MEMÓRIA JOÃO PESSOA
Informatizando a História do Nosso Patrimônio
IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL1
DENOMINAÇÃO: Estação elevatória de esgoto E2
LOGRADOURO: Praça Álvaro Machado, n°74
BAIRRO: Varadouro
CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL
ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO: Século XX
TIPOLOGIA PRIMITIVA: Arquitetura civil de
função pública
Foi construído quando das obras de saneamento e de ampliação e revisão da rede de
abastecimento d’água de João Pessoa, as quais tiveram início no governo Camilo de Holanda
(1916-1920), foram agilizadas na administração de Sólon de Lucena sendo por fim
inauguradas, em 1926, na presidência de João Suassuna.
O projeto da rede de esgotos havia sido elaborado em 1913, pelo engenheiro
Saturnino de Brito que foi mais tarde, por ensejo da execução dos serviços correspondentes,
contratado para administrá-los.
O prédio em questão foi edificado para abrigar a estação elevatória automática do
segundo distrito de esgotamento que compreende a cidade baixa. Sua instalação se fez
necessária para que fosse possível descarregar as contribuições dos coletores desta zona no
de nº 1, localizado no primeiro distrito, que corresponde á cidade alta, já que por aqueles se
acharem em cotas inferiores a do seu grade, esta operação não poderia se dar por
gravidade. Assim, eles convergem para o poço de bombas aí existente, sendo, então, por
recalque, os despejos nele lançados.
Sobre o referido poço foi construído um pavilhão sanitário, cujas obras estavam em
andamento em Janeiro de 1925, conforme se pode verificar na revista Era Nova dessa época.
(ERA NOVA, 1925)
Este prédio concebido com linguagem formal do ecletismo, já sofreu algumas
alterações, tendo sido substituída a sua coberta e, em 1978 as esquadrias, cujas linhas foram
preservadas assegurando que o mesmo continue mantendo, em grande parte, suas
características arquitetônicas e o uso para o qual foi edificado.
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Conteúdo elaborado a partir das referências bibliográficas disponíveis no link Acervo Patrimonial.

