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RESUMO 

A bacia do riacho Cavouco é uma sub-bacia urbana do rio Capibaribe, é um afluente da 

margem direita desse rio, com uma extensão de aproximadamente 5.340 metros de canal principal 

da nascente até a foz e largura que varia de 2 a 15 metros. O riacho Cavouco cruza o campus da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em Recife num trecho de 1 km (20% do seu curso 

total), passando pelos bairros da Várzea, Bom Pastor, Iputinga e Bomba Grande. Em seu trecho no 

campus, encontra-se canalizado em grande parte e percorre diversos centros acadêmicos, os quais 

depositam efluentes no seu leito após o tratamento em fossa séptica.  

O estudo sobre o riacho Cavouco surge com a necessidade de se ampliar o escasso material 

bibliográfico sobre este importante corpo hídrico inserido na capital pernambucana, além de 

mostrar o atual estado de conservação em seu subtrecho no campus da UFPE. Um breve retrato 

sobre a gestão desse riacho e os impactos causados pela deficitária estrutura universitária quanto ao 

tratamento das águas despejadas no riacho Cavouco são os temas centrais das análises 

desenvolvidas. Além do levantamento da discussão quanto à ausência de efetivação dos projetos e 

ações voltadas ao tratamento das águas despejadas pelos centros acadêmicos e demais prédios no 

Cavouco, visto a importância desse corpo hídrico à cidade do Recife, já que é um tributário do 

principal rio da cidade, o Capibaribe. No estudo são apontados os principais focos poluidores, além 

de propostas de ações corretivas, da sensibilização da comunidade universitária (alunos, servidores 

e administradores) no que se refere à importância da preservação da qualidade da água do riacho, e 

ainda é ressaltada a relevância da Universidade como referência na produção do conhecimento 

científico capaz de gerir os problemas de conservação do Cavouco, de possuir capacidades técnicas 

suficientes para cumprir com a sua responsabilidade no sentido de não agravar a poluição já 

existente e de monitorar, analisar e preservar as águas despejadas no riacho, disseminando o 

exemplo das práticas que devem ser adotadas em toda a cidade. 

Este estudo foi realizado através de levantamento bibliográfico sobre temas como drenagem 

urbana, poluição de rios e bacias hidrográficas, uso dos dados indicativos da qualidade da água 

estudados pelo Departamento de Química da UFPE (Silva, 1999), percurso do trecho do riacho no 

campus com o auxílio de GPS (Garmin Etrex) para o dimensionamento do seu percurso no local de 

estudo, entrevistas com a comunidade universitária, e consulta a informações das ações previstas 

pela Prefeitura da Cidade Universitária sobre o referido riacho. 

Na sua trajetória, o Cavouco atravessa áreas bastante urbanizadas, com sistema de drenagem 

da água da chuva direcionado para seu leito e ausência de sistema de esgotamento sanitário em 

grande parte. O Cavouco, que hoje se encontra canalizado quase por completo, sofre constantes 

alterações na qualidade e no volume de água até desembocar no rio Capibaribe, na altura da 

Avenida Caxangá. Essas alterações têm ocorrido devido à intensificação da urbanização da área. 

Como é comum em áreas urbanas que não possuem sistema de esgotamento sanitário, este riacho 

recebe contribuição de efluentes domésticos, químicos e hospitalares (Calado et al., 2002). No 

percurso em análise (cerca de 1 km de extensão), que vai do Centro de Tecnologia e Geociências 

(CTG), situado na área oeste do campus, até o Núcleo de Assistência à Saúde do Servidor (NASS), 

situado na área leste do campus, foram identificados despejos de dejetos pelas tubulações oriundas 

dos prédios universitários, assim como a presença de lixo proveniente das vias do campus.  

O Riacho Cavouco, mesmo no início de seu curso, está bastante degradado. A área de 

contribuição inicial para a vazão e também para a poluição do Cavouco é situada no bairro da 

Várzea, devido à falta de infraestrutura quanto ao esgotamento sanitário e às deficiências no sistema 
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de drenagem urbana. A população local sofre com a incidência de doenças de veiculação hídrica e 

outras transmitidas por vetores como a leptospirose (transmitida pela urina de ratos infectados). 

Dentre outros malefícios estão o mau cheiro, a desvalorização dos imóveis e a degradação da biota 

local.  

No campus, a deposição de efluentes dos centros acadêmicos em fossa séptica e a posterior 

deposição no leito do riacho não tem o devido controle e agrava consideravelmente sua degradação, 

inviabilizando a conservação da qualidade da água. As causas principais para a atual degradação do 

riacho são a ausência de um sistema eficiente de drenagem urbana, já que a drenagem natural não é 

suficiente. A degradação da drenagem natural se dá, na maioria dos casos, pelo gerenciamento 

inadequado, tanto da ocupação da bacia como da conservação de sua qualidade ambiental, levadas a 

efeito pela falta de controle sobre a impermeabilização dos solos, disposição incorreta ou falta de 

regras para disposição de lixo e de outros rejeitos, ausência de planejamento da expansão viária e, 

ainda, outros aspectos relativos à manutenção e conservação de leitos e vegetação. Apesar da 

observação de algumas culturas agrícolas na comunidade que vive dentro do campus, não foi 

identificado nenhum uso direto desta água para o consumo. Ou seja, este corpo hídrico serve apenas 

como receptor das águas consumidas pelos centros da Universidade. 

Uma análise do nível de poluição das águas do riacho Cavouco foi realizada pelo 

Departamento de Química da UFPE, baseada no IQA (Índice de Qualidade das Águas). O IQA 

analisa os parâmetros e o peso relativo dos mesmos e a condição com que se apresenta cada 

parâmetro, segundo uma escala de valores (SILVA, 2000). De acordo com os parâmetros do IQA a 

qualidade da água do riacho Cavouco foi classificada na escala de ruim a péssima. Como pontos 

críticos quanto aos despejos de dejetos no riacho Cavouco dentro do campus, podemos apontar o 

Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami (LIKA) e o Hospital das Clínicas (HC) como maiores 

contribuintes para poluição de suas águas. Pôde-se comprovar, por meio da aplicação de 

questionários aos alunos dos centros acadêmicos da UFPE, que há de forma geral certo 

desconhecimento e desinteresse por este corpo d’água, o que se traduz no desconhecimento até do 

próprio nome do Riacho. Apesar do desinteresse e pouco conhecimento, os alunos reconhecem a 

situação do riacho. A maioria dos alunos acreditam que a própria universidade contribui para a 

poluição do riacho. Quanto aos projetos e ações da UFPE para conservação do riacho, não há 

nenhuma ação diretamente voltada para a despoluição ou correta deposição de dejetos. A única ação 

que, de forma indireta, contribui para sua preservação é à coleta seletiva de lixo nos centros 

acadêmicos, mas que ainda é incipiente frente ao volume de lixo gerado diariamente. A 

identificação da degradação que ocorre na área objeto de estudo pôde ser comprovada. O estado do 

riacho Cavouco no trecho dentro do campus da UFPE é de elevado grau de contaminação.  

Dentre as medidas preliminares que podem ajudar na conservação e auxiliar na recuperação 

do riacho Cavouco, propõe-se ações corretivas nos principais focos poluidores através de controles 

mais rígidos sobre o despejo dos dejetos, intensificação e adoção de novas técnicas de saneamento 

mais eficazes, ampla divulgação do riacho e da sua importância para a cidade, a fim de sensibilizar 

e conscientizar a população universitária. O presente estudo aspira ainda ressaltar os deveres e a 

relevância da universidade perante a sociedade, do seu papel na dispersão do exemplo, das ideias e 

práticas voltadas ao correto manejo do ambiente, respeitando-o e minimizando a poluição que o 

devasta nos centros urbanos, e a gestão e conservação de seus corpos hídricos é das mais 

importantes tarefas.  
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