aforar terrenos no cais do porto da cidade do Rio Grande. Coletanea de Leis, p. 256 



Todas essas tratativas para a vinda da Swift tinham por base uma cláusula do 

contrato, entre o estado do Rio Grande do Sul e a Compagnie, que se referia “ao direito 

exclusivo do contratante de explorar serviços de portos e executar trabalhos e obras a 

isso destinados dentro de certos limites...”35 Por meio disso, a Compagnie, autorizada 

pelo Governo Federal, vendera e aforara uma parte dos terrenos ganhos sobre a água. 

com uma frente de 450 m, em continuação à esplanada dos novos cais, à Companhia 

Swift no Brasil, com o fim de ser montado o grande estabelecimento frigorífico. 

Também poderia ser arrendado, pelo prazo de 50 anos, o armazém de 

inflamáveis e respectivo trapiche, mediante o pagamento anual de 10.000 dólares. O 

novo cais e os terrenos aterrados deveriam fazer parte da concessão da Compagnie du 

Port, assim como foi realizado o prolongamento do cais do porto36 “a fim de dar 

completa eficiência” à concessão feita à Companhia Swift do Brasil para instalações 

frigoríficas no porto do Rio Grande.  Do mesmo modo, a Compagnie cedia a título 

gracioso à Swift “o calçamento do Boulevard que ainda existe atualmente no terreno 

que lhe vendeu”37. 

A instalação da Swift ocasionou outras demandas, que acabaram inclusive em 

modificar a instalação do abastecimento de água na cidade do Rio Grande, como será 

relatado a seguir. 

 

Instalação para fornecimento d’água 

A assinatura do primeiro contrato para a construção dos molhes, de 12/09/1906, 

deu-se na gestão do Intendente Municipal de Rio Grande, Juvenal Müller, eleito em 

1905 e reeleito em 1909. Em 1909, paralelo ao comando da Intendência, fora nomeado 

também Vice-presidente do Estado do Rio Grande do Sul. 

Esses cargos asseguraram a Müller a possibilidade de dar uma marca 

empreendedora à sua atuação política, que foi fundamental para viabilizar as obras do 

porto. Dentre suas iniciativas, realizou a encampação do Gasômetro da cidade, que era 

propriedade particular; determinou a construção da I Usina Elétrica na Zona de Porto 

Novo, a fim de que as obras de construção e consolidação do porto e da barra do Rio 

Grande não viessem a sofrer solução de continuidade; e contratou os serviços 

profissionais da firma Saturnino de Brito, do Rio de Janeiro, para serviço de saneamento 
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da cidade, que fez completo levantamento de uma rede de água e esgotos para o Rio 

Grande.38 

Cabe destacar que várias iniciativas tiveram como finalidade dar suporte 

imediato às construções em curso, na barra, e as preocupações do município visavam 

fornecer recursos para que as empresas pudessem dar curso aos empreendimentos. 

As ações das empresas e do Estado modificaram totalmente uma parte da cidade 

do Rio Grande, que ligava o espaço central da cidade com a barra. A formação de um 

pólo industrial nos terrenos periféricos ao porto acabou também por atrair moradias para 

os trabalhadores, tanto do porto como das indústrias. Novos bairros residenciais foram 

surgindo ou inchando antigos grupos habitacionais portuários, porém, sem que tenham 

sido objeto de planificação por parte das autoridades governamentais. 

As obras da barra deram início a uma nova fase da cidade que já passara por um 

processo inicial de industrialização, iniciado em Rio Grande, em 1873, com a primeira 

indústria têxtil do Brasil – a Rheigantz. Na virada do século XIX para o XX, muitas 

outras indústrias instalaram-se na cidade, ocasionando uma expansão demográfica, 

decorrente desse processo. Nesse período, as indústrias ocuparam, principalmente, o 

espaço entre o centro e o oeste da cidade. A princípio até o novo porto estava planejado 

para ser construído neste lado do município. 

