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RESUMO 

Este artigo avalia os riachos Sítio dos Pintos, Cavouco e Parnamirim sob a ótica da resiliência 
de engenharia, abrangendo aspectos da: hidrologia; hidráulica; erosão e sedimentação. Para isso, 
definiram-se seis fatores de avaliação qualitativa, baseados nos sobreditos aspectos, que reduzem 
a resiliência de engenharia dos citados riachos. Em seguida, foram obtidos os Graus de Resiliência 
de Engenharia – GRE (alto, médio e baixo) para cada riacho, considerando a classificação dos seis 
fatores em: pouco presente; moderadamente presente; e muito presente. Para os riachos avaliados, 
notou-se um GRE médio, verificando que os fatores 3, 5 e 6 (registro de pontos de alagamento, 
sedimentação em pontos do riacho e descarga de esgoto e resíduos sólidos, respectivamente) 
foram os que mais contribuíram para a redução da resiliência de engenharia. Concluiu-se que a 
metodologia deste estudo pode auxiliar os órgãos públicos, tomadores de decisão, a monitorar os 
fatores que reduzem a resiliência de engenharia dos riachos urbanos, podendo nortear um conjunto 
de ações para a revitalização deles. 
 
Palavras-chave: Macrodrenagem; Ocupações Ribeirinhas; Canalização. 
 
1 INTRODUÇÃO 

Para superar o modelo de desenvolvimento urbano adotado no século XX na cidade do 
Recife/PE – que concebeu um contexto de negação de seus rios e riachos, modificando a dinâmica 
fluvial natural deles – é necessário compreendê-los como elementos de referência à revitalização 
urbana. Entretanto, esse referencial não pode ser visto apenas para a inserção de áreas verde e de 
lazer (VEROL, 2013), mas como alvo de intervenções multiobjetivas (JACOBI et al., 2015), que 
visem o aumento do valor ecossistêmico dos cursos d’água e englobem seus aspectos hidráulicos, 
hidrológicos, econômicos, sociais, ambientais, entre outros. Ou seja, a revitalização de rios e riachos 
urbanos deve ter em vista o resgate de suas funções quanto ao controle de inundações, lazer, 
biodiversidade e requalificação do meio urbano (CABRAL et al., 2017). 

 Nesse sentido, na última década, ONGs, prefeitura, sociedade e universidades têm buscado 
mudar paradigmas quanto ao manejo de rios e riachos urbanos de Recife (CABRAL et al., 2019). 
Com uma abordagem multidisciplinar, os riachos: Sítio dos Pintos, Cavouco e Parnamirim são um 
projeto piloto à revitalização de toda a malha hidrográfica recifense, que possui aproximadamente 
100 riachos catalogados (chamados de canais pela prefeitura e grande parte deles com paredes 
revestidas, integrando a infraestrutura de drenagem urbana). 

 Segundo CIRF (2006) apud Veról (2013), revitalização de rios significa melhorar suas 
características estruturais ou funcionais, que poderiam estar presentes ou não no seu sistema 
natural inicial. Selles et al. (2001) afirmam ainda que a revitalização busca melhorar as condições 
ecossistêmicas por meio de medidas que tornem o curso hídrico mais natural, voltando a formar 
meandros sempre que possível. Além disso, os autores destacam que se deve recompor a mata 
ciliar, suspender atividades impactantes no ambiente fluvial; adotar medidas de educação 
ambiental; implantar infraestrutura de saneamento básico e valorizar a paisagem fluvial. 
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 No início da década de 2010, o Escritório das Nações Unidas para Redução do Risco de 
Desastres (UNISDR) iniciou a campanha global “Construindo Cidades Resilientes”, que objetiva 
ajudar gestores locais a reduzir riscos e aumentar a resiliência em áreas urbanas, como parte do 
processo de urbanização sustentável. Dessa maneira, no contexto de riachos urbanos, para 
aumentar a resiliência das cidades a eventos de inundações, por exemplo, é necessário o aumento 
da resiliência em engenharia. 

 Resiliência é “a capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade exposta a uma 
ameaça de resistir, absorver, se adaptar e se recuperar de seus efeitos de maneira oportuna e 
eficaz, incluindo a preservação e restauração de suas estruturas e funções básicas” (UNISDR, 
2009, p. 28, tradução nossa).  

