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RESUMO  

A resiliência dos rios urbanos vem se destacando como um importante tema de discussão para a 

evolução das cidades sustentáveis. Os cursos d’água nas cidades foram duramente impactados ao 

longo da segunda metade do século XX submetidos a dois fatores importantes: necessidade de 

moradias para atender o aumento da população e necessidade de mais espaços para circulação de 

carros devido às deficiências do transporte público e ao incentivo dado às montadoras de veículos. 

Porém, esse contexto foi alterado e repensado, na busca da revitalização dos rios e riachos, melhor 

relação com a população em prol da saúde dos ecossistemas, preservação dos recursos hídricos e 

contra inundações. Com ações e projetos multidisciplinares, em seus diversos aspectos técnicos, 

institucionais e políticos, os rios e riachos podem ser resgatados, por meio da cultura, em busca de 

um novo manejo das águas pluviais, e no caso de cidades antigas a história é um fator importante que 

deve ser levado em consideração.  
 

ABSTRACT 

The resilience of urban rivers has emerged as an important topic of discussion for the evolution of 

sustainable cities. Watercourses in cities were severely impacted throughout the second half of the 

20th century due to two important factors: the need for housing to increase the population and the 

need for more spaces for the circulation of cars due to the deficiencies of public transport and the 

incentive given to vehicle manufacturers. However, this context was changed and sought, in the 

search for the revitalization of rivers and streams, a better relationship with the population in favor of 

the health of ecosystems, preservation of water resources and against floods. With multidisciplinary 

actions and projects, in their various institutional, political and technical aspects can be rescued, 

through culture, in search of a new approach for rainwater management, and in the case of ancient 

cities, history is an important factor that must be taken into account. 

Palavras-Chave – Revitalização de rios urbanos; Riachos Urbanos; Resiliência;  

 

1. INTRODUÇÃO 

Os rios e riachos estão entrelaçados com a história da humanidade, com papel importante para 

o surgimento das grandes civilizações, como exemplo as cidades formadas às margens dos rios Nilo 

(Egito), Jordão (Israel/Palestina), Tigre e Eufrates (Mesopotâmia), Indo e Ganges (Índia), entre 

outras. Várias cidades brasileiras também se estabeleceram em função de um rio ou de riachos.  
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É o caso de São Paulo, Belém, Manaus, Recife, João Pessoa e tantas outras.  

Mas os rios, elementos tão comuns e ao mesmo tempo tão singulares, são muito mais que um 

conjunto de características físicas atreladas a um território, são importantes elos entre Natureza e 

Homem, onde a dicotomia entre sistemas naturais e sistemas humanizados será sempre expressa por 

meio do sistema de crenças e valores de uma determinada época.  

No entanto, tais intervenções assumem dimensão e relevância ímpares, quando quase todos 

os grandes rios da Europa foram canalizados e retificados antes do fim do século XIX, destacando a 

suposta supremacia do poder do Homem sobre a Natureza em busca de espaço para moradias e 

veículos automotivos. A esta concepção soma-se o uso dos rios e córregos como sistema de recolhimento 

de esgotos, tanto industriais quanto aqueles provenientes de aglomerados humanos. As águas passam, 

então, de fator indispensável à vida a elemento indesejável no meio urbano. O resultado é a exclusão dos 

corpos hídricos das paisagens urbanas (FREITAS,2019). 

No final do século XX, esse cenário começa a ter modificações, com início da consciência 

sobre a finitude dos recursos naturais e suas consequências. Assim, algumas ações começam a 

aparecer na tentativa de reestabelecer o equilíbrio na relação das cidades com seus rios. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram analisados casos de revitalização de rios 

urbanos que obtiveram sucesso, por meio da maior conscientização das políticas públicas, ações 

integradas e permanentes que possibilitem o uso sustentável dos recursos naturais, melhoria da 

qualidade da água para usos múltiplos e incentivo à participação da população para auxílio na 

preservação, recuperação e proteção. 