Porém, a Compagnie acabaria modificando o local para a instalação do novo 

porto, ao optar pelo lado oposto da cidade, contrariando as intenções iniciais do 

engenheiro americano Edmer Lawrence Corthell. O novo local compreendia a “área da 

Ilha do Ladino, no extremo leste da cidade, região formada por ilhas e área inundáveis” 

para favorecer dois franceses,Hector Legru e Percival Farquar. Eles havia adquirido de 

“vário proprietários a grande área a leste formada por banhados e anos mais tarde 

venderam por preço mais alto à Cie. Française”.39 

O aprofundamento do canal possibilitou o aterramento dessas “áreas inundáveis” 

e a formação de uma ilha artificial, a Ilha da Base. As “extremidades foram ocupadas 

pelas estruturas portuárias de uma forma mais rápida, restando as áreas centrais”, onde a 

princípio, a Compagnie pretendia construir um bairro planejado, que acabou não se 

concretizando. Ao invés disso, na “prática o que ocorreria com esse espaço aterrado 

                                                 
38 Décio Vignoli das Neves - Vultos do Rio Grande. Santa Maria: Pellotti, 1980, tomo I,  p.363 
39 Martins, op. cit., p. 131-133 



entre o novo porto e o centro histórico seria um novo padrão de ocupação para a cidade, 

formado por mocambos e malocas, ou o que hoje se denomina favela”40.  

Até os dias de hoje, parte dessas moradias sofre ameaças por causa de 

irregularidades ou de desapropriações em razão de novas expansões do porto ou das 

indústria. Do mesmo modo que, por serem irregulares, não foram contempladas com 

saneamento básico e outros benefícios. 

 Nesse sentido, é importante compreender a lógica da expansão urbana da cidade, 

em que o exemplo da Swift é representativo, mostrando a adequação da infra-estrutura 

da cidade aos interesses da iniciativa privada. Quando a Companhia Swift do Brasil 

buscava viabilizar suas instalações junto ao Porto Novo da cidade do Rio Grande 

precisou recorrer à Intendência Municipal porque o frigorífico demandaria uma enorme 

quantidade de água diária, de tal forma que foi preciso modificar parte do projeto ainda 

não efetivado de Saturnino de Brito. 

Conforme havia ficado estabelecido no projeto inicial, não estava previsto 

distribuição de água para as indústrias, tendo sido relegado às próprias empresas todas 

as obras necessárias e ficava a administração municipal isenta de qualquer problema 

referente ao assunto. Isso estava na proposta de Brito em razão de dois desígnios: “o 

primeiro era que ao optar por não oferecer o serviço de água para as empresas, diminuir-

se-ia em grandes cifras os valores da obra; em segundo, tinha-se a certeza de que em 

qualquer lugar da península, o subsolo forneceria água em quantidade e de boa 

qualidade”.41 

Porém, ao procurar no subsolo a água que lhe seria necessária, a companhia 

Swift não encontrou nada. Diante disso, com receio de ver fracassado todo o 

empreendimento, a Companhia Swift pediu autorização para realizar uma série de testes 

e sondagens na região da Hidráulica, onde seria realizada a captação da água, de acordo 

com o projeto de Saturnino de Brito, a fim de ter convicção de que os mananciais da 

cidade realmente eram capacitados, como havia deferido a municipalidade.  

Com a confirmação da captação, a Companhia Swift propôs à Municipalidade a 

compra do material necessário para construir uma linha de abastecimento para a 

empresa, no valor estimado em 125:000rs., ficando o município desonerado de gastos, 
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porém, a empresa saldaria essa dívida com a amortização em 50% da taxa do respectivo 

consumo de água da indústria, sem a computação de juros. A linha de abastecimento foi 

inaugurada em agosto de 1918, sendo que para tal, a empresa havia cravado 7 poços 

abissínios a 100m de distância um do outro.  

Tudo isso acabou modificando o projeto original de Saturnino de Brito, em que a 

captação seria realizada por apenas um grupo de poços comuns e abissínios, formando 

um sistema de captação por meio de vácuo. Após a experiência da Swift, com o temor 

da captação de água, alterou-se o projeto de um para 5 grupo de poços. Para isso, 

aproveitar-se-ia os 7 poços abissínios cravados pela Swift, que integraria um dos cinco 

grupos de todo município. Seriam necessários então mais 4 grupos de poços e buscar 

uma nova área, além da Hidráulica, uma vez que cada grupo de captação era composta 

de 100 poços abissínios. 

O primeiro grupo reaproveitava as galerias filtrantes da Companhia Hidráulica 

Rio-Grandense. O segundo funcionava por poços de sifonagem. O terceiro utilizou os 

abissínios da Swift e os antigos da hidráulica. O quarto e o quinto foram criados para 

garantir o abastecimento. 