 De acordo com CIRIA (2010), resiliência de infraestruturas de drenagem é definida como a 
capacidade de um bem, ou conjunto de bens do sistema, de continuar a cumprir os serviços 
essenciais quando ameaçados por um evento extremo, incomum, bem como a velocidade com a 
qual se recupera e retorna à operação normal, após a redução da ameaça. De maneira semelhante, 
Veról (2013) afirma que uma infraestrutura resiliente é aquela capaz de resistir e ter um bom 
desempenho diante de um futuro incerto. 

Avaliar a resiliência em Engenharia de um rio/riacho é fundamental à tomada de decisão 
quanto as medidas de revitalização que poderão ser adotadas. Neste trabalho, as dimensões de 
resiliência analisadas foram: a ocupação das margens dos riachos; o comprometimento da conexão 
hidráulica riacho-aquífero; se a calha do riacho não comporta as vazões máximas durante as chuvas 
intensas; a instabilidade das margens dos riachos; a sedimentação em pontos do leito do riacho; e 
a descarga de esgoto e resíduos sólidos no riacho. 

 
1.1 Objetivos 

Realizar uma avaliação qualitativa dos riachos Sítio dos Pintos, Cavouco e Parnamirim sob a 
ótica da resiliência de engenharia, abrangendo os aspectos da: hidrologia; hidráulica; e erosão e 
sedimentação. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1 Caracterização dos riachos estudados 

O riacho Sítio dos Pintos possui 1,7 km e localiza-se no bairro de mesmo nome, na região 
oeste da cidade do Recife, desaguando no rio Camaragibe, que por sua vez é afluente da margem 
esquerda do rio Capibaribe. A bacia hidrográfica do riacho Sítio dos Pintos possui uma área de 
102,8 ha, com vazão estimada, para Tempo de Retorno (TR) de 10 anos, de 12,9 m³/s. Parte da 
bacia foi considerada Zona Especial de Proteção pela Lei Municipal Nº 16.176/96 (RECIFE, 1996) 
e, posteriormente, declarada Unidade de Conservação da Natureza (UCN) Sítio dos Pintos, em 
conformidade com o SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. No 
entanto tem sofrido severa degradação ambiental (CABRAL et al., 2019). 

O riacho Cavouco possui bacia hidrográfica com área de 343 ha, incluindo a bacia do riacho 
Caiara (tributário) e uma extensão de aproximadamente 5,3 km desde sua nascente, mais 
conhecida como laguinho da UFPE, até a sua jusante no rio Capibaribe, próximo ao parque do 
Caiara, com largura variando entre 2 e 15 m. Possui uma área de drenagem de 216 ha, declividade 
média de 0,00149 m/m e vazão de 15 m³/s para TR de 10 anos (CABRAL et al., 2019). Como o 
relevo da bacia é baixo, está sujeito à variação diária do nível das marés (CABRAL et al., 2014). 

O riacho Parnamirim está situado entre os bairros de Casa Forte e Parnamirim, Zona Oeste 
da cidade do Recife, conectando-se à margem esquerda do rio Capibaribe. Possui área de 
drenagem equivalente a 153,2 ha, dos quais apenas 12,4 ha são permeáveis. A vazão estimada 
para TR 10 anos é de 13,5 m³/s (BRAGA et al., 2009). Nas últimas décadas, foi sendo estrangulado, 
aterrado, poluído com esgoto e lixo, estando atualmente em condições bastante degradadas. Seu 
trecho inicial, desde as nascentes, atualmente passa dentro de tubulações de drenagem, resta um 
trecho de cerca de 1,17 km em que o riacho ainda corre a céu aberto e largura com cerca de 5,0 m. 
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Figura 1 – Mapa de localização dos riachos urbanos avaliados. Fonte: Autores, 2020. 
 

2.2 Procedimentos adotados 
Para a delimitação dos critérios de análise qualitativa, foram estabelecidos seis fatores que 

reduzem a resiliência de engenharia dos riachos estudados. Desse modo, foram considerados os 
aspectos da preservação do ciclo hidrológico natural, do escoamento hidráulico eficiente e do 
equilíbrio entre os níveis de erosão e sedimentação, a saber: 

• Fator 1 - Ocupação das margens (onde as casas atuam como diques “canalizando” o curso 
d’água): foram observadas imagens de satélite do Google Earth e feitas visitas de campo. 

