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ABSTRACT 
 
This work presents some findings of a research about the importance of urban rivers in the 
urban fabric, focusing the Sanhuá River landscape, located in the historic centre of the city of 
João Pessoa – Paraíba. Regarding the landscape and urban form as a result of its usage, this 
study analysis the process of construction of the landscape and the different ways of 
appropriation. Being aware of the environmental urban landscape and cultural potential of this 
particular area, this research aims to understand  its dynamic organization and to elaborate an 
urban design proposal which make possible the usage of this area along the riverside section 
and the preservation of its environment. This proposal intends after all, to restore the landscape 
and water’s delight which are until now, hidden from the urban life. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A contínua construção da paisagem urbana pode ser associada às relações que se estabelecem 
entre sistemas naturais e urbanos e às diferentes formas de percepção e utilização destas áreas 
por seus usuários. Os rios urbanos representam um destes elementos naturais que, ora 
constituíram-se na razão de ser de muitas cidades e exerceram um papel fundamental na 
estruturação destas paisagens, ora foram completamente descartados no processo de 
urbanização. Diversos estudos sobre a importância da presença dos cursos d’água no meio 
urbano e dos espaços livres públicos que se desenvolvem às suas margens, têm buscado 
compreender questões relativas à utilização e preservação destas estruturas ambientais 
destacando a importância de promover o acesso físico e visual à estas áreas (Costa e 
Monteiro,2000). 
 
Neste sentido, esta pesquisa busca compreender a dinâmica do processo natural na formação da 
paisagem urbana e sua importância na construção dos valores ambientais, paisagísticos, 
culturais e estéticos destas paisagens (Mann,1973; Hough,1995; Copas,1997; Gardiner,1997; 
Manning,1997; Newson,1997) e as relações que se estabelecem entre a paisagem natural e 
humana nos espaços livres localizados ao longo desses cursos de água. Destaca-se também aqui 
a importância dos processos de planejamento e projeto que considerem aspectos ambientais e 
sociais na construção da paisagem (Zucker,1959; Lynch,1960; Carr et al. 1992; Penning-Rowsel 
e Burgess,1997; House e Fordhan,1997 e Marcus e Francis,1998). 
 



 

O Rio Sanhauá, nosso objeto de estudo e local de fundação da cidade de João Pessoa, exerceu 
um papel fundamental na estruturação desta paisagem durante aproximadamente 350 anos de 
sua história (Rodrigues,1991). Em fins do século XVI, esse rio representava a porta de entrada 
da cidade, sua própria razão de ser. Para ele, voltavam-se as fachadas principais da maioria das 
edificações sinalizando uma estreita comunicação entre meio urbano e natural. Durante o 
domínio holandês e, posteriormente, com o retorno da dominação portuguesa, a cidade 
continuou ainda mantendo fortes ligações com o rio. Durante o século XIX, a área localizada às 
margens do Rio Sanhauá representava o principal centro comercial e social da cidade, onde 
aconteciam as principais comemorações políticas, encontros e trocas de informações. Com os 
vários melhoramentos urbanos realizados em fins do século XIX e início do século XX, 
intensifica-se o processo de urbanização da cidade e assim, seu crescimento em direção ao 
litoral. A partir de então, a cidade volta as costas para o rio e este passa a sofrer sucessivas 
agressões.  
 
Apesar do reconhecido valor histórico, paisagístico e ambiental desta área, poucos trabalhos têm 
se desenvolvido no sentido de compreender a dinâmica deste lugar e promover sua 
revalorização. Esta pesquisa pretende preencher essa lacuna, tanto do ponto de vista da 
investigação científica sobre a dinâmica da paisagem e sua integração com os processos naturais 
e urbanos, bem como da contribuição na elaboração de propostas de intervenção para 
requalificação dessa área específica. 
 
 
2. ESTRUTURA METODOLÓGICA 
 
 
Adotamos procedimentos metodológicos que associam métodos quantitativos e qualitativos de 
pesquisa (Zeisel,1984 e Costa,1993). Estes estudos forneceram informações que direcionaram a 
estruturação do processo de pesquisa, a investigação de campo e a posterior interpretação e 
análise dos dados obtidos. O procedimento metodológico estruturou-se a partir de duas etapas 
principais. Primeiramente realizou-se a pesquisa documental, buscando em bibliotecas, arquivos 
e demais instituições, registros literários que fornecessem informações a respeito da evolução e 
estruturação urbana da área ao longo de sua história. A pesquisa iconográfica tratou da coleta de 
plantas cadastrais e projetos sobre a referida área de estudo, bem como fotografias e pinturas, 
atuais e antigas, que ilustrassem tanto o processo evolutivo da área como a forma de apropriação 
dos seus espaços. 
 
