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1. INTRODUÇÃO

Os rios urbanos que outrora tiveram grande participação na vida da população, principal via

de mobilidade urbana e lugar de ampla balneabilidade, hoje quase caem no esquecimento.

Praticamente se tornaram corredores de esgoto. Muitos rios, passam despercebidos pelos fundos dos

lotes, como é o caso do rio Capibaribe, que atravessa a cidade do Recife aonde a ocupação do solo

ao longo dos anos desrespeitou os recuos necessários para a sua várzea de drenagem natural. No

contexto da capital pernambucana, este rio vasto está intimamente ligado à sua história e tem um

forte poder simbólico na sua representação e no imaginário coletivo dos recifenses. Porém, na atual

situação, o rio é visto como fonte de problemas (como as doenças, alagamentos e obstáculos à

passagem), e flui em meio ao lixo e a poluição, revelando-se uma verdadeira negação social.

O Rio Capibaribe tem sua nascente no Agreste pernambucano e atravessa diversas cidades até

desaguar no Oceano Atlântico com extensão de cerca de 280 km. A má qualidade de suas águas

reflete as contribuições de efluentes domésticos e industriais recebidas ao longo de todo o seu

percurso. O trecho do rio Capibaribe em estudo está concentrado no município do Recife, com

cerca de 15 quilômetros, abrangendo 22 bairros.

Apesar de vários planos e programas para revitalização do rio Capibaribe, a sua maioria não

foi colocada em prática. Isto posto, nos faz refletir sobre a curiosa contradição entre beleza natural e

degradação deste rio; de atenção dada a este, e dos poucos resultados obtidos. Desta forma, se fará



um recorte a partir do Bairro de Apipucos (limite com a Ponte da Rua Dezenove de Abril), área de

onde em diante percebe-se o maior adensamento urbano até o Oceano Atlântico, onde deságua no

centro histórico do Recife apresentando propostas para o resgate da ambiência ribeirinha do referido

rio.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Como ressalta Alemany (2001; apud PEREIRA, 2006) as relações das cidades com suas

frentes de água (waterfront) têm se tornado tema de grande atualidade do urbanismo

contemporâneo. Quando um núcleo urbano é estruturado paralelo à sua rede hidrográfica, este é

componente marcante da cena urbana; ele permanece na memória coletiva e histórica da população,

como indaga Ponte (2007).

Assim, buscou-se fazer uma soma de diversas pesquisas relacionadas ao urbanismo e

paisagismo contemporâneos sustentáveis no mundo, que podem ser aplicadas ao cenário do Recife,

na proposta de “trazer para perto” seu waterfront. Desta forma, os casos e sugestões indicados a

seguir foram selecionados a partir de seus conceitos de integrar o rio com a cidade – trazer o rio

para o cotidiano, fazendo com que este bem, representado como símbolo que identifica a cidade do

Recife, possa voltar a ser usufruído pelos habitantes desta cidade e pelos turistas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A reapropriação das margens fluviais tinha e tem significado expressivo da construção

simbólica para a população do lugar, uma vez que a urbanização na Amazônia (assim como no

Recife, embora em menor proporção), tem na rede hidrográfica um poderoso condicionante. Neste

sentido, tem-se como proposta para requalificação do Rio Capibaribe os seguintes aspectos:

 Implantação de corredor verde: no meio urbano do Recife, não foram previstas durante a sua

evolução a criação de Áreas de Preservação Permanente (APP) ao longo dos rios e córregos. Desta

forma, a pressão do crescimento da cidade adensou suas construções estendendo-se até as faixas

lindeiras ao rio em quase toda sua extensão. O que se sugere é que se reduza a escala de parque a

corredor, tirando-se partido, caso a caso, de sua presente ocupação urbana, agregando diversos

efeitos positivos. Na figura 01 pode-se observar a conexão das águas do Capibaribe com alguns dos

principais pontos de interesse da cidade que abrangem o recorte em estudo. Sendo a primeira (em

azul) do centro histórico do Recife ligando-se ao centro histórico de Olinda (segunda) num sentido



ao norte, através da confluência com o Rio Beberibe; a terceira, à zona sul da cidade, adentrando-se

ao Rio Jiquiá até o Aeroclube; da quarta em diante, conecta do centro a oeste, em pontos de áreas

verdes, por onde podem interligar-se através do corredor verde.

FIGURA 1: Conexões do Capibaribe a pontos de interesse.
FONTE: Neves, 2009 .

 “Abrir janelas” ao Rio: a valorização dos percursos de pedestres, com a remodelação de

calçadas e ruas lindeiras, melhoria de acessibilidade e inclusão de mobiliário urbano são conexões

importantes para estabelecer o acesso ao rio, principalmente a curto prazo, visto que o corredor

verde deve ser mais longo o tempo de implementação, e quando implementado incorporaria estes

espaços ao seu percurso. Estas ‘janelas’ podem se configurar em “oásis” urbanos, de amenidades de

temperaturas, e embora ainda em menor escala que o corredor verde, já é uma forma de atrair o rio

para o convívio urbano em um formato que poderia ter um conceito de pocket parks, segundo

BARRA (2006). Outra forma de se abrirem janelas é conservando os casarios ainda existentes nas

margens. Embora estes espaços sejam privados, poder-se-ia incentivar a serem reaproveitadas as

áreas de quintais voltados ao rio para oferecer serviços ao público.

 Permeando a cidade contribuindo para a eficiência hidrológica: muitos dos projetistas

internacionais adotam práticas que envolvem ao mesmo tempo a estética, a funcionalidade e a

sustentabilidade, como o caso das soluções de drenagem associadas ao tratamento de agenciamento

paisagístico. Estas práticas, inclusive, poderiam ser adotadas não somente em trechos próximos a



corpos d’água, como por toda a cidade, facilitando a absorção da água e contribuindo para amenizar

o problema de alagamentos.

4. CONCLUSÃO

Nas sugestões discutidas observou-se que áreas degradadas como várzeas, margens e córregos

podem e devem ser recuperadas e incorporadas ao sistema de áreas verdes e de lazer de uma cidade,

desmistificando a visão simplista de que não é possível adaptar recursos naturais e desenvolvimento

urbano. A qualidade paisagística do rio Capibaribe que se consagra como maior expressão no centro

da cidade deveria ser realçada ter extensão a toda a área urbanizada, contribuindo para que sua

população pudesse desfrutar de um ambiente saudável e equilibrado, onde os atributos locais são

destacados, e os elementos naturais e antrópicos convivam harmoniosamente.

Para tanto, percebe-se a necessidade da consolidação e ampliação de espaços públicos

adequados ao lazer; ampliação de área de mobilidade urbana; conservação das áreas verdes

permeáveis; a necessidade de reassentamento e saneamento das áreas ocupadas irregularmente;

valorização da paisagem ribeirinha e de seus significados para a preservação da memória coletiva,

evidenciando a beleza e a diversidade dos recursos naturais preservados no ambiente urbano e

reavivando o cotidiano pretérito de cidade balneária.
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