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RESUMO – O riacho Sítio dos Pintos, localizado no bairro com mesmo nome, na cidade do Recife, 
faz parte da Unidade de Conservação da Natureza (UCN) Sítio dos Pintos. De maneira semelhante a 
outros cursos d’água urbanos, algumas áreas foram ocupadas desordenadamente e existem 
problemas sérios de esgoto e de lixo. Como um passo inicial para um processo de revitalização foi 
realizado um estudo hidrológico do riacho. Foi feita a delimitação da bacia hidrográfica e de suas 
sub-bacias e foram avaliados comprimentos dos cursos d’água, áreas e declividade. Atualmente, 

estão sendo desenvolvidos estudos para implantação de um Plano de Manejo  a ser coordenado pelo 
Órgão de Gestão Ambiental Municipal. O plano de manejo oferecerá condições para recuperação do 
curso d’água bem como da área no entorno do riacho. 

 

ABSTRACT– The Sítio dos Pintos stream, located in the neighborhood with the same name, in 
the city of Recife, is part of the Sítio dos Pintos Nature Conservation Unit (UCN). Similar to other 
urban waterways, some areas have been occupied in disorderly ways and there are serious sewage 
and waste problems. As an initial step towards a revitalization process a hydrological study of the 
creek was carried out. The river basin and its sub-basins were delimited and lengths of 
watercourses, areas and declivity were evaluated. Currently, studies are being developed for the 
implementation of a Management Plan to be coordinated by the Municipal Environmental 
Management Body. The management plan will provide conditions for the recovery of the 
watercourse as well as the area around the creek. 
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INTRODUÇÃO 

O riacho Sítio dos Pintos localiza-se no bairro de Sítio dos Pintos, na região oeste da cidade 

de Recife, e deságua no rio Camaragibe que por sua vez é afluente da margem esquerda do rio 

Capibaribe.  O bairro de Sítio dos Pintos (figura 1) faz parte da região política administrativa 

RPA3 na parte ocidental de Recife e faz limite com o município de Camaragibe. A área do bairro 

é de 180,0 hectares, a população é de 7.276 habitantes e a densidade populacional é de 40,4 

habitantes por hectare. 

 

 

Figura 1 – Bairro Sítio dos Pintos (Google, 2018) 

 

Sítio dos Pintos foi considerada Zona Especial de Proteção pela Lei Municipal 

No16.176/96 e posteriormente foi declarada Unidade de Conservação da Natureza (UCN) Sítio 

dos Pintos, em conformidade com o SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza. 

Por ser uma área protegida, o bairro deveria contar, por exemplo, com cuidado especial 

para garantir “a sustentabilidade dos sistemas naturais, especialmente os recursos hídricos 

remanescentes de mata e seus ecossistemas associados, essenciais à conservação da 

biodiversidade” (Braga, 2018). 

Apesar de ser uma unidade de conservação, a ocupação desordenada foi avançando em 

diversos pontos como aconteceu também com o Capibaribe e outros afluentes. Alguns desses 

riachos tiveram partes aterradas ou canalizadas para a drenagem pluvial (Cabral, 2014). 
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Figura 2 – Trecho final do Riacho Sítio dos Pintos (Google, 2018) 

 

O presente artigo faz parte de uma pesquisa sobre Drenagem Urbana como meio para a 

revitalização de áreas urbanas e peri-urbanas, como forma de mitigar o processo de deterioração e 

declínio de áreas marginalizadas, mantendo a cidade em constante renovação e incluindo fatores 

de inovação. 

 

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS  

Os limites da bacia hidrográfica do riacho Sítio dos Pintos não coincidem com os limites 

do bairro que por sua vez não coincidem com os limites da unidade de conservação. 

A bacia hidrográfica do riacho Sítio dos Pintos corresponde a uma área de 102,8 

hectares(Figura 3), sendo seu principal afluente o córrego da Fortuna com uma área de 25,9 

hectares (sub-bacias zero, 1 e 3 da figura 5). O relevo da bacia é muito acidentado, sendo o ponto 

mais alto do início do riacho da Fortuna na cota 26,35 m e o ponto mais baixo a foz do riacho 

Sítio dos Pintos no rio Camaragibe na cota 1,63m. 
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Figura 3 – Bacia hidrográfica do riacho Sítio dos Pintos. 

 

 A topografia da região foi analisada para identificar os divisores de água e as sub-bacias. A 

figura 4 mostra as cotas dos pontos relevantes das nascentes e dos cursos d’água bem como os 

comprimentos dos diversos trechos que compõem a malha hidrográfica. 
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Figura 4: a) cotas dos pontos relevantes das nascentes e dos cursos d’água b) comprimentos 
dos diversos trechos que compõem a malha hidrográfica 

 

As áreas das sub-bacias foram avaliadas e são apresentadas na figura 5. O tempo de 

concentração foi avaliado pelo método de Schaake et al (1967) recomendado por Silveira (2005) 

para bacias urbanas. As vazões máximas foram estimadas pelo Método Racional para tempos de 

recorrência de 2 anos, 5 anos e 10 anos, utilizando os coeficientes de escoamento superficial (C) 

propostos por Wilken (1978). A sub-bacias receberam uma classificação manual de cobertura do 

solo através de imagens de satélite (tabela 1). 