 A pesquisa de campo foi estruturada com a intenção de perceber e registrar as características 
físicas da área e as diferentes formas de uso e apropriação desses espaços por seus usuários. 
Neste sentido, utilizamos as técnicas referentes ao registro fotográfico, mapas e anotações de 
observações de uso e comportamento, questionários e entrevistas. As visitas à área foram 
realizadas, em dias e horários variados, com a intenção de observar a maior diversidade 
situações.  
 
A estruturação dos questionários foi direcionada a fim de permitir identificação do perfil dos 
usuários da área, focalizando não apenas características sócio-econômicas, mas também 
diferentes formas de percepção e utilização dessa área. As entrevistas, por sua vez, dirigiram-se 
a 3 grupos distintos: profissionais envolvidos com a administração desta área, profissionais de 
várias disciplinas envolvidos de alguma forma com essa área (seja através de trabalhos 
realizados, experiências, memórias ou relações de afeto) e moradores da favela e pescadores da 
região, que desenvolvem uma relação mais específica neste lugar. As entrevistas realizadas 
seguiram um roteiro semi-estruturado de perguntas e foram gravadas a fim de permitir uma 
análise mais detalhada da percepção e experiência desses diferentes grupos sobre a área em 
estudo.  
 



 

Acreditamos que esta proposta metodológica, que lança um olhar tanto para as estruturas físicas 
da área quanto para os diferentes grupos que atuam sobre ela, nos permitiram compreender 
melhor as relações entre o rio e a cidade e nos forneceram subsídios para elaboração da proposta 
de revalorização desta paisagem. 
 

 

BREVE HISTÓRICO 

 

A recomposição da história dessa paisagem demonstra uma relação muito marcante entre 
pessoas, lugares e usos ao longo do tempo. Como já comentamos anteriormente, este rio 
percorre o local de fundação da cidade por onde chegaram as primeiras embarcações 
portuguesas em fins do século XVI (Rodriguez,1994) (fig. 1). Tendo representado, durante 
muito tempo, um dos principais centros comerciais da cidade, o Varadouro foi responsável pela 
comunicação funcional, visual e simbólica da cidade com o Rio. 
 
 

          
         Figura 1: Vista do Rio Sanhauá. Em primeiro plano, as ocupações irregulares às 
         margens do mangue e, ao fundo, edificações históricas do bairro do Varadouro. 
 
“João Pessoa demorou três séculos e meio presa ao rio e de costas para o mar. Rio que 
alguns traduziam mau, imprestável, pouco piscoso, e outros viam, pelas mesmas raízes, 
como braço de mar ou água que com o mar se confunde. De qualquer modo, veio do rio 
o nome da terra. Foi nele que navegaram o índio, o colonizador fidalgo ou degredado, as 
armas, os mantimentos, os materiais de construção, inclusive as pedras trazidas do Rio 
de Janeiro para calçar a Rua da Direita, além de outros importados menos grosseiros. 
Suas águas mansas coalhadas de lama foram portadoras do açúcar, do fumo, de todas as 
cabotagens atraídas para uma das capitanias mais prósperas do começo do século 
XVII.” (Rodrigues,1993 in Melo e Rodrigues,1993:188) 
 
No início do século XIX, com o deslocamento das firmas portuárias, o Varadouro passa a 
desenvolver atividades destinadas apenas à navegação local ligadas, sobretudo, à pequena 
produção primária agrícola. Até meados do século, ainda se mantiveram na área algumas 
atividades ligadas ao armazenamento e ao comércio de produtos agrícolas vindos do interior, as 
quais ainda continuaram atraindo a população para esta área. No entanto, gradualmente, tais 
atividades foram perdendo a importância e desapareceram a partir da segunda metade do século 
XX. A desativação desta área conduziu à extinção das antigas atividades portuárias e as antigas 
edificações passaram a ser ocupadas por atividades incompatíveis com suas tipologias. Estas, 
modificadas e adaptadas segundo as necessidades e possibilidades de cada proprietário 
apresentam, atualmente, alterações grosseiras no seu interior e nas fachadas. Outras 
intervenções contribuíram para a degradação dessa área, comprometendo a qualidade e o acesso 
visual a esta paisagem, como é o caso da instalação da via férrea ao longo do Rio, dos usos 
predatórios (ocupação desordenada das margens ribeirinhas (Favelas Porto do Capim e Vila 
Nassau), e do desordenamento do sistema viário.  