 A revitalização do rio Cheong Gye, na Coréia do Sul, por exemplo é um caso de sucesso 

mundial, que sofreu com o descaso e crescimento acelerado do país e conseguiu ser recuperado. Outro 

grande exemplo de transformação se deu na França, com o Rio Sena, em Paris que por meio de ações 

dos comitês de bacias hidrográficas conseguiram implantar sistemas de tratamentos de esgoto, em 

virtude das diversas indústrias existentes próximas ao rio (REIS,2016). Chaves et. al. (2020) 

consolidam informações de experiências internacionais como o Rio Emscher (Alemanha), Rio 

Tâmisa (Thames), Rio Reno (Suiça, França, Alemanha, Holanda, Bélgica e Luxemburgo), rio 

Mapocho (Chile) que agregam diversas ações, que vão desde a melhoria da qualidade da água da água 

até novas projeções do leito do rio e suas margens e como reinseri-los na paisagem urbana.  

O Rio Mondego, Coimbra-Portugal, possui em cerca de 4km de margem, o Parque Verde do 

Mondego, que proporcionou para a cidade uma requalificação urbana e também representou um 

ganho para os habitantes como um novo espaço de lazer, trazendo uma nova perspectiva para a 
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relação entre o rio e a população, que anteriormente estava associada as inundações de sua planície 

aluvial, com frequentes extravasamentos. Esse espaço conta com ampla zona de esplanadas e 

corredores para caminhada e ciclismo, bar, restaurante, equipamentos de diversão infantil, um parque 

de skate, de merendas, caixa de areia para prática de voleibol e quatro pavilhões – três deles abrigando 

clubes de atividades náuticas, como a canoagem, remo e a vela – além de piscinas descobertas, e 

diversos pavilhões de exposições temporárias (VOLPI, 2016).  

Carvalho et. al. (2020) avaliou a participação da comunidade em diferentes processos de 

intervenção em cursos d’água brasileiros, como o Projeto Manuelzão, A ver o rio, Parque Capibaribe, 

Praias do Capibaribe, Rios e Ruas e entre outros, e a importância da integração da população com as 

atividades culturais desenvolvidas, sendo essa participação uma das principais causas do sucesso dos 

programas de revitalização dos cursos d’água.  

O Projeto Parque do Capibaribe, por exemplo, promove uma melhor relação entre a população 

e o rio, cujo objetivo é transformar o Recife em uma cidade-parque, elevando a taxa de área verde 

púbilica. O espaço da Praça do Baobá é um reflexo dessas ações, que vem sendo ampliado e 

incentivado com equipamentos de lazer para ocupação da população.  

Assim, tem-se como objetivo apresentar uma proposta de resgate do Rio Jiquiá, localizado na 

Bacia do Rio Tejipió em Recife, Pernambuco, em virtude da cultura local, numa abordagem 

multidisciplinar considerando que a revitalização de rios e riachos urbanos seja vista como uma forma 

de resgate de suas funções quanto ao controle de inundações, lazer, biodiversidade e requalificação 

do meio urbano.  

 

2. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA O RIO JIQUIÁ, RECIFE-PE 

  

Recife é uma cidade litorânea formada por uma extensa planície cercada por morros de baixa 

altitude localizada na Região Nordeste do Brasil, a capital e mais populosa área urbana do estado de 

Pernambuco, e sua região metropolitana atualmente chega a mais de 4 milhões de habitantes, 

altamente urbanizada e sofre frequentes alagamentos em épocas de chuvas intensas, principalmente 

se ocorrerem nas horas de maré alta de sizígia. 

Do ponto de vista hidrográfico, a cidade é banhada pelo rio Capibaribe que a atravessa de leste 

para o oeste, pelo rio Beberibe ao norte, e pelo rio Tejipió ao sul, cada um deles contando com 

diversos afluentes e canais de interligação entre si, formando uma grande região estuarina 

compartilhada, que compõem o “Estuário Comum do Recife”, no município de Recife-PE (CABRAL 
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E ALENCAR, 2005). Os rios e a grande quantidade de cerca de 100 riachos, reconhecidos pela 

prefeitura como canais, que meandram pela planície, cruzados por inúmeras pontes, levaram o Recife 

a ser chamado de Veneza brasileira. 

