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RESUMO – Com o crescimento e urbanização das cidades, sabe-se que há um aumento das áreas 

impermeabilizadas, gerando cada vez um volume maior de escoamento de água durante os eventos 

chuvosos. A cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, tem histórico de grandes inundações. 

Além dos riscos inerentes quanto ao volume de água, há também os riscos associados à degradação 

da qualidade ambiental dos cursos d’água. Todos esses problemas acarretaram no distanciamento da 

população para com o rio Capibaribe. Uma intervenção importante no sentido de reconectar as 

pessoas com a água do rio situa-se no Parque Caiara e se destina a tratar as águas do Riacho do 

Cavouco, por meio de Wetlands. A iniciativa faz parte do Projeto Parque Capibaribe, é pioneira na 

cidade e espera-se que propicie uma melhoria da relação entre a comunidade e o rio.  

 

ABSTRACT– With the growth and urbanization of cities, it is known that there is an increase in 

waterproofed areas, generating an increasing volume of water runoff during rainy events. The city of 

Recife, capital of the state of Pernambuco, has a history of major floods. In addition to the inherent 

risks regarding the volume of water, there are also risks associated with the degradation of the 

environmental quality of water courses. All these problems resulted in the distancing of the population 

from the Capibaribe River. An important intervention aimed at reconnecting people with the water of 

the river is located in Caiara Park and is intended to treat the waters of the small river Cavouco, 

through Wetlands. The initiative is part of the Capibaribe Park Project, is a pioneer in the city and is 

expected to improve the relationship between the community and the river. 
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INTRODUÇÃO 

Com o aumento populacional nos centros urbanos, há uma mudança nas relações envolvendo 

as águas tanto em termos de quantidade, devido à impermeabilização nas cidades através da 

construção de novos edifícios, e de qualidade, devido às cargas poluentes inerentes às atividades 
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humanas. Essa expansão, combinada com o mau planejamento urbano e a falta de controle do uso e 

ocupação da terra, altera o equilíbrio de componentes no ciclo hidrológico, como escoamento 

superficial, infiltração e recarga natural de aquíferos (Melo et al., 2014). Também é comum que 

ocorra a descaracterização de cursos d’água, com riachos sendo aterrados ou encanados para servir 

de drenagem de águas pluviais (VON SPERLING, 2014). 

Outras consequências hidrológicas da impermeabilização incluem aumento do volume e 

velocidade do escoamento superficial, e por efeito, risco de inundação. Conforme dados históricos, 

as inundações são o segundo desastre que mais ocorre no estado de Pernambuco, correspondendo a 

cerca de 26% dos registros totais. As regiões com mais registro desse fenômeno são a Zona da Mata 

pernambucana e região Metropolitana do Recife, com destaque para o município do Recife, o qual 

foi o mais afetado pelas inundações entre 1991 e 2012, totalizando 16 registros (Alcoforado, 2006; 

Alves, 2017).  

   
Figura 1 - Casa situada às margens do Capibaribe no bairro da Torre, Recife – PE, 31 de maio de 2022 

Juntamente com a impermeabilização do solo, o acréscimo significativo da atividade 

pluviométrica na região, pode ter relação com os eventos extremos, segundo Alcântara et al. (2020). 

Em maio do presente ano (2022) as consequências da falta de planejamento com relação às chuvas 

acarretaram mais de 90 mortes e 5 mil desabrigados na Região Metropolitana no Recife (Alves et al., 

2022). A Figura 1 mostra o antes e depois de uma região afetada pelas inundações na cidade do Recife 

em 2022. 
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A degradação dos cursos d’água, além das consequências paisagísticas e de qualidade 

ambiental no meio urbano, é outro fator que agrava ainda mais o contexto das inundações, já que 

coloca a população em contato com as águas contaminadas, potencializando a disseminação de 

doenças de veiculação hídrica. Em um contexto de mudanças climáticas, onde os eventos extremos 

são ainda mais corriqueiros, o manejo sustentável das águas se torna ainda mais importante, onde são 

adotadas estratégias que tornem os sistemas de micro e macrodrenagem mais resilientes e integrados, 

diminuindo assim os impactos advindos destes eventos. 

