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DA COROA DOS PASSARINHOS AO CAIS DE SANTA RITA 

Anselmo Cabral da Silva 

Anpuh, Recife 

 

A pesquisa ¨Da Coroa dos Passarinhos ao Cais de Santa Rita¨ foi pensada a partir de fotografias encontradas no 

Arquivo Publico Estadual Jordão Emerenciano quando do exercício do estágio no projeto  Recife em Imagens, naquela 

ocasião encontramos no fundo Secretaria da Indústria algumas fotografias da construção do  Cais de Santa Rita no 

início da década de trinta que nos levou a refletir sobre aquele espaço urbano, suscitando questões ainda não 

respondidas pela historiografia.  

Terminadas as atividades do estágio, demos seqüência ao trabalho, procurando, nos acervos iconográficos da 

Fundação Joaquim Nabuco, do Arquivo da Fundarpe e do Museu da Cidade do Recife, outros registros visuais que nos 

fornecessem maiores dados sobre as várias reformas pelas quais passou o Cais de Santa Rita. 

Com o levantamento bibliográfico no acervo de obras raras e coleção pernambucana da Biblioteca Pública do 

Estado e nas teses produzidas pela UFPE, nas áreas de História, Sociologia, Desenvolvimento Urbano e Geografia, nos 

deparamos com vários estudos sobre o bairro do Recife, muitos deles relacionados com a reforma do porto no início do 

século XX,  e verificamos a quase inexistência de trabalhos sobre outros bairros centrais como o de São José, que 

também sofreu reformas urbanas para se adequar às demandas da modernização que tiveram lugar na cidade.  A 

ausência de uma produção acadêmica sobre o tema instigou-nos a ampliar a pesquisa em outras fontes documentais que 

nos auxiliasse a responder  questões que formulamos diante das imagens encontradas, importantes para uma 

compreensão maior acerca da expansão urbana do Recife complementar à reforma do Porto. 

Visualizando a cartografia produzida desde o século XVII, observamos nos momentos de maré baixa, a 

existência de muitos bancos de areia, os quais ao longo do tempo foram sendo aterrados passando a fazer parte do 

tecido da cidade, ampliando o perímetro urbano da mesma. Entre esses bancos de areia destacamos, por suas dimensões, 

a Coroa dos Passarinhos, em frente ao bairro de São José, hoje Cais de Santa Rita, espaço construído pelos homens que 

nos remete a definição do Recife nos versos de Carlos Pena Filho  “ Hoje, serena, flutua,  

metade roubada ao mar,  

 metade a imaginação,  

porque é dos sonhos dos homens  

que a cidade se inventa”.1 

 

Como se deu essa alteração no desenho urbano? Quando foi necessário ao poder público despender recursos 

para empreender um aterro de tamanho vulto? Qual o impacto da obra no cotidiano da população e em que medida a 

expansão da ocupação urbana pelos sítios do Pina e de Boa Viagem e os serviços de transporte de carga e passageiros 

foram definidores da construção do Cais? São algumas das perguntas para as quais buscamos respostas nos documentos. 

Diante da documentação, comparando os planos da cidade e confrontando-os com a produção fotográfica nos vários 

períodos em que o atual Cais de Santa Rita sofre alterações físicas definimos para essa pesquisa os seguintes objetivos:  

Analisar a expansão urbana do Recife a partir da construção do Cais de Santa Rita; identificar as alterações que 

ocorreram na cidade que permitiram agregar a Coroa dos Passarinhos à freguesia de São José; registrar as reformas que 

o Cais sofreu ao longo do tempo; registrar a  importância do Cais de Santa Rita enquanto espaço complementar a 

reforma do porto e resposta aos problemas viários da cidade; analisar os motivos por que o projeto de reforma do bairro 

do Recife não conseguiu realizar alterações no tecido urbano dos bairros de Santo Antônio e São José.  
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Em 1849, o governo  da província resolveu construir um dique, para fechar a barreta, mais tarde, em 1907, a 

barretinha foi fechada, essas construções diminuíram o fluxo de águas do mar na bacia dos rios Pina e Capibaribe, 

possibilitando a execução do aterro da Coroa dos Passarinhos e asseguraram as obras do porto, uma vez que sobre parte 

do arrecife e parte do dique foi instalada  uma linha férrea para o transporte de pedras de comporta que, segundo 

Oswaldo Pereira da Silva ¨com  essas pedras as oficinas do porto faziam blocos que eram depositados no antigo campo 

do Pina para formar o paredão¨2.  