Tabela 1 – Percentuais de uso e ocupação e Coeficientes de escoamento superficial das sub-bacias 

Sub-bacia 
Densamente 
Urbanizada 
(C=0.90) 

Medianamente 
Urbanizada 
(C=0.30) 

Vegetação 
Rasteira 
(C=0.20) 

Mata 
(C=0.05) 

Cméd 

0 81% 0% 0% 19% 0.74 
1 100% 0% 0% 0% 0.90 
2 30% 15% 2% 53% 0.34 
3 77% 23% 0% 0% 0.76 
4 40% 0% 18% 42% 0.42 
5 0% 0% 50% 50% 0.12 
6 0% 69% 13% 17% 0.24 
7 0% 70% 0% 30% 0.22 
8 46% 0% 0% 54% 0.44 
9 0% 9% 0% 91% 0.07 
10 47% 39% 0% 14% 0.55 
11 0% 38% 15% 48% 0.17 
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Figura 5 – Sub-bacias do riacho Sítio dos Pintos e áreas de contribuição em quilômetros 

quadrados. 

As intensidades das precipitações pluviométricas foram obtidas utilizando a  equação de 

chuvas intensas extraída do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Recife (2017). 
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Tabela 2 – Intensidades das precipitações pluviométricas para tempos de retorno de 2, 5 e 10 anos e 
vazões máximas correspondentes para cada sub-bacia 

  i(mm/h) Qmáx(m³/s) 

Sub-bacia 2 anos 5 anos 10 anos 2 anos 5 anos 10 anos 

0 104.31 111.84 147.36 1.80 1.93 2.54 

1 102.83 110.24 145.26 1.69 1.81 2.38 

2 101.30 108.61 143.11 1.37 1.47 1.94 

3 100.12 107.34 141.43 2.31 2.48 3.26 

4 101.59 108.91 143.50 0.89 0.96 1.26 

5 101.61 108.94 143.54 0.32 0.34 0.45 

6 103.65 111.13 146.42 0.63 0.67 0.89 

7 97.44 104.46 137.64 0.31 0.33 0.43 

8 93.68 100.44 132.34 0.93 1.00 1.32 

9 96.88 103.87 136.85 0.15 0.16 0.21 

10 100.00 107.22 141.27 2.11 2.27 2.99 

11 96.22 103.16 135.93 0.33 0.35 0.47 

 

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO  

A Unidade de Conservação da Natureza Sítio dos Pintos, instituída pela Lei Municipal 

Nº 16.176/96 como Unidade de Conservação Municipal, foi declarada como Unidade de 

Conservação da Natureza (UCN) Sítio dos Pintos pelo decreto 23.818 de 2008. Na época não foi 

implementado um plano de manejo para atender às peculiaridades locais. No momento, a ANE 

(Águas do Nordeste) está desenvolvendo estudos para implantar um Plano de Manejo coordenado 

pelo Órgão de Gestão Ambiental Municipal. 

Entre outras ações da unidade de conservação, uma sugestão de uma parte dos interessados 

na UCN é a criação de um parque urbano na parte plana do riacho, a jusante do núcleo urbano 

principal. A ideia do parque surgiu da necessidade de melhorar a drenagem das águas pluviais da 

área num processo de gestão integrada e ecossistêmica levando em conta os princípios de LID - 

Low Impact Development (Desenvolvimento com baixo impacto) e WSUD - Water Sensitive 

Urban Design (Projeto urbano em locais com influência de água). 

 O parque proposto será localizado na área verde existente às margens do riacho Sítio dos 

Pintos no seu trecho final entre a estrada de Sítio dos Pintos, a Avenida Dom Manuel de Medeiros 

e a Av Luiz Antonio de Araújo.  

 O terreno pertence parte à prefeitura de Recife e parte à Universidade Federal Rural de 

Pernambuco, embora as faixas junto às vias de acesso estejam ocupadas por edificações, o trecho 

central nas margens do riacho ainda permanece sem invasões e com vegetação arbustiva e 

arbórea. 
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Figura 6 – Uma das sugestões de parte dos interessados na UCN é a criação de um parque. A linha 

vermelha corresponde a uma ciclovia que seria construída por dentro do terreno do parque, saindo 

da Av Dom Manuel de Medeiros e indo até o núcleo de Sítio dos Pintos. 

 

 

 

Figura 7 – Sugestão para o parque. Corte transversal mostrando a ciclovia e a calçada para 

pedestres. 

 

 Portanto, como vem acontecendo em outros países, o curso d’água que foi esquecido e 

massacrado ao longo de muitas décadas, volta a ser proposto como elemento centralizador  de 

recuperação urbana com as finalidades hidrológicas, hidráulicas, de lazer, de mobilidade local e de 

resgate urbano. 
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COMENTÁRIOS FINAIS 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente está realizando um 

processo participativo para elaboração do plano de manejo da Unidade de Conservação da Natureza 

em Sítio dos Pintos e espera-se que o processo ofereça condições de recuperação ambiental e 

conservação da malha hidrográfica do Riacho Sítio dos Pintos. 

 Entre diversas ações para conservação dos remanescentes de mata Atlântica, de tratamentos 

de efluentes domésticos, de coleta e destino final de resíduos sólidos, um grupo de pessoas 

interessadas na UCN propôs também a criação de um Parque Urbano do Riacho Sítio dos Pintos. O 

referido parque  representa uma proposta de requalificação urbana garantindo a manutenção da área 

verde, evitando novas invasões, melhorando a acessibilidade de pedestres e ciclistas, melhorando a 

drenagem urbana da área e oferecendo uma oportunidade de lazer para os moradores de Sítio dos 

Pintos e de Dois Irmãos. 

O estudo hidrológico da presente pesquisa pretende oferecer subsídios para revitalização do 

riacho Sítio dos Pintos de maneira que o mesmo possa ser o eixo principal da UCN  no aspecto 

mobilizador, acelerador e estratégico, voltado para o estabelecimento de novos padrões de 

organização e utilização dos territórios, e para um melhor desempenho da UCN levando em conta 

as dimensões morfológica, funcional e social. 
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