O rio Jiquiá, principal afluente do Rio Tejipió e objeto de proposta para esse estudo, tem 6,5 

km de extensão, nos quais vários trechos apresentam problemas de ocupação irregular e de 

alagamento, neste caso, especialmente entre a BR-232 e a BR-101, onde as cotas das margens são 

baixas, além do trecho entre a BR-101 e a Av. Recife, em Jardim São Paulo, e nas proximidades da 

Rua São Miguel, no bairro do Jiquiá.  

A bacia do Jiquiá (Figura 01), sub-bacia do rio Tejipió, tem área em torno de 20,38 km², recebe 

drenagem da região do Curado e do Jardim Botânico, em seu trecho superior, pela sua margem direita. 

Logo após, pela sua margem esquerda, recebe vários pequenos afluentes que drenam parte da Cidade 

Universitária, Ceasa, San Martin, Jiquiá e Mangueira e, por meio do Canal Torrões, do mesmo modo 

recebe os efluentes da Estação de Tratamento de Esgotos de Roda de Fogo da Compesa e apresenta-

se atualmente muito poluído por esgotos domésticos e lixo. 

 
Figura 01 – Localização da Bacia do Rio Jiquiá, em Recife-PE.   

 

 

A revitalização de rios tem sido adotada em busca de diversas melhorias para os cursos d’água 

nas cidades, em diversos aspectos, de forma multidisciplinar, gerando preservação, requalificação do 

meio urbano e ainda proteção contra inundações. Assim, a proposta de recuperação para o Parque do 
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Jiquiá, localizado as margens do rio Jiquiá, surge como uma proposta de revitalização do meio urbano 

e do rio, com incentivo a participação de órgãos e população. 

Como proposta do Plano Diretor de Drenagem Urbana (2013), se prevê a implantação de vias 

marginais ao Rio Jiquiá, visando descortinar a paisagem da UCN Parque do Jiquiá e do leito do Rio 

Jiquiá, tomado por ocupações irregulares. O projeto denominado Parque Científico e Cultural do 

Jiquiá, traz um novo conceito urbano, científico e ambiental para o Recife e para Pernambuco, 

conforme apresentado na Figura 02. É um parque misto, com equipamentos, moderno projeto 

arquitetônico, arrojado conceito paisagístico em diversos ambientes e inúmeras atividades. No 

parque, a produção do conhecimento e a pesquisa científica integram-se à cultura e ao lazer. O projeto 

é uma parceria entre os governos Federal, Estadual e Municipal.  

O projeto de criação do Parque tem como objetivo resgatar, para o Estado e para o Recife, o 

papel de vanguarda da produção científica que a cidade já desempenhou, por ter sido a primeira cidade 

das Américas, bem como de todo o Hemisfério Sul, a sediar um observatório de pesquisa do Céu, 

com Georg Marcgrave – também pioneiro na pesquisa das ciências naturais e na botânica.  

 
Figura 02 – Proposta de Revitalização para o Parque do Jiquiá  

Fonte: Plano Diretor de Drenagem Urbana do Recife (2013) 

   

O Parque do Jiquiá é um significativo local do Recife que expressa parte da identidade 

Sociocultural da cidade. Ele materializa parte da história recifense através dos remanescentes do 

antigo campo de pouso do Zeppelin, veículo que sobrevoou os céus pernambucanos durante grande 

parte da década de 1930. Atualmente, mesmo sendo considerado patrimônio cultural pernambucano 

pela FUNDARPE por tal importância, esse espaço tem passado por alguns conflitos devido ao seu 
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reconhecimento municipal enquanto Unidade de Conservação da Natureza (UCN) pela Secretaria de 

Meio Ambiente e Sustentabilidade do Recife (SMAS), que tem desenvolvido diretrizes que buscam 

a conservação do seu significado patrimonial (SILVA, 2022). 

O Parque do Jiquiá pode ser considerado um marco por representar parte do imaginário 

recifense envolto na imagem do Zeppelin. Símbolo do período de modernização da cidade, entendido 

como referência de uma época e que é rememorado até os dias atuais pela população. Está presente 

nos cartões postais e fotografias de época que retratam esse evento, sendo bastante difundido por 

jornais, revistas, livros, além de grupos e páginas de redes sociais da internet. 