Assim, a adoção nas bacias hidrográficas de técnicas de infiltração e retenção de águas 

pluviais, como jardins de chuva (Melo et al., 2014), trincheiras de infiltração (Melo et al., 2016), 

bacias de infiltração (Coutinho et al., 2015;) e pavimentos permeáveis (Coutinho et al., 2020; 

Coutinho et al., 2016) surgiram como alternativas para reduzir a precipitação efetiva e auxiliar no 

controle quantitativo e qualitativo das águas. Essas técnicas abrangem a compreensão dos efeitos 

negativos da urbanização, visando atuar sobre as causas dos impactos hidrológicos. Elas atuam nos 

processos de armazenamento, detenção, retenção, interceptação, evapotranspiração e infiltração das 

chuvas (Nascimento & Baptista, 2009). Fletcher et al. (2015) corroboram essa afirmação 

apresentando uma mudança na abordagem dos problemas de drenagem urbana nos últimos anos. 

A adoção deste conceito ao longo da bacia hidrográfica é um fator determinante para a 

revitalização de cursos d’água, já que diminuem a sobrecarga hidráulica do canal bem como auxiliam 

na melhoria da qualidade de suas águas, permitindo assim um cenário viável para o emprego de 

técnicas ao longo de sua extensão voltadas à melhoria paisagística, enriquecimento ambiental e 

propiciando assim a utilização da área pela população através da implantação de parques lineares, por 

exemplo. 

Dentro deste contexto, as Soluções Baseadas na Natureza voltadas para o manejo sustentável 

das águas reúne um grupo de técnicas que utilizam os processos naturais para contribuir para a 

melhoria das águas em termos de disponibilidade, qualidade, controle de riscos e segurança hídrica. 

O termo foi cunhado pela União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) a fim de 

promover ações voltadas à sustentabilidade e promoção da conservação da biodiversidade. 
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A cidade do Recife tem adotado diversas ações voltadas à adaptação da cidade às mudanças 

climáticas através de Soluções Baseadas na Natureza, dentre as ações destacam-se as voltadas à 

revitalização do Rio Capibaribe, principal curso d’água que corta a região, que apresenta grande 

importância para a história da cidade. A intervenção no Parque Caiara para despoluição das águas do 

Riacho Cavouco, afluente do Rio Capibaribe, será analisada neste estudo, como será melhor 

detalhado a seguir. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente estudo se dedicou a analisar o estudo de caso do Parque Caiara, onde encontra-se 

em implantação um sistema de Wetlands Construídos, uma solução baseada na natureza, para 

tratamento das águas do Riacho Cavouco, afluente do Rio Capibaribe em Recife-PE, como ferramenta 

para a revitalização de rios urbanos. A análise realizada é apresentada a seguir. 

ÁREA DE ESTUDO 

RECIFE E O RIO CAPIBARIBE 

A planície do Recife, formada por sedimentos fluvio-marinhos, é semicircundada por uma 

linha de morros, numa geoconformação com feição de anfiteatro. Esses morros, constituídos pelas 

rochas tércio-quaternárias do Grupo Barreiras, representam paleo-falésias que registram processos de 

transgressão e regressão marinhas a que foi submetida essa região em épocas passadas, enquanto a 

planície é recoberta pelos sedimentos quaternários, definindo o cenário geomorfológico da planície 

(CPRM, 2001; CABRAL e ALENCAR, 2005). 

Nesta região, a precipitação média é de 2400 mm/ano e a temperatura média fica entre 25 e 

26 ºC (RIBEIRO NETO et al., 2014). Segundo Verçosa (2019), o clima do Recife é tropical quente 

e úmido, com estação seca de verão. Pela classificação de Köppen é do tipo “As”. A cidade apresenta 

dois períodos climáticos no ano: o período chuvoso (março a agosto) e o período seco (setembro a 

fevereiro).  

A bacia do rio Capibaribe tem área de drenagem de aproximadamente 7.400 km², o que 

corresponde a 8% do território de Pernambuco. Seu rio principal nasce no município de Poção – PE, 

percorre 280 km, perpassa 42 municípios pernambucanos até sua foz na cidade do Recife. Apenas 
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5% da área total da bacia se situa na Região Metropolitana do Recife (RMR), ainda assim, o 

Capibaribe continua sendo o rio mais importante da capital (RECIFE, 2014; BRAGA et al., 2009; 

RIBEIRO NETO et al., 2014). Dentro da cidade, o rio Capibaribe recebe a contribuição de 33 riachos, 

que têm extensão total de 39 km, dos quais aproximadamente 29 km são revestidos (RECIFE, 2014). 