Além disso, um novo reservatório seria construído na cidade, com a mesma 

capacidade da Hidráulica, de 1.500.000 litros, que seria instalado na Praça Vasco da 

Gama, localizada na confluência das ruas Uruguaiana com  Barroso, Conde de Porto 

Alegre com Coronel Sampaio - “este reservatório visava atender às demandas da área da 

cidade que surgia com o terrapleno oeste e o Porto Novo”.42 

Por sua vez, para as obras dos molhes da barra, foram necessárias diversas 

instalações de água, para cada um dos locais do Rio Grande. Cada uma dessas 

instalações compreendia reservatórios de ferro, montados sobre torres de madeira, com 

os seus motores, bombas e encanamentos. 

Para completar as obras de infra-estrutura, diversas empreendimentos foram 

vitais para implementar o serviço de fornecimento de energia elétrica e transporte para 

as obras na barra, que acabaram influindo no espaço urbano do município, inclusive em 

outros serviços, que serão tratadas nos último item deste trabalho. 

 

Tramways e luz elétrica 
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Alguns meses depois da transferência do contrato para a construção dos molhes 

à Compagnie Française du Port do Rio Grande do Sul, cujo decreto data de 

09/07/1908, a Intendência Municipal do Rio Grande ajustou  as Companhias “viação 

Rio Grandense” e de “Iluminação a Luz Elétrica”, para a construção de meios de 

transporte urbano e iluminação da cidade, respectivamente,em contrato assinado em 

10/12/1908. 

 Rio Grande, até então, tivera como encarregada da exploração de transporte 

urbanos a Companhia Bonds Suburbanos da Mangueira, instalada em 5 de julho de 

1888, como cessionária da Companhia Carris Urbanos do Rio Grande, que obtivera a 

concessão, dada pela Província, em dezembro de 1885. 

 Desde o início, a Companhia Carris Urbanos do Rio Grande teve direitos 

restringido, por pressão das empresas ferroviárias, ao “transporte de passageiras e 

cargas para aterros de terrenos, praças e ruas, carnes de reses mortas no matadouro até 

aos açougues do mercado, e outras cargas, mas somente entre diversos lugares da 

mesma cidade”.43 

 Todas essas dificuldades, enfrentadas pela primeira companhia, levaram ao 

contrato com as novas empresas, em 1908, visando ao aparelhamento da cidade, no 

período da construção dos molhes. Porém, menos de um ano depois, o contrato entre a 

Intendência Municipal e as Cias Viação Rio Grandense e de Iluminação a Luz Elétrica, 

foi transferido para a Companhia Francesa44. A Intendência ainda ficara encarregada de 

conseguir com o Governo Federal “a isenção de direitos aduaneiros para o material a 

empregar na instalação da tração elétrica”. 

 Durante o prazo da concessão, só à Compagnie era concedido o direito de 

colocar linhas férreas e condutores de eletricidade de qualquer sistema através [de] ruas, 

praças, estradas, terrenos, rios, canais, marinhas, etc., pertencente à Municipalidade, ou 

sob sua jurisdição. 

 O combustível adotado seria o carvão mineral, sendo preferido o de procedência 

nacional, observando o mesmo com os lubrificantes. Em função disso, a Compagnie 

ganhou o “direito de construir um trapiche ou cais, com ou sem guindastes, onde lhe 

conviesse, em propriedade sua, para descarga de carvão, trilhos, machinas, etc., ligado 

às suas linhas”, se a isso não se opuserem aos direitos do concessionário do porto, ou da 
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empresa que os explorasse. Vale lembrar que o “trapiche ou desembarcadouro poderia 

também ser utilizado pela Municipalidade gratuitamente”45.  

Além disso, a empresa francesa era obrigada a ter dentro da cidade um depósito 

de areias para atender às necessidades urgentes, o que acabou assegurando à Compagnie 

a concessão para a condução das areias de fora da cidade para aterros de ruas, terrenos, 

praças, assim como das reses e seus produtos dos matadouros da cidade.  

Por tudo isso, no último parágrafo sobre transportes urbano e iluminação do 

contrato consta que: “A Companhia é isenta de todos os impostos municipais presentes 

e futuros”.46 

 Quanto à iluminação da cidade, a Compagnie ficara encarregada de ampliar a 

sua rede de luz, adaptando-a ao serviço de força, calor, etc. Seria conservado o mesmo 

número de lâmpadas e focos empregados na iluminação pública. A substituição de 

lâmpadas estragadas, carvões, etc., da iluminação seria feita a custa da empresa. 