• Fator 2 - Comprometimento da conexão hidráulica (calha do curso d´água é revestida no 
subsolo, impedindo a conexão hidráulica riacho-aquífero): foram feitas visitas de campo para 
averiguar tal condição, além de consultar o cadastro dos canais do Recife, do Plano Diretor de 
Drenagem e Manejo das Águas Urbanas do Recife – PDDrU (Emlurb, 2016). 

• Fator 3 - Registro de pontos de alagamentos (a calha do riacho não comporta as vazões 
máximas durante as chuvas intensas, ou seja, há transbordamento): Durante as visitas de 
campo, alguns moradores, os que residiam próximos aos cursos d’água, foram questionados 
sobre os registros de alagamentos. Também foram feitas consultas ao PDDrU (Emlurb, 2016) 
quanto ao mapeamento dos pontos críticos de alagamentos do Recife e à modelagem hidráulica 
realizada para os canais da cidade. 

• Fator 4 - Instabilidade das margens, favorecendo a erosão marginal: Foram visualizadas, 
por meio de visitas de campo, as condições das paredes laterais dos riachos, verificando se 
havia: muros e/ou revestimentos laterais, taludes vegetados ou seção natural com solo exposto. 

• Fator 5 - Sedimentação em pontos do riacho (sedimentação excessiva provocada por erosão 
urbana): Foram verificadas, por meio de visitas de campo e imagens de satélite do Google Earth, 
as condições superficiais do terreno no entorno dos riachos (se há ou não pavimentação de vias), 
além de identificar pontos de deposição aparente de sedimentos na calha do curso d’água.  

• Fator 6 - Descarga de esgoto e resíduos sólidos (com degradação ambiental visível e riscos 
à saúde): Essa condição foi avaliada com base em visitas de campo, além de se fazer uso dos 
resultados de monitoramento de qualidade da água entre os anos de 2016 e 2017, do estudo de 
Cometti et al. (2019). 
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Além dos procedimentos descritos, a avaliação dos citados fatores também foi subsidiada por 
estudos de caso dos riachos avaliados, artigos científicos e trabalhos desenvolvidos no âmbito do 
Grupo Riachos Urbanos do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).  

Para sintetizar os resultados da avaliação proposta, foi elaborado um quadro-matriz com a 
classificação dos seis fatores que reduzem a resiliência de engenharia dos riachos urbanos:  

 
 Pouco presente: quando não há evidências ou somente em pontos localizados. 
 Moderadamente presente: quando há evidências em trechos dos riachos. 
 Muito presente: quando há evidências em quase toda a extensão dos riachos. 

 
Os critérios usados e estabelecidos para a sobredita classificação se basearam numa análise 

fundamentada por observações locais e pela percepção dos autores deste artigo. Após a 
classificação dos fatores avaliados, os riachos foram categorizados quanto ao grau de resiliência 
de engenharia que possuem, em: Alta, Média e Baixa. Para isso, adotou-se como critério: 

• Na classificação dos seis fatores em cada riacho avaliado, atribuiu-se os valores: 0 para 
“pouco presente”; 0,5 para “moderadamente presente”; e 1,0 para “muito presente”. 

• Posteriormente, calculou-se a média dos valores atribuídos aos fatores que reduzem a 
resiliência de engenharia dos riachos urbanos. O resultado foi subtraído de 1, considerando 
que: quanto maiores os valores atribuídos aos fatores avaliados, menos resiliente o curso 
d’água será. 

• Após isso, os resultados da subtração foram categorizados quanto ao Grau de Resiliência 
de Engenharia (GRE), considerando os seguintes intervalos: Baixo (0≤GRE<0,33); Médio 
(0,33≤GRE<0,66); e Alto (0,66≤GRE≤1). 
 