 



 

 
   Figura 2: Caracterização da área de estudo 
 
Além da importância histórica atribuída a esta área - local original de fundação da cidade-, 
podemos destacar também sua localização, a forma particular de implantação das edificações no 
tecido urbano e de suas tipologias, e a presença de um marcante curso d’água, o Rio Sanhauá, 
que se desenvolve ao longo de todo seu percurso(fig. 3 e 4). Nossa análise restringe-se, no 
entanto, à linha de contato terra-água, que compreende o Rio Sanhauá, o manguezal e os 
espaços livres do seu entorno. Essa área, seccionada longitudinalmente pela presença da via 
férrea apresenta duas áreas com características distintas. O trecho oeste, às margens do Rio 
Sanhauá, caracteriza-se pela situação de abandono e de dificuldade de acesso e comunicação 
com o tecido urbano adjacente. O trecho leste, a franja do tecido urbano localizada ao longo do 
Rio Sanhauá, destaca-se pelo aspecto de fragmentação morfológica, apresentando dificuldades 
quanto a sua leitura, apreensão e apropriação.  

   
Figura 3: Vista do Largo da Alfândega                      Figura 4: Vista do Largo de São Pedro Gonçalves 
 

O Rio Sanhauá com seus 8 quilômetros de extensão compõe o estuário do Paraíba do Norte, um 
dos maiores rios do Estado (fig.5). O Sanhauá situa-se na linha divisória entre os municípios de 
João Pessoa e Bayeux. A margem direita corresponde à área mais urbanizada, correspondente 



 

ao município de João Pessoa. No percurso ao longo do bairro do Varadouro, encontram-se as 
Favelas Porto do Capim, Vila Nassau, Vilas da Ilha do Bispo, o bairro do Alto do Mateus, e o 
depósito de lixo conhecido como “lixão” do Roger. Na sua margem esquerda situa-se o 
município de Bayeux, área ainda pouco urbanizada, coberta por um vasto manguezal. 

 
Paralelamente ao processo de ocupação desordenada das margens, deste trecho do Rio Sanhauá, 
verificou-se a perda sucessiva e contínua da sua cobertura vegetal. Os manguezais, elementos de 
ligação entre os ambientes terrestres e ribeirinhos, considerados como florestas de beira-rio com 
influência marinha, tem sido continuadamente degradado, transformando em fragmentos de 
vegetação, o que anteriormente constituía-se em uma grande faixa verde emoldurando o Rio 
Sanhauá (Chacel,2001:28). A este ecossistema atlântico, incluem-se não apenas os manguezais, 
mas também a vegetação de transição e as restingas, grupos vegetais de fundamental 
importância para o equilíbrio destas paisagens. 
             

 
Figura 5: Vista do Rio Sanhauá 
 
 
Do ponto de vista do desenho urbano, observa-se uma seqüência de espaços fragmentados pelas 
sucessivas intervenções viárias. As praças apresentam-se desarticuladas entre si, gerando 
espaços onde se desenvolvem poucas atividades coletivas. Este conjunto de áreas livres 
residuais contribui antes para a degradação e ocultação do entorno desta área do que para sua 
valorização e visibilidade. A partir desta análise, destacamos a possibilidade de promover a 
recomposição da paisagem e sua integração ao tecido urbano com a intenção de resgatar suas 
qualidades, destacando:   
 
•  A presença do Rio Sanhauá e de uma extensa cobertura vegetal ao longo de suas margens; 
•  Sistema de áreas livres e públicas localizadas no seu entorno; 
• Importância urbanística do conjunto arquitetônico e de algumas edificações de valor 
estilístico; 
•  Valor histórico: lugar de fundação da cidade. 
 
 
3. RESULTADOS 
 
A descaracterização desta paisagem constitui-se em um conjunto de situações favoráveis à 
inserção de intervenções paisagísticas integradas e conjugadas. Esta possibilidade de recuperar a 
qualidade da paisagem implica na promoção de sua recuperação ambiental e urbana.  A 
recuperação dessa franja, com a criação, no local, de um parque de uso extenso e de cunho 
ecológico, por exemplo, poderia associar estas duas necessidades ao mesmo tempo em que 
conferir à área qualidades estéticas e ambientais, através da ordenação dos sistemas de áreas 
livres e planejamento da suas áreas verdes. 