 Ficou estipulado ainda que a “iluminação pública será feita sem interrupção, 

quer nas noites escuras, quer nas de luar e durará onze (11) horas por noite, na média 

anual. As horas de acender e apagar os focos e lâmpadas da iluminação pública serão 

fixadas em tabelas organizadas pela Intendência no princípio de cada ano”47. 

 Dessa maneira, a empresa francesa acabava determinando o horário de 

funcionamento da iluminação pública da cidade do Rio Grande. Cabe lembrar que a 

ampliação do serviço de iluminação fora estendida para áreas da cidade, que estavam 

sendo ocupadas por causa das obras dos molhes e dos portos. Isso não assegurava que o 

serviço fosse levado para outros bairros e regiões da cidade. 

 Tudo isso mostra que quando as prestações de serviços urbanos ficaram a cargo 

da iniciativa privada, a população acabou se sujeitando aos interesses da empresa e não 

às necessidades da comunidade. No início do século, coube a uma empresa estrangeira a 

responsabilidade de gerir boa parte do espaço urbano da cidade do Rio Grande. Isso 

teve reflexos na formulação dos projetos de infraestrutura urbana e trouxe 

conseqüências sentidas até os dias atuais. 

 

Considerações finais 
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O programa adotado para a construção dos molhes e do novo porto, a partir dos 

três pontos básicos - grande produção diária nas pedreiras, transporte rápido e seguro 

dessa produção e por fim a utilização imediata da pedra –, só pode ser concretizado com 

a aquisição das listas extensas de equipamentos, apresentadas neste trabalho. 

Esse aparelhamento gerou necessidades básicas de geração de energia e serviços 

urbanos. As obras para a construção dos molhes e do novo porto modificaram a cidade 

do Rio Grande, cabendo à companhia francesa, em alguns momentos, o encargo de gerir 

obras e serviços para a municipalidade.  

O custo dessa fase foi avaliado em 40 milhões de francos, o que pode ter sido 

motivo para justificar a ingerência da empresa francesa em assuntos de interesse 

público, em razão da “natureza aleatória do contrato”, que previa que somente a uma 

das partes, a Compagnie, a responsabilidade por todos os riscos. 

Não resta dúvida que o processo de urbanização da cidade, nas primeiras 

décadas do século XX, se deu em função das necessidades de viabilização de serviços 

para as obras do porto e da barra. A rapidez com que os contratos de prestação de 

serviços eram fechados contrasta com a ausência de ações de melhorias das condições 

de vida para a população em geral, que teve de arcar, após o fim das obras, com as 

conseqüências dessas transformações. 

Até mesmo o objetivo imediato, a movimentação portuária, não foi alcançado 

plenamente. Pelo contrato firmado com o Governo Federal, a Compagnie teria a 

concessão de uso e gozo sobre o porto durante 67 anos, além de renda líquida de 6% ao 

ano do capital empregado. Caso essa alíquota não fosse atingida, “o Governo Federal 

deveria ressarci-la. Tal medida compeliu que as taxas portuárias do Rio Grande fossem 

elevadas, fazendo com que as empresas gaúchas se interessassem mais em exportar pelo 

porto de Montevidéu, que cobrava taxas menores”48.  

As altas taxas cobradas pela Compagnie  teria sido o motivo principal que levou 

o governo do Rio Grande do Sul a buscar a encampação do porto do Rio Grande, que se 

concretizaria com um decreto em 1918. 

 Resta saber de que maneira se pode avaliar todos os investimentos realizados 

para levar a cabo a obra colossal que foi a construção dos molhes da barra do Rio 

Grande. Em 1915, concluiu-se o molhe oeste, localizado no município do Rio Grande, 

numa extensão total de 4.012m, além de 288m submersos em forma de dique 
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submarino. Do lado do município de São José do Norte o ‘braço’ de pedra foi concluído 

com 3.940m de comprimento e uma extensão em forma de dique submarino de mais de 

360m. Os braços de pedra tinham em média 3m de altura acima do nível do mar. A 

distância entre os dois eixos dos molhes é de 715m.49 

 Não se pode saber se, em outras condições, uma obra desse porte teria chegado 

ao seu fim. De qualquer maneira, a cidade fica com os débitos da obra e nem sempre 

sua população pode usufruir das vantagens de um porto que sobrevive de negócios 

estrangeiros, cujos ganhos não são compartilhados com a comunidade local. 
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