3 RESULTADOS 
 
3.1 Avaliação da resiliência de engenharia dos riachos 
 
Riacho Sítio dos Pintos: 

Dos três riachos, o Sítio dos Pintos é o que mais possui características naturais, muito embora 
a pressão provocada pelas ocupações na bacia venha alterando consideravelmente esta condição. 
Nos últimos anos, a parte alta do riacho vem recebendo inúmeras intervenções, a ponto de onde 
havia uma vegetação densa, hoje há casas, reduzindo o riacho a uma canaleta de drenagem em 
uma via de acesso. Além disso, mais a jusante, um trecho de 200 metros que passa através de um 
condomínio foi suprimido a galerias de drenagem (Figura 2 a). Desse modo, quanto à ocupação, foi 
classificado como “moderadamente presente” para o fator 1. 

Não apresenta intervenções significativas quanto à conexão hidráulica, escoando em sua 
maior parte naturalmente, por isso foi classificado como “pouco presente” para o fator 2 (Figura 2 
b). No entanto, apresenta uma situação mais desfavorável quanto à sedimentação no leito do riacho. 
Nesse caso, foram identificados vários pontos de assoreamento do leito natural, provocado pela 
erosão urbana na parte alta da bacia hidrográfica. Assim, ficou classificado como “muito presente” 
para o fator 5. 

De acordo com o PDDrU do Recife (EMLURB, 2016), para chuvas com TR acima de 25 anos, 
há transbordamento da sua calha natural na parte mais baixa da bacia. No entanto, nesse trecho, 
as margens estão livres de ocupações significativas, o que reduz os transtornos provocados pelos 
seus transbordamentos, fazendo com que o classifique como “pouco presente” para o fator 3. 

A instabilidade nas margens depende de diversos fatores como cobertura vegetal e proteção 
artificial. Solos sem cobertura vegetal não possuem qualquer proteção contra erosão, e a depender 
do tipo de vegetação, a proteção pode ser a nível de copada (folhas, ramos etc.), a nível de 
superfície do solo (troncos e raízes afloradas), ou a nível do interior do solo (raízes). Assim, mesmo 
em áreas com presença de árvores, é possível haver erosão quando não há proteção em todos os 
níveis, principalmente, em áreas urbanas onde as vazões de pico são mais elevadas (FENDRICH, 
1997). Sem considerar outros fatores, o revestimento artificial consegue proteger a calha do riacho 
no trecho em que foi implementado, apesar de acelerar o fluxo e poder causar erosões mais 
intensas a jusante. Nesse sentido, o riacho Sítio dos Pintos apresenta em sua maior parte uma boa 



 

III SIMPÓSIO DE REVITALIZAÇÃO DE RIOS URBANOS 
21 e 22 de outubro de 2020 – IPH/UFRGS 

 

proteção vegetal, o que garante um solo firme e estável contra a erosão (Figura 2 b). No entanto, a 
parte alta, devido às ocupações recentes, possui um solo exposto, sem proteção vegetal ou artificial, 
classificando-o como “moderadamente presente” para o fator 4.  

Para o fator 6, foi possível perceber, durante as visitas de campo, que em alguns pontos não 
foram identificadas as presenças de esgoto e lixo no riacho, bem como a água apresenta-se menos 
turva e com menor acúmulo de matéria orgânica. Desse modo, para o riacho Sítio dos Pintos, tal 
fator foi classificado como “moderadamente presente”. 

 
A  

 

B 

 
Figura 2 – A) Presença de ocupações obstruindo a passagem natural do riacho Sítio dos Pintos, B) Trecho com 
vegetação preservada, mas com cheiro e cor de esgoto devido à ocupação a montante. Fonte: Autores, 2020. 

 
Riacho Cavouco: 

O riacho Cavouco faz parte do patrimônio ambiental e histórico da UFPE, estando no domínio 
da antiga várzea do rio Capibaribe. Fora do campus da universidade, as margens do riacho estão 
sujeitas a ocupações irregulares. O trecho mais crítico destas ocupações tem uma extensão de 600 
metros, está situado próximo ao exutório e possui características de leito natural (FONSECA NETO 
et al., 2017). Ao todo, uma extensão de 1.120 metros do riacho possui ocupação ribeirinha irregular 
(Figura 3 b), e por isso, foi classificado como “moderadamente presente” para o fator 1. 