A partir do nosso estudo, estabelecemos as situações mais delicadas a serem enfrentadas através 
do projeto urbano: 



 

 
- Desobstrução do acesso físico e visual ao Rio Sanhauá: as principais barreiras 
observadas referem-se à instalação das favelas na área ribeirinha, presença da via férrea e 
do muro de contenção e implantação de uma estrutura viária desordenada trânsito intenso 
ao longo da área (Manning,1997) ( fig.6 e 7).   

 
- Relocação dos moradores das favelas: essas habitações construídas às margens do Rio 
Sanhauá apresentam condições de extrema insalubridade, além do risco de inundação e 
desabamento. 
 

 
           Figura 6: Aceso exitente                                       Figura 7: Acesos propostos 

 
 
- Recuperação do manguezal, um ecossistema degradado: ao longo de toda essa área 
marginal de proteção, o mangue tem sido amplamente destruído, quer pela construção de 
habitações, quer pela extração do mangue para comercialização da madeira ou para 
cultivo de outras espécies. No Porto do Capim, onde a ocupação das margens do rio se 
deu de forma mais intensa, restam apenas alguns fragmentos de mangue em péssimo 
estado de conservação. Nas outras áreas, o mangue encontra-se mais conservado, no 
entanto já com algumas áreas invadidas e degradadas. A recomposição desta comunidade 
vegetal implica, também, na relocação da favela. A remoção das construções, entulhos e 
demais elementos obstrutivos, serão indispensáveis ao processo de reestruturação desse 
ecossistema (Chacel, 2001). 
 
- Reestruturação e reintegração dos sistemas de áreas livres lindeiros a essa área: o 
entorno dessa área do Varadouro apresenta três praças desconectadas e fragmentadas 
pelas ações desordenadas de sucessivas intervenções viárias. Estas áreas, com notável 
potencial paisagístico e com amplas condições de restauração e recomposição de suas 
formas e funções, demonstram ter um importante papel a desempenhar no processo de 
requalificação da paisagem localizada a beira rio (Carr et al.,1992; Marcus e 
Francis,1998;Manning,1997).  

 
- Estabelecimento de novos usos: como demonstramos anteriormente, as atividades 
comerciais atualmente desenvolvidas na área referem-se, em sua maioria, a atividades 
incompatíveis com a preservação e conservação das edificações e do meio urbano. As 
apropriações indevidas destes espaços, indicam a necessidade de se repensar um modelo 
que valorize as características da área, promovendo sua conservação e respondendo às 
necessidades de seus usuários (Hough,1995; Manning,1997; Copas,1997).  

 
 
4. PROJETO PARQUE LINEAR 

 

Propõe-se a criação de um parque público linear à beira do Rio Sanhauá, como um recurso para 
promover a utilização e conservação dessa área. A proposta visa restaurar, na medida do 
possível, a integridade ecológica do manguezal deste trecho do rio e criar um novo espaço livre 
público com equipamentos culturais recreativos de lazer e de pesquisa que valorizem a área 
através de diferentes possibilidades de uso, conectando rio e cidade (fig.8). 
 



 

 
Figura 8: Proposta de intervenção 

A intenção de estabelecer um programa de cunho conservacionista e de desenvolvimento 
integrado para esta área, poderá funcionar como pólo coordenador de todo um processo de 
preservação e recuperação de demais áreas degradadas da cidade. Suas premissas, estabelecidas 
através da recomposição de um ecossistema degradado e do estabelecimento de um vínculo 
entre sistemas naturais e humanos, deverão condicionar novas transformações nesse meio. Do 
ponto de vista ecológico, a implementação de projetos desse caráter tem demonstrado a 
renovação dos ciclos naturais e, em muitos casos o retorno da fauna e a atração de novas 
espécies (Chacel,2001). Do ponto de vista urbano, a transformação da dinâmica destes espaços e 
a conformação de uma paisagem que integra valores culturais, naturais e regionais, poderão 
condicionar um processo de conscientização ambiental. Desta forma, esta proposta de desenho 
urbano, se coloca como uma contribuição relevante em direção à criação de um ambientes 
urbanos ecologicamente mais responsáveis e atrativos (Hough,1995). Através desta proposta de 
intervenção no Rio Sanhauá, retira-se o véu de uma paisagem até então, oculta da vida urbana.  
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