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Resumo: A microbacia do