Com a construção do SMUP (Sistema Municipal de Unidades Protegidas), através da Lei 

Municipal n.º 18.014/2014, que propunha diretrizes ambientais para o município, a APA Campo do 

Jiquiá passa a ser estudada segundo sua inserção no sistema de Unidades Protegidas do Recife. A 

partir desse instrumento, foram propostas novas possibilidades para o reconhecimento e proteção de 

partes significativas do território. Assim, a paisagem começa a ser cogitada como categoria de 

proteção que une o meio ambiente e a história como patrimônio, sendo categorizado atualmente como 

uma Unidade de Conservação da Natureza (UCN).  

O terreno foi cedido a empresa Zeppelin pelo governo de Pernambuco, com o intuito de 

funcionar como um aeródromo de dirigíveis. Serviria como ponto de abastecimento da rota dos 

dirigíveis que vinham da Europa à América do Sul, podendo até seguir viagem para outros países, 

sendo o principal os Estados Unidos, ou retornar a sua base na Alemanha. Esse local foi escolhido 

visto suas favoráveis condições meteorológicas e geográficas para a implantação de uma torre de 

amarração e demais equipamentos de infraestrutura necessários para comportar o Graf Zeppelin 

(IPHAN, 2010) (Figura 03). 

Suas atividades funcionaram durante os sete anos seguintes, até que foram suspensas 

mundialmente, em 6 de maio de 1937, devido ao acidente aéreo ocorrido com o dirigível Hindenburg 

quando realizava seu pouso, em Lakehurst, Nova Jersey (Estados Unidos). Foi no atual Parque do 

Jiquiá que o Graf Zeppelin fez seu último voo comercial com destino ao continente americano na 

história, seguindo de volta para sua base na Alemanha (FUNDARPE, 1983). 

Atualmente, a torre de atracação situada nesse local é o único exemplar dessa “era” dos 

dirigíveis comerciais que ainda se encontra edificada no mundo (IPHAN, 2010). Sua permanência ao 

longo dos tempos revela o seu significado patrimonial, destacado, ora pelo critério de raridade que a 

torre evoca, ora pelo sítio que espacializa todo o processo de pouso do Zeppelin. Após o fim do 

período do Zeppelin no Recife, a área permaneceu sem uso durante alguns anos. Com a aliança 



 

XIV Encontro Nacional de Águas Urbanas e IV Simpósio de Revitalização de Rios Urbanos  7 

firmada entre o Brasil e os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, o Parque do Jiquiá 

passou a ser de domínio do Governo Federal. Sob a responsabilidade das Forças Armadas do Brasil, 

foi instalado ali uma base militar. Na Figura 04 apresenta-se o registro da Torre na atualidade. 

 

 

Figura 03 – Fotografia de vista aérea do Campo do 

Jiquiá e sua torre de amarração no centro, tirada do 

LZ127 Graf Zeppelin em preparação para aterrizar. 
Fonte: Alfred Eisenstaedt ,1930. Acervo do Recife de 

Antigamente. 

 

Figura 04 – Registro da Torre de amarração do 

Zeppelin atualmente.   

 

Ao avaliar a sucessão de camadas históricas que constituem o Parque do Jiquiá, o tempo do 

Zeppelin se estabelece como uma referência identitária do local para as pessoas. Um marco histórico 

que evoca a consciência de pertencimento da sociedade, constituída por um caráter não apenas 

material, mas principalmente simbólico, que permanece vivo até os dias atuais no imaginário da 

população. 

O Zeppelin se destaca como uma referência subjetiva que corrobora para toda a compreensão 

da importância desse local até os dias atuais. Ele é visto como um elemento-marco que define o 

Parque do Jiquiá, espacializando um determinado período singular da história recifense. Além disso, 

a imagem do Zeppelin revela o processo de modernização e urbanização do Recife dos anos 1930, se 

apresentando como uma referência de uma época (Figura 05). Logo, se constitui um símbolo desse 

tempo, presente tanto no imaginário dos moradores do Recife que o admiraram sobrevoar os ares 

pernambucanos quanto nas pessoas que herdaram suas histórias ao longo das gerações ou que 

conheceram a partir dos registros orais, fotográficos e literários que eternizaram este momento. 
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Figura 05 – LZ-127 Graf Zeppelin sobrevoando o Cais do Apolo, no Bairro do Recife da década de 1930 

Fonte: Acervo da Página da Rede Social Facebook Recife de Antigamente (SILVA,2022). 

