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RESUMO 

Os riachos urbanos apresentam funções de grande importância para a drenagem das águas 

pluviais, recarregam os aquíferos, mantêm o estoque hídrico no solo às suas margens e na 

atmosfera, amenizam a temperatura local, e proporcionam bom efeito estético para o lazer 

contemplativo. No entanto, a maioria dos riachos urbanos está degradada ou tende à 

degradação, resultado do processo de urbanização sem o devido planejamento. Práticas 

voltadas para a revitalização dos riachos urbanos têm demonstrado ser uma boa alternativa 

para o resgate das suas funções, sendo importante o envolvimento da população para o 

sucesso dos trabalhos de revitalização. A partir deste contexto, foram realizados estudos dos 

aspectos físicos e de uso e ocupação do solo na bacia do riacho Parnamirim, localizado na 

cidade de Recife-PE, para analisar as suas atuais condições. Através de conversas com 

moradores do entorno do riacho/canal Parnamirim, buscou-se conhecer o que os mesmos 

pensam sobre o riacho e informá-los dos benefícios da revitalização de riachos urbanos para a 

melhora da qualidade de vida urbana. Observou-se que o riacho Parnamirim teve o seu curso 

estrangulado em alguns pontos, recebe grande quantidade de efluente doméstico e que a 

prefeitura tem adotado as formas tradicionais de canalização e retificação do seu curso e a 

construção de vias para carros nas suas margens. Os resultados obtidos através das conversas 

com a população apontaram que a maioria das pessoas não reconhecem os “canais” como 

riachos e consideram que estes servem para transporte de esgoto doméstico. 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 

paradigmas dos gestores e técnicos da prefeitura. Para a revitalização do riacho Parnamirim, 

sugere-se um parque linear e a sua interligação com outras áreas verdes da cidade através de 

ciclovias.  

Palavras chave: Riachos, revitalização, conscientização. 
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INTRODUÇÃO 

Na tentativa de disponibilizar novas áreas urbanas e minimizar os efeitos locais das 

cheias, as ações públicas, muitas vezes, são no sentido de retificar e canalizar os cursos 

d’água, transmitindo o mais rápido possível as vazões para jusante. No entanto, a canalização 

de rios e riachos apenas transfere a enchente de um ponto da bacia para outro, o prejuízo 

público é dobrado, já que além de não resolver o problema, os recursos são gastos de forma 

equivocada (TUCCI, 1997).  Países desenvolvidos verificaram que os custos da canalização 

de riachos eram muito altos e abandonaram esse tipo de ação no início dos anos 1970, 

enquanto os países em desenvolvimento ainda adotam sistematicamente essa medida (TUCCI, 

2003). 

 Neste modelo de gestão das águas pluviais urbanas, o escoamento superficial é 

aumentado, há diminuição dos espaços naturais para as águas pluviais e da sua infiltração, 

agravando os problemas de alagamento e de degradação da qualidade da água, somando-se a 

falta de gestão das águas residuais (BRAGA et al., 2009; LOFRANO et al., 2015).   

Na maioria dos centros urbanos os riachos são chamados de canais, desta forma 

questiona-se: Qual a importância dos riachos urbanos para a cidade? Quais características dos 

riachos urbanos devem ser mantidas ou resgatadas? 

Práticas voltadas para a revitalização dos riachos urbanos têm demonstrado ser uma 

boa alternativa para o resgate de suas funções hidráulica, hidrológica, ecológica e social nas 

cidades, assim como para a diminuição da vulnerabilidade à eventos extremos (PATAKI et 

al., 2013). Essas ações representam uma mudança de paradigmas quanto à gestão dos riachos 

urbanos (CABRAL et al., 2014). 

Este artigo salienta que para o sucesso das ações de revitalização de riachos é essencial 

que o problema seja reconhecido pela maioria da população e dos gestores públicos, assim 

como as soluções propostas precisam ser abrangentes, envolvendo os aspectos hidráulicos, 

hidrológicos, naturais e sociais.  

A pesquisa realizada objetivou fornecer subsídios para o uso do riacho Parnamirim 

como projeto piloto, de modo a revitalizá-lo, servindo como exemplo para a revitalização de 

outros cursos d’água. 

ÁREA DE ESTUDO: RIACHO PARNAMIRIM 

O riacho Parnamirim é um afluente do rio Capibaribe no seu baixo curso. A bacia 

hidrográfica do riacho Parnamirim está situada entre os bairros de Casa Forte e Parnamirim, 

situados na Zona Oeste da cidade do Recife. Na atualidade possui cerca de 1.300 metros de 
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extensão, sendo um curso de água estreito com cerca de cinco metros de largura e área de 

drenagem equivalente a 153,2 hectares (BRAGA et al., 2009).  

Recife possui peculiaridades geográficas que devem ser consideradas para a 

sustentabilidade do manejo das águas pluviais. As baixas cotas de seu território em relação ao 

nível do mar, áreas planas, lençol freático próximo à superfície e aflorante na estação 

chuvosa, influência dos níveis das marés, são características naturais que dificultam a 

drenagem.  

O riacho Parnamirim desempenha um importante papel na drenagem superficial desta 

região da cidade, além de representar um marco geográfico na história de Pernambuco. Há um 

século era lugar de travessias bucólicas, banhos de água limpa e apanha de pequenos peixes 

(BRAGA, et al., 2009). 

METODOLOGIA  

Para aprofundar o conhecimento das características hidráulicas e hidrológicas do 

riacho Parnamirim e o seu atual estado de degradação foram efetuadas medições de 

velocidade para determinação da vazão no riacho. Utilizou-se o molinete hidráulico de eixo 

horizontal, equipamento Valeport Marine Scientific LTD: BFM 001 Current Flow Meter.  

O levantamento da caracterização geográfica da bacia do riacho Parnamirim foi 

baseado na paisagem e nos aspectos físico-natural por meio de pesquisas em documentos, 

sites e trabalhos em campo realizados nos meses de abril a agosto de 2012. 

Com a proposta de embasar futuras atividades de educação ambiental para a gestão da 

bacia faz-se necessário conhecer a forma de pensamento das pessoas em relação ao tema. Para 

tal, foram realizadas conversas diretas com os moradores da área do entorno do riacho 

Parnamirim, com o objetivo de conhecer a visão da população a respeito dos riachos / canais 

de Recife, e de informá-los sobre as funções destes ambientes e sobre a necessidade da 

adoção de práticas voltadas para a revitalização.  

O universo que fez parte da pesquisa social foi de 1.682 residências, através de uma 

amostragem aleatória simples, utilizou-se uma amostra de 167 residências.  

Durante as conversas buscou-se responder as seguintes questões:  

(1) Qual o modelo de riacho você prefere (1, 2 ou 3)?  

(2) Qual a diferença entre CANAL e RIACHO em Recife?  

Para a primeira pergunta, as fotografias apresentadas nas figuras 1a, 1b e 1c foram 

mostradas para a população. 
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Figuras 1a, 1b e 1c - Imagens de riachos apresentadas aos participantes das entrevistas. 

 

         1a) Riacho Parnamirim degradado – Imagem1           1b) Rio Jordão canalizado e retificado – Imagem 2 

Fonte: PREUSS, 2013 

 
 

1c) Riacho na Inglaterra revitalizado - Imagem 3  

Fonte: Janes, 2011 

Os trabalhos não tiveram a intenção de ser uma pesquisa antropológica ou sociológica, 

as análises dos dados foram direcionadas para as diferentes nuances de conhecimento 

demonstradas pela população. Esta abordagem pode colaborar para trabalhos de revitalização 

de cursos d'água que valorizem a capacidade social, conforme abordado por Thomson e 

Pepperdine (2003) e Limeira (2010).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Através da análise dos aspectos físicos e de uso e ocupação do solo da bacia do riacho 

Parnamirim observou-se que o seu curso foi interrompido aproximadamente na metade da 

bacia hidrográfica, o que ocasiona sérios alagamentos. 

Salienta-se que a lâmina d’água do riacho Parnamirim e de seus contribuintes é 

formada em parte por escoamento de base e outra parte por efluente doméstico. O riacho 

Parnamirim recebe grande quantidade de efluentes domésticos das residências e condomínios 

regulares, bem como das habitações irregulares do seu entorno. Na área drenada pelo riacho 

existe uma antiga rede de coleta de efluentes que atualmente não atende de forma adequada 



                   XI Encontro Nacional de Águas Urbanas – 5 a 7 de Julho de 2017 – Belo 
Horizonte 

 

porque foram construídos prédios de vários pavimentos onde antes havia apenas uma casa e a 

rede não comporta mais o esgoto doméstico que termina extravasando para o riacho. 

Por meio das conversas com os moradores do entorno do riacho/canal Parnamirim 

foram realizadas análises das respostas dos mesmos.  

Para a pergunta 1 – Qual o modelo de riacho você prefere (1, 2 ou 3)? - as respostas da 

população demonstraram uma preferência aproximadamente dividida entre riacho canalizado 

e retificado (46,11%) e riacho revitalizado (50,30%), como sendo o melhor modelo de riacho 

para Recife. Esta constatação fortalece a necessidade das pessoas conhecerem os prejuízos 

causados às funções dos riachos, provocados pelas suas canalizações e retificações, e os 

benefícios da revitalização.  

Com relação a pergunta 2 - Qual a diferença entre CANAL e RIACHO em Recife? – 

os resultados demonstraram que grande parte da população não reconhece os canais como 

riachos naturais. Apenas 20,36% demonstram ter uma visão que associa os canais como sendo 

riachos que sofreram obras de canalização.   

Parte da população respondeu que canal foi construído (29,94%) ou é poluído 

(28,14%), não associando estes ambientes a cursos d’água naturais.  Esta afirmação foi 

fortalecida quando as respostas que diferenciam os riachos dos canais foram analisadas. A 

população demonstrou acreditar que canal não é riacho, porque para ser riacho precisa ser 

algo natural 40,72% ou limpo 14,37%.  

CONCLUSÕES  

Para o resgate das funções do riacho Parnamirim e de suas Áreas de Preservação 

Permanente na paisagem urbana deve-se evitar as tradicionais canalizações e retificações, 

procurando manter a sinuosidade e conservando o máximo possível o terreno natural das 

margens, protegendo a zona ripária e garantindo o escoamento de base.  

É necessário integrar os serviços que compõem o saneamento ambiental, como a coleta 

e destinação final de resíduos sólidos, coleta e tratamento de esgotos e a drenagem das águas 

pluviais, a fim de promover a melhoria da qualidade ambiental, a restituição das margens dos 

cursos de água e o controle da produção de sedimentos. 

A metodologia utilizada para as análises das respostas possibilitou demonstrar a faixa 

de variação de conhecimentos da população, sendo possível constatar que os projetos de 

revitalização de riachos urbanos necessitam que as informações referentes à sua importância 

sejam divulgadas para o máximo de pessoas possível, principalmente para a população do 

entorno dos riachos. Percebeu-se que é necessário envolver a população no processo de 
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revitalização, para que o maior número de pessoas passe a conhecer as funções que os riachos 

exercem e os diversos benefícios para a sociedade com a revitalização destes cursos d’água. 

Assim sendo, as pessoas passam a apoiar e até mesmo solicitar dos poderes públicos as 

melhores práticas voltadas para o resgate das funções hidráulicas, hidrológicas, ecológicas e 

sociais para os riachos de Recife.  
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