Cerca de 70% do riacho Cavouco está canalizado por paredes laterais em alvenaria de pedra 
e concreto e fundo permeável (EMLURB, 2016), classificando-o como “moderadamente presente” 
para o fator 2. Apesar de ser predominantemente revestido artificialmente, possui ainda áreas em 
condições naturais, mas sem a proteção vegetal adequada contra a erosão na ocasião de chuvas 
intensas, classificando-o como “moderadamente presente” para o fator 4. Mesmo passando por 
áreas de urbanização mais consolidada, apresenta vários pontos de acúmulo dos sedimentos, 
provavelmente, em função da existência de ruas sem a devida proteção superficial, favorecendo a 
erosão. Dessa forma, para o fator 5, ficou como “moderadamente presente”. 

Para o PDDrU do Recife (EMLURB, 2016), o riacho Cavouco não possui transbordamentos 
em sua extensão para chuvas com TR de 25 anos, classificando-o como “pouco presente” para o 
fator 3. No entanto, o PDDrU relata a existência de três pontos de alagamento na sua bacia, com 
causas relacionadas ao mau funcionamento da macrodrenagem. 

Para o fator 6, descarga de esgoto e resíduos sólidos, o riacho Cavouco foi classificado como 
“muito presente”. Cometti et al. (2019) verificaram que o índice de qualidade de água do riacho foi 
classificado como ruim, em trecho dentro da UFPE, e péssimo, na interseção da Avenida Caxangá 
(próximo ao seu exutório). Percebeu-se, durante as visitas locais, que a maior parte do riacho está 
comprometido com lançamento de esgoto (Figura 3 b). Apenas na sua nascente, no laguinho da 
UFPE, o índice de qualidade da água foi classificado como boa. 
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A 

 

B 

 
Figura 3 – A) Riacho Cavouco com ocupações nas margens, B) Calha artificial com taludes vegetados e água 

com características de esgoto com forte odor e coloração escura. Fonte: Autores, 2020. 

 
Riacho Parnamirim: 

O riacho Parnamirim teve seu curso drasticamente alterado nas últimas décadas, em virtude 
da valorização e crescimento imobiliário dos bairros no entorno. Da estrutura inicial, possível de ser 
identificada a partir da análise da bacia hidrográfica, resta pouco mais de um quilômetro, os quais 
vinha sofrendo com aterramentos, ocupações e canalizações, até as ações de proteção e 
valorização provocadas pela população local regrediram às ações de degradação. Recentemente, 
a Prefeitura do Recife realizou um processo de realocação das pessoas que moravam em um trecho 
de 300 metros às margens do riacho (CABRAL et al., 2017), fazendo com que o fator 1 fosse 
classificado como “pouco presente”. 

Possui boa parte do seu curso canalizado por paredes laterais em pedra argamassada e fundo 
permeável (Figura 4 a), tendo, apenas, um pequeno trecho de 50 metros em que o riacho escoa 
naturalmente, classificando-o como “moderadamente presente” quanto ao fator 2 e “pouco 
presente”, quanto ao fator 4. Ainda, apresenta poucos pontos de sedimentação, sendo os mais 
evidentes na região a jusante, no encontro com o rio Capibaribe, provavelmente em razão das 
baixas velocidades de escoamento ao encontrar o corpo hídrico receptor. Dessa forma, ficou 
classificado como “pouco presente” para o fator 5. 

Quanto aos transbordamentos na ocasião de chuvas intensas, o riacho Parnamirim é o que 
apresenta maior criticidade. Segundo o PDDrU do Recife (EMLURB, 2016), ao longo de toda a sua 
extensão ocorrem transbordamentos para chuvas com TR acima de 25 anos. Além disso, há dois 
pontos de alagamento na bacia com causas diretamente relacionadas às falhas na macrodrenagem. 
Por essas razões, foi classificado como “muito presente” para o fator 3. 

Para o fator 6, descarga de esgoto e resíduos sólidos, o riacho Parnamirim foi classificado 
como “muito presente”. Cometti et al. (2019) verificaram que o índice de qualidade de água do riacho 
foi classificado como péssimo, em três pontos monitorados ao longo do seu curso. Os autores 
atribuem tal resultado ao lançamento de esgoto in natura, como a principal causa da degradação 
do riacho (Figura 4 b). 

 
A 

 

B 

 
Figura 4 – A) Riacho Parnamirim em obras para recuperação da calha artificial, B) Água com características de 

esgoto com forte odor e coloração escura. Fonte: Autores, 2020. 
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Graus de Resiliência de Engenharia (GRE): 
Finalmente, após a avaliação minuciosa de todos os fatores que influenciam na resiliência de 

engenharia em riachos urbanos, verificou-se que todos os cursos d’água avaliados ficaram com 
GRE médio (Quadro 1). 
 

Quadro 1 - Resiliência de engenharia em três riachos urbanos do Recife: hidrologia; hidráulica; e erosão e 
transporte de sedimentos. Fonte: Autores, 2020. 

Fatores que reduzem a resiliência de engenharia em 
riachos urbanos: 

Riachos Urbanos do Recife 

Sítio dos 
Pintos 

Cavouco Parnamirim 

1. Ocupação das margens    

2. Comprometimento da conexão hidráulica    

3. Registro de pontos de alagamento    

4. Instabilidade das margens, favorecendo a erosão marginal     

5. Sedimentação em pontos do riacho    

6. Descarga de esgoto e resíduos sólidos    

Grau de Resiliência (Alto, Médio ou Baixo): Médio Médio Médio 

 
3.2 Boas práticas de engenharia no processo de revitalização dos riachos 

A ação de desocupação marginal do Parnamirim, oferecendo nova moradia às famílias que 
antes viviam em condições precárias, foi um fator importante para a devolução das margens ao 
riacho. Ações dessa natureza, podem ser implementadas nas áreas do riacho Cavouco, onde as 
famílias residem. As margens livres ampliam a calha para eventos chuvosos, contribuindo para a 
segurança contra inundações. 

O riacho Parnamirim apresenta vantagem em termos de estabilidade das margens, por 
possuir paredes laterais definindo a calha, no entanto, tais estruturas impedem a conexão hidráulica, 
além de acelerar o escoamento, causando alagamentos em áreas a jusante. Uma possibilidade é a 
construção de paredes mais baixas, em uma calha menor, permitindo o extravasamento para uma 
calha maior e natural. Cabe destacar que a manutenção da permeabilidade no leito dos riachos, faz 
com que as classes de resiliência não reduzam para um grau baixo. Alguns trechos do riacho 
Cavouco possuem margens vegetadas, permitindo tanto a conexão hidráulica plena, quanto a 
proteção contra a erosão. Esta situação é a mais indicada, mas em razão dos avanços da 
urbanização sobre as áreas ribeirinhas, manter o riacho nessas condições é um desafio para o 
poder público. 

A utilização das áreas marginais como áreas de lazer, tem se mostrado uma boa estratégia 
para o convencimento da população em manter a área preservada. Como exemplo, é possível citar 
o riacho Cavouco no trecho que passa dentro da UFPE, onde há espaço para caminhada e lazer 
contemplativo. Há também o trecho no bairro do Cordeiro, com ciclofaixas marginais. O riacho 
Parnamirim também ganhou, com as intervenções recentes, mais áreas de lazer, com pista de 
caminhada e espaço onde grupos de pessoas se reúnem para festejar.  

 
4 CONCLUSÕES 

Nos riachos avaliados, notou-se um GRE médio, verificando que os fatores 3, 5 e 6 (registro 
de pontos de alagamento, sedimentação em pontos do riacho e descarga de esgoto e resíduos 
sólidos, respectivamente) foram os que mais contribuíram para a diminuição da resiliência de 
engenharia. Somado a isso, outros fatores, classificados como moderadamente presente, também 
comprometem a resiliência dos riachos, como: ocupações marginais irregulares e comprometimento 
da conexão hidráulica “riacho-aquífero”. 

Destaca-se que algumas boas práticas de engenharia, promovidas e pensadas pela prefeitura 
do Recife, sociedade civil e universidades (como: desocupação e criação de áreas de lazer nas 
margens), já convergem para o início do processo de revitalização dos três riachos. 
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Como contribuição, a metodologia usada neste estudo, por exemplo, pode auxiliar os órgãos 
públicos, tomadores de decisão, a monitorar os fatores que reduzem a resiliência de engenharia 
dos riachos avaliados, podendo nortear um conjunto de ações para a revitalização deles. 
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