Um desses riachos é o Cavouco, que nasce no bairro da Várzea, até desaguar no rio principal, ao lado 

do Parque Caiara. 

PARQUE CAIARA E O RIACHO CAVOUCO 

O Parque do Caiara localizado no Bairro da Iputinga, possui uma área de cerca de 180.000m² 

que contempla diversas estruturas de lazer para a população, como quadras e parque infantil. Além 

disso, devido à proximidade com a foz do Rio Capibaribe, o Parque do Caiara possui uma vista 

privilegiada, promovendo assim a conexão da população com os elementos naturais (Recife500anos, 

s/d). A Figura 2 mostra a Vista do Rio Capibaribe a partir do Parque Caiara e o Riacho Cavouco 

próximo à área do parque. 

  

Figura 2 - Vista do Rio Capibaribe no Parque Caiara / Riacho Cavouco. Fonte: Dos autores. 

A intervenção no Parque Caiara destinada ao tratamento das águas do Riacho do Cavouco 

compõe parte do projeto de transformação urbana intitulado Parque Capibaribe. O projeto visa o 

desenvolvimento de diferentes espaços públicos que juntos articulam áreas multifuncionais 

integradas proporcionando conectividade entre a Bacia do Rio Capibaribe e a malha urbana da cidade 

de Recife, baseado em uma visão de Cidade-parque.  
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Ao longo do percurso do Rio e da zona de influência proposta pelo Projeto Parque Capibaribe 

na Bacia, pretende-se realizar uma valorização da paisagem, qualificando esses espaços que 

permeiam a cidade nas chamadas Zona-Parque, revitalizando margens, conectando espaços públicos 

preexistentes, e concebendo soluções urbanísticas e paisagísticas, conectando as margens do rio. 

Essas transformações estão integradas ao princípio de priorização do pedestre e de reconexão da 

cidade ao corpo d’água, eliminando a relação de barreira natural existente, interligando essas 

conexões a malha viária existente além de trazer a população ao convívio nos espaços públicos 

propostos ao longo das margens (SMAS, s/d). 

O Riacho Cavouco tem aproximadamente 5,5 km de extensão e possui uma área de 

contribuição de 2,16 km², apresentando um desnível entre a nascente e a foz de 8 m e tempo de 

concentração de 181,9 min com vazão para um tempo de retorno (TR) 10 anos de 9,6 m³/s. (CABRAL 

et al, 2015). 

DIAGNÓSTICO DO CENÁRIO ATUAL DO RIACHO CAVOUCO 

 Sua nascente está localizada na Cidade Universitária da UFPE – Universidade Federal de 

Pernambuco, e é popularmente conhecida como “Laguinho UFPE”. Após a nascente, o Riacho passa 

pelo bairro Várzea, onde ocorrem contribuições de esgoto doméstico e devido às características de 

ocupação irregular, é possível encontrar casas sobre seu leito (CABRAL et al, 2015). Em seguida, o 

Riacho retorna para a área da Universidade, onde apresenta um primeiro trecho entre a R. Acdo. Hélio 

Ramos e Av. dos Reitores com características de conservação, margens naturais e vegetação nativa. 

Após a Av. dos Reitores, ainda na Cidade Universitária, seu leito passa a ser revestido em toda a 

extensão. A partir deste trecho, que é acompanhado pela Av. Mário Alves Pereira de Lyra, até a 

Avenida Caxangá, aproximadamente 1,7 km, o riacho tem suas margens canalizadas, porém seu 

perímetro é composto por área verde de parque, com ciclovia, pista de cooper etc.  

Após a Av Caxangá, o Riacho apresenta um pequeno trecho de 500 m em estado natural, 

porém a área é ocupada por habitações de subnível, onde provavelmente ocorrem novamente 

contribuições irregulares de esgoto doméstico. Logo em seguida, o Riacho Cavouco encontra-se com 

o Riacho Caiara, junto a Rua João Rosendo, bairro Cordeiro e a partir da Estrada do Caiara segue 

novamente canalizado até a Av. Maurício de Nassau, bairro Iputinga. Em seu trecho final, últimos 
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200 m, o Riacho Cavouco retorna com aspectos naturais até desaguar no Rio Capibaribe. Esse trecho 

está localizado no Parque Caiara, onde encontra-se em implantação um sistema de Wetlands 

Construídos que se destina ao tratamento das águas do Riacho Cavouco, as devolvendo com a 

qualidade recuperada, contribuindo assim para melhoria da qualidade das águas do Rio Capibaribe. 

REVITALIZAÇÃO ATRAVÉS SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA 

 Os wetlands construídos são soluções baseadas na Natureza voltadas ao tratamento das águas 

pluviais, de efluentes brutos e para a recuperação das águas de rios e lagos. Tem capacidade para 

remoção de DBO e DQO e a nitrificação total, possibilitando uma eliminação efetiva de coliformes 

fecais. Segundo a experiência europeia, o sistema atinge taxas de coliformes fecais abaixo do exigido 

pela portaria de balneabilidade (1000 coliformes fecais/L). O sistema possui como vantagem ainda a 

não geração de lodo, que é mineralizado nos canteiros (Hoffmann et al., 2004). O estudo de Trein et 

al. (2015) revelou a remoção mínima de 75% da DQO e 88% da DBO neste tipo de sistema. A 

digestão da carga poluente ocorre no sistema de raízes das espécies vegetais, se dando da seguinte 

forma: Há a formação de um biofilme nas raízes das plantas constituído por uma comunidade de 

organismos aeróbios e anaeróbios que irão atuar na depuração da matéria orgânica e nos processos 

de nitrificação e desnitrificação (Philippi et al., 2007). 

   

Figura 3 - Sistema de Wetlands Construídos no Parque Caiara. Fonte: Recife500anos, s/d. 

O sistema adotado no Parque Caiara consiste em uma sequência de filtros plantados verticais, 

horizontais e de areia que promoverão a recuperação da qualidade das águas da vazão de base do 

Riacho Cavouco. A conclusão da implantação do sistema está prevista para o final de 2022 segundo 
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a agência Recife 500 anos (s/d). Além disso, o projeto inclui a recuperação das estruturas de lazer 

existentes no parque bem como a implantação de caminhos e passeios que resultem na integração 

paisagística do sistema de tratamento com a população. A Figura 3 a seguir mostra o projeto previsto 

para a área. 

Como trata-se de uma Soluções Baseadas na Natureza, o sistema de Wetlands Construídos no 

parque atuará não somente no tratamento das águas, mas também na promoção de diversos outros 

serviços ecossistêmicos, como a potencialização da biodiversidade da área e seu entorno, a melhoria 

do microclima, o embelezamento paisagístico e consequente valorização imobiliária, o sequestro de 

carbono e a melhoria da qualidade de vida da população. 

CONCLUSÕES 

Historicamente, a ocupação da cidade do Recife, assim como a sua urbanização, propiciou 

um distanciamento da população de suas águas. Tanto processos físicos de alteração do leito como 

processos de degradação corroboram para esse afastamento. Diante da dimensão do Projeto Parque 

Capibaribe e de sua importância para a cidade de Recife, é possível notar o impacto que será causado 

na paisagem, e consequentemente na população do entorno as ações voltadas para sua revitalização. 

A requalificação das margens, conectando com espaços públicos preexistentes, vão permitir o acesso 

e a interação com os rios e riachos da cidade, em especial o Cavouco. A vontade de conhecer o rio 

Capibaribe revitalizado é algo latente na mentalidade dos pernambucanos e essa vontade é acessada 

por meio das ações que fortalecem o entorno, o que é um fator de grande importância no sucesso das 

ações, uma vez que o sucesso das intervenções está diretamente relacionado com o nível de integração 

da população. A experiência do sistema de Wetlands Construídos no riacho Cavouco servirá de 

exemplo para outras iniciativas na cidade pautadas em Soluções Baseadas na Natureza e para uma 

visão mais otimista dos moradores em relação às áreas verdes urbanas. 
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