A Planta da Cidade do Recife  e seus Arrabaldes publicada por Mamede Ferreira em 18553,  trás registro do 

dique da Ilha do Nogueira e da Coroa dos Passarinhos, propondo já um aterro ao sul de São José  que vai das Cinco 

Pontas até Motocolombó, indicando a rua Imperial como primeira perimetral para a área sul do Recife, ligando São José 

a Afogados. Além dessa planta as fotos do acervo da Fundação Joaquim Nabuco, coleção Benício Dias números 217 e 

218, permite-nos visualizar o bairro de São José antes do aterro da Coroa dos Passarinhos no final do século XIX, 

apresentando intenso transporte de cabotagem  que no bairro de São José ainda utilizava-se do Cais do Colégio dos 

Jesuítas.  

O  início do século XX, foi marcado no Recife pelo  projeto de reforma do Porto e  do bairro do Recife, que 

redesenhou o local, abrindo duas novas artérias ao tráfego, as avenidas Marquês de Olinda e Rio Branco,  e assim 

rasgando veias há muito construídas, destruindo becos, arcos, igrejas e ruas, locais de cotidiano cristalizado e 

acrescentando com aterros chão enxuto para armazéns, que passaram a ocupar praias como a do Forte, vedando o mar 

ao olhar e lazer dos recifenses e destinando o mesmo apenas para abrigar navios. 

A população do Recife, no segundo recenseamento nacional de 1900 era de 113.106 habitantes, no 

recenseamento municipal de 1913 já possuía 218.255 habitantes, no senso de 1940, 384.000 habitantes4, dados que 

demonstram a triplicação demográfica, que cada vez mais se engajava no mercado de trabalho nasa atividades ligadas 

ao  comércio , à indústria e aos serviços, atividades essas que, além da renda, também gerava a necessidade de 

deslocamentos, especialmente nos bairros centrais da cidade, demandando um contínuo crescimento da rede viária. 

Nesse contexto de modernização da cidade o bonde elétrico instala-se no Recife em substituição aos velhos e 

superados bondes de burro que já não ofereciam a velocidade e o conforto agora exigido pela população, no entanto sua 

circulação pelas radiais criadas convergindo para o bairro do Recife foram objetos de queixas pela população uma vez 

que contribuíam para o congestionamento no bairro, conforme critica Souza Barros ¨ os novos trilhos da Tramways , 

foram todos conduzidos erradamente para o bairro do Recife, ligando as longas linhas de tráfego suburbano a esse único 

ponto da cidade era mis uma boa contribuição para a convergência e para o congestionamento5. 

Com a reforma do porto e existindo ainda problemas viários que a modernização do bairro do Recife não tinha 

conseguido resolver, deu-se início à discussão entre engenheiros e urbanistas, que propunham modificações no traçado 

dos bairros de Santo Antônio e São José, sempre malogradas devido ao alto custo que o governo precisava pagar pela 

indenização dos lotes urbanos naquela área, razão por que somente na década de 1940, houve uma efetiva e pontual 

reforma no bairro de Santo Antônio.   

O  problema de desafogar o tráfego proveniente das amplas avenidas geradas pela reforma do porto, criadas 

para ligar a zona portuária ao sistema viário,  somente foi parcialmente resolvido com a construção de uma via 

perimetral sul, passando pelo Cais de Santa Rita, como opção de deslocamento de trânsito para desafogar as ruas 

estreitas dos bairros de Santo Antônio e São José.  