 

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). Dessa 

forma, é proposto que por meio do incentivo à cultura local, e também com uma mudança de 

mentalidade e paradigmas da população em relação ao rio, com um olhar inovador, seja resgatada a 

relação com o rio Jiquiá, na busca da sua revitalização.  

A cidade do Recife possui o Projeto Olha! Recife (www.olharecife.com.br), que incentiva 

passeios e visitas para monumentos que os recifenses desconhecem, sendo a torre de atracação de 

zepelins um deles, uma relíquia mundial para a história da aviação.  A torre de ferro do Zeppelin foi 

restaurada em 2013, pelo escultor Jobson Figueiredo, e atualmente encontra-se “abandonada”, sem 

manutenção, impedindo que os visitantes se aproximem, precisando de um resgate cultural, não sendo 

incentivado essa aproximação populacional, que é um dos principais fatores para o sucesso dos 

programas de revitalização.  

Para a mudança de paradigmas, faz-se necessária a sensibilização da população através do 

conhecimento das questões técnicas, ecológicas e sociais envolvidas na gestão sustentável das águas 

urbanas, assim como a mudança de forma de pensar dos gestores e técnicos das prefeituras, que devem 

estar sensibilizados para as questões de manejo sustentável das águas, objetivando a recuperação da 

qualidade ambiental dos cursos d’água (CABRAL et al, 2014). 

Como início de um processo educativo voltado para a revitalização dos cursos de água, foi 

desenvolvido o blog “Riachos Urbanos do Recife” (http://riachosurbanos.blogspot.com.br/) e por 

meio de debates, atividades de divulgação na mídia, buscaram transmitir informações sobre a 
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importância dos cursos d’água urbanos, em busca de interação com a sociedade em geral e assim 

gerar ações práticas aplicáveis aos riachos urbanos. 

Os riachos urbanos precisam ser revitalizados na busca do desenvolvimento sustentável e do 

ambiente urbano focado na concepção de espaços públicos de qualidade. Com a revitalização, os 

riachos podem exercer as funções de drenagem de águas pluviais, recuperação das características 

ecológicas, melhoria do conforto térmico, contribuição para a mobilidade de ciclistas e pedestres, 

além da estética e do lazer contemplativo.  

 

3. CONCLUSÕES  

 

A revitalização dos riachos urbanos compreende o processo de recuperação, de conservação e 

de preservação ambiental, dentro das limitações do uso do solo e da disponibilidade de espaço. Os 

riachos urbanos precisam ser revitalizados com foco no desenvolvimento sustentável e associado ao 

ambiente urbano com à concepção de espaços públicos de qualidade.  

A história da sociedade, associada às tradições, vinculada com a cultura tornam-se heranças 

entre as gerações e precisam ser incentivadas para o desenvolvimento sustentável de uma sociedade, 

como uma estratégia de preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental. Em especial, o 

gerenciamento da drenagem urbana precisa ter melhores práticas de gestão, melhor qualidade da água 

lançada nos corpos receptores, planejamento, manutenção e técnicas sustentáveis atuando de maneira 

integrada.  

Com a revitalização, os riachos podem exercer as funções de drenagem de águas pluviais, 

recuperação das características ecológicas, melhoria do conforto térmico, contribuição para a 

mobilidade de ciclistas e pedestres, além do resgate histórico e cultural, da estética e do lazer 

contemplativo. É necessário que toda a sociedade se envolva no processo de revitalização, associado 

com políticas públicas, empresas, universidades, em busca do manejo urbano mais sustentável e 

colaborativo.  

Durante o século XIX e início do século XX as margens dos rios eram lugares nobres onde 

ficavam as melhores casas, mas a verticalização da cidade e a “carrocracia” foram destruindo o afeto 

e o respeito pelos cursos d’água. A história e os pontos históricos da cidade, a exemplo do parque 

Jiquiá às margens do rio Jiquiá podem alavancar uma mudança de paradigmas para resgatar o 

interesse pelo rio e acelerar o processo de revitalização. 
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