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RESUMO 

O processo espontâneo de expansão da urbanização nas cidades acarreta na disputa de novas 

áreas para diversos usos. Muitas vezes a população de baixa renda ocupa as áreas marginais 

dos cursos d'água. Esse processo gera impactos negativos na qualidade, quantidade e no 

regime de escoamento de riachos, justificando, nesse cenário, a importância da avaliação dos 

impactos provocados. Assim sendo, o presente trabalho avaliou o comportamento hidráulico 

do riacho Cavouco, no município do Recife, sob o efeito do estrangulamento de sua seção 

hidráulica em um trecho do sistema, em decorrência das ocupações ribeirinhas irregulares. 

Para esta análise foram utilizados softwares de modelação hidrológica (ABC 6) e hidráulica 

(HEC-RAS). Os resultados mostraram um aumento do nível d’água do riacho, podendo 

apresentar uma variação máxima de 1,34m.  
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INTRODUÇÃO 

O crescimento populacional acelerado nos centros urbanos em desenvolvimento, em 

conjunto com os avanços na urbanização, necessidades de avanços na economia, quando não 

controlados, podem provocar diversos impactos, muitos deles, agressivos à vida humana, ao 

meio ambiente e ao patrimônio público (Tucci, 1997). 

Quanto à relação com a drenagem de águas pluviais, as ocorrências desses impactos 

acontecem, principalmente, devido ao aumento expressivo da quantidade de superfícies 

impermeáveis decorrentes da urbanização e ocupação. As soluções propostas 
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tradicionalmente para a drenagem urbana estão voltadas para a canalização do escoamento, 

seja por meio de galerias subterrâneas ou canais. 

Em termos qualitativos, o desenvolvimento urbano também contribui para a 

ocorrência de impactos negativos sobre o escoamento. As cidades têm representado risco aos 

corpos d'água, visto que são fontes de poluição difusa, seja por sedimentos, provocados pela 

erosão, seja pelo lixo descartado pela população, ou ainda pelo carreamento de resíduos de 

automóveis. 

A produção de sedimentos e resíduos sólidos provocam sérios problemas aos cursos 

d’água na macrodrenagem. São eles, o assoreamento dos cursos d’água, comprometendo a 

permanência e sobrevivência da vida aquática e o mau funcionamento do sistema de 

microdrenagem, diminuindo a seção transversal do curso d’água e reduzindo a capacidade de 

escoamento (SOUSA, 2016). 

Outro fator relevante para a diminuição da capacidade de escoamento são as invasões 

das comunidades ribeirinhas. As enchentes causadas pelas ocupações das margens dos rios, 

por comunidades ribeirinhas são enchentes naturais que ocorrem em rios de médio e grande 

porte, onde o rio extravasa do seu leito menor e ocupa o leito maior, onde as comunidades 

estão localizadas (Tucci, 1997).  

É comum observar nas margens dos rios, comunidades vivendo em situações precárias 

e convivendo com lixo urbano (Cabral, 2005). A ocorrência de precipitação intensa e o 

“estrangulamento” da seção transversal do rio, causado pela ocupação irregular, potencializa 

enchentes e alagamentos, causando diversos transtornos sociais, ambientais e econômicos 

àquelas e a outras regiões próximas às margens do rio (Tucci, 2002; França Neto, 2015). 

Diante deste cenário, o presente trabalho avalia o comportamento hidráulico do riacho 

Cavouco, localizado na cidade do Recife, no Estado de Pernambuco, verificando os efeitos 

provocados pelo estrangulamento de sua seção hidráulica em determinado trecho, em 

detrimento do processo de ocupações ribeirinhas.  

 

METODOLOGIA 

A bacia de drenagem do Riacho Cavouco possui uma área de contribuição de 3,43 km² 

e o seu curso d’água uma extensão de aproximadamente 5,3 km (FONSECA NETO, 2016). O 

trecho mais crítico de ocupações ribeirinhas irregulares, possui uma extensão aproximada de 
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600 metros (sem revestimento) e encontra-se próximo do exutório do sistema, à 

aproximadamente 500 metros de distância. Em Recife a média pluviométrica anual é de 

2.400mm concentrando-se principalmente entre os meses de março e julho.  

Inicialmente, com auxílio do programa QGIS e dados de SRTM, foram delimitadas e 

discretizadas as sub-bacias de drenagem do riacho Cavouco. As informações obtidas, 

apoiadas por imagens de satélite e equações de chuva da região, forneceram suporte ao uso do 

programa ABC 6, onde foi aplicado o método chuva-vazão do SCS (Soil Conservation 

Service) para a determinação da vazão máxima na seção, considerando uma recorrência de 10 

anos. O tempo de concentração da bacia, calculado pela fórmula de Kirpich I, foi de 180min e 

o valor do CN (Número de Curva) adotado foi de 80.  

Posteriormente, através do software HEC-RAS, foi realizada a modelagem hidráulica, 

cujos dados de entrada principais foram a geometria das seções transversais e os respectivos 

coeficientes de Manning. As seções transversais foram disponibilizadas pelo órgão gestor da 

drenagem urbana do Recife, a Emlurb (Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana) e os 

coeficientes de Manning adotados foram: 0,025 para os trechos sem revestimento (solo 

natural) e 0,017 para os trechos revestidos em concreto. No exutório do sistema, como 

condição de contorno, considerou-se a interferência da maré, já que o sistema de 

macrodrenagem do Recife está sujeito à variabilidade diária do nível das marés. 

Definido os critérios de modelagem, foram simulados dois cenários: o primeiro 

baseado na situação atual do sistema e o segundo prevendo o avanço das ocupações 

irregulares no leito do riacho Cavouco, num trecho não revestido (solo natural) de 600 metros 

localizado próximo ao exutório do sistema (resultando na diminuição da seção hidráulica e na 

modificação do coeficiente de Manning para 0,035). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 1 mostra o trecho crítico da análise das ocupações do riacho Cavouco, não 

canalizado, representado por quatro seções, referentes aos trechos distanciados de 500, 800, 

1000 e 1100 metros do exutório.  

Observando as imagens de cada seção, verifica-se uma tendência em ocorrer um 

estrangulamento em decorrência do avanço das ocupações irregulares. Nesse sentido, 

estimou-se a redução da seção e com isso determinou-se as alterações nas áreas molhada. A 
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Tabela 1 apresenta os valores referentes a essa análise, bem como as vazão máximas de cada 

seção considerada, obtidas pela modelagem hidrológica do software ABC 6. 

 

 

 
Figura 1 – Seções analisadas do Riacho Cavouco. 

 
Fonte – Adaptada de GOOGLE EARTH (2016). 

 

  

Tabela 1 – Redução da área molhada e vazões utilizadas em cada trecho. 

Seção Distância até o 

exutório (m) 

Alteração da área 

molhada (%)* 

Vazão (m3/s) 

Seção 1 1100 166 19,44 

Seção 2 1000 100 19,44 

Seção 3 800 -43 19,44 

Seção 4 500 -72 20,54 

 *Valores negativos indicam uma redução na área molhada devido a construções irregulares na calha. 

 

 Definidos os parâmetros de simulação do cenário 2 (novas seções hidráulicas e 

coeficiente de Manning ajustado para 0,035), e considerando a condição de preamar (1,36m 

Seção 3 

Seção 4 

Seção 2 

Seção 1 
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em concordância com a referência de nível do IBGE), a Figura 2 apresenta o perfil hidráulico 

do riacho Cavouco resultante da modelagem hidráulica do HEC-RAS.  

 

 

Figura 2 – Variação do nível d’água no riacho Cavouco para os cenários preestabelecidos. 

 

 

Analisando o perfil hidráulico da Figura 2, é possível constatar que o efeito do 

estrangulamento afetou uma grande parte à montante, como também, pequena parte à jusante. 

No que diz respeito ao aumento da lâmina de água, verifica-se que o seu maior valor ocorreu 

no trecho 3, resultando num incremento de 1,34m, extravasando a calha natural do riacho e 

invadindo as casas. 

CONCLUSÕES 

 Diante do exposto, nota-se que as ocupações nas áreas de várzea dos rios são grandes 

problemas a serem enfrentados pela drenagem urbana das cidades. Como visto, estas invasões 

podem desencadear uma série de fatores que contribuem para o estrangulamento dos canais, 

como o aumento de sedimentos no leito dos rios, depósito de lixo, crescimento de vegetação, 

entre outras consequências presentes neste estudo de caso. Além disso, esse estrangulamento 
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das seções dos canais pode agravar ainda mais os quadros de inundações provocando a 

criação de áreas de risco que antes não existiam. 

 Visando a minimização deste problema, cabe uma forte ação por parte das políticas 

públicas a fim de que contenham as invasões humanas nesta área. Para isso, podem ser 

adotadas medidas não-estruturais e estruturais. As não estruturais são menos onerosas, como a 

educação ambiental da população e o sistema de alerta de inundações através de agentes dos 

órgãos municipais. Já as estruturais podem se dar através da canalização dessa parcela do rio 

definindo permanentemente a área das seções para impedir o estrangulamento. Também pode 

ser adotada a criação de parques lineares que impeçam as ocupações irregulares nestas áreas 

melhorando a qualidade de vida da população que vive na região. 
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