Feito o primeiro aterro e construída a Ponte Giratória, o espaço foi aos poucos se transformando com a construção do 

Cais que se constituiu num melhoramento  urbano em São José expandindo a área física do bairro e demandando em 

seguida todo um processo de urbanização que teve lugar na década de trinta, conforme pudemos observar nas 
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fotografias que apresentam a construção do mesmo, com seus canteiros de obras e de edifícios como o Grande Hotel,  

instalando-se num terreno pelo novo Cais valorizado.  

A perimetral sul atendeu as exigências de transportes para as novas áreas abertas à ocupação, no governo de 

Sérgio Loreto, como a Cabanga e a Beira Mar também facilitadas pela construção da ponte do Pina em 1924. 

A construção da Ponte Giratória, inaugurada em 5 de dezembro de 1923, ¨ deveu-se à necessidade de atender à 

passagem das embarcações veleiras que aportavam no Cais do Abacaxi em Santa Rita e no antigo Cais do Colégio, 

atual Praça Dezessete¨6 e permitiu também a chegada de mercadorias ao porto por via férrea. Inicialmente construída 

para atender as obras do Porto, constituiu-se, na principal via  para transporte de cargas. Estando, já na década de 

quarenta, ficando praticamente impedida de abrir-se para a passagem de embarcações nos períodos de maré alta, devido 

ao contínuo de tráfego de caminhões. 

Para desafogar o tráfego dando fluência aos veículos de carga provenientes do porto , além da Ponte Giratória 

foi aberta uma perimetral de distribuição do tráfego pesado, que uniria o bairro do Recife a Afogados,via essa que 

resolveu melhor o problema de circulação de mercadoria do que as duas radiais construídas no centro da cidade. 

Compreendemos assim, que a abertura das duas avenidas radiais para o bairro do Recife, mesmo tendo modificado o 

desenho do bairro, com demolições e modificações no cenário, não resolveram todos os problemas de transito e 

armazenamento, sendo necessário a construção da perimetral porque segundo o economista Souza Barros  ¨como se 

sabe as mercadorias recebidas do porto, antes de distribuídas, são armazenadas pelos importadores e o bairro do Recife 

localiza apenas uma parte dos armazéns destinadas a esse fim¨7. 

Até este momento da pesquisa levantamos o material iconográfico existente, fotografamos o Cais, fizemos 

pesquisa bibliográfica e estamos trabalhando nos fundos arquivísticos Câmara Municipal, Estradas de Ferro, 

documentos manuscritos e nos relatórios de obras públicas, exposições de prefeitos, mensagens de governo, 

documentos impressos, além de procurarmos relatórios, estatutos, contratos, hoje guardados como folhetos raros. No 

andamento das atividades, conforme vamos encontrando documentações pertinentes a temática, novas questões vão se 

somando as que inicialmente tínhamos quando do início do trabalho , tal como quais as transformações que se deram na 

cidade do Recife que provocou uma nova reforma do cais na década de 1960? 

Do início do século XX até os anos de 1940, engenheiros e urbanistas como Domingos Ferreira, Nestor de 

Figueiredo, Alfred Agache, Atílio Correia Lima e Ulhôa Cintra , estabeleceram um debate sobre os pontos que 

norteariam seus projetos de expansão e reforma da cidade.  

Atualmente estamos estudando esses planos no sentido de perceber qual sua relação com o aterro que resultou no então 

Cais de Santa Rita, pois, embora muitos desses planos não tenham sido efetivados no que diziam respeito à cidade como 

um todo, algumas de sua propostas mais urgente acabaram sendo implantadas e custeadas pelo governo. 

 

NOTAS: 
1 PENA FILHO, Carlos. Guia Prático da Cidade do Recife. Recife: Prefeitura da Cidade do Recife, 1996 

 
2SILVA, Oswaldo Pereira da. Pina: Povo, cultura, memória. Olinda: Centro de Cultura Professor Luis Freire, 

produção alternativa, 1990, p. 27. 

  
3PLANTA da Cidade do Recife e seus Arrabaldes de Mamede Ferreira, imprensa em Londres na Litografia de 

Waterloo & Sons medindo 0,75 m de largura e 1,11 m de comprimento. 
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