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INTRODUÇÃO 

Os riachos urbanos são essenciais para o equilíbrio dos ecossistemas e consequentemente à 

qualidade de vida da população das cidades. No entanto, esses cursos d’água há muitos anos vem 

sofrendo repetidas ações antrópicas que causam degradação.  

Segundo Cabral et al. (2004), os braços de rios e áreas alagadas vêm sendo aterrados ao longo 

de séculos, sem nenhuma preocupação com a drenagem natural. A canalização de rios e córregos 

urbanos, além de causar uma série de prejuízos ao meio ambiente, por descaracterizar totalmente o 

habitat natural, provoca o início de uma cadeia recorrente de problemas: favorecimento de ligações 

de esgotos clandestinos, ocupação das margens e das áreas da planície de inundação, problemas de 

enchentes a jusante e o isolamento da conexão hidráulica entre o aquífero e o rio.  

Segundo Tucci (2003), países desenvolvidos verificaram que os custos de canalização eram 

muito altos e abandonaram esse tipo de solução no início dos anos 1970, enquanto os países em 

desenvolvimento adotam sistematicamente essas medidas, perdendo duas vezes, pois têm custos 

muito maiores e aumento dos prejuízos.  

Neste sentido faz-se indispensável uma mudança de paradigmas quanto à gestão dos riachos 

urbanos. A gestão eficiente das águas urbanas necessita possibilitar que os riachos voltem a fazer 

parte do ambiente das cidades. 

É necessário considerar a revitalização dos riachos urbanos, que compreende o processo de 

recuperação, de conservação e de preservação ambiental, por meio da implementação de ações 

integradas e permanentes, que promovam o uso sustentável dos recursos naturais, a melhoria das 

condições socioambientais, o aumento da quantidade e a melhoria da qualidade da água para usos 

múltiplos (MMA/FNMA, 2005). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A micro-bacia do riacho Parnamirim está situada na zona oeste da cidade do Recife, possui 

características urbanas, com extensão de 1.170m e área de drenagem de 153 ha. Na figura 01 

apresenta-se a região onde o riacho Parnamirim está inserido e estão destacados alguns trechos do 

riacho.  

 

 
Figura 01: Carta da Nucleação Centro com a localização do riacho Parnamirim 

Fonte: FIDEM, 1987 
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A área de drenagem da micro-bacia do riacho Parnamirim está bastante prejudicada devido 

impermeabilização do solo, retificação e canalização, ocupação das margens por favela e muros e 

lançamento de efluentes sem tratamento, conforme demonstrado nas figuras 02 a - f. 

 

 

 

 
Figuras 02 – Caracterização do riacho Parnamirim nas localidades (da esquerda para a direita): a) Plaza Shopping b) 

McDonalds c) Ponte Samuel Lins d) Favela Lemos Torres e) Parque Sítio da Trindade f) Rua Jerônimo de Albuquerque 

Fonte: Simone Preuss, 2012. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Percebe-se que a sociedade possui falsas crenças e conflitos de interesses, tais como: é melhor 

construir rua para os carros; se o curso d’água está recebendo esgoto é melhor cobrir; pode avançar 

as margens do curso d’água com o muro do prédio para fazer playground ou campinho de futebol; 

cimentar o fundo do riacho é bom para evitar lama; canalizar e retificar os cursos d’água evitam 

alagamentos e cheias; canal não é riacho.  

Estas alternativas, por serem as mais simples e de soluções imediatas, parecem ser as 

melhores. No entanto, revitalizar os cursos d’água beneficiando a infiltração das águas, local para as 

cheias, proporcionando a melhora do clima e da paisagem, é a melhor alternativa para a cidade. 

Sendo necessário o tratamento eficiente do efluente (tendo como alternativa as pequenas estações 

de tratamento) e a preservação das margens dos riachos urbanos através da implantação de parques. 

 Sendo assim, trabalhos de Educação Ambiental voltados para as verdades sobre a 

importância dos cursos d’água para as cidades são indispensáveis para modificar a mentalidade 

social, devido promover à sociedade o conhecimento dos problemas existentes no meio ambiente e 

das práticas sustentáveis para solucioná-los. 

 

CONCLUSÃO 

Enfrentar os problemas relacionados à água é um trabalho que exige o envolvimento da 

administração pública, privada, das instituições de ensino e da população em geral. 

É essencial proporcionar meios que possibilitem à população uma reflexão sobre as questões 

ambientais, através de ações contínuas e integradas, promovidas pelos diversos setores da 

sociedade, tendo a Educação Ambiental, no tocante às águas pluviais urbanas, um papel 

fundamental neste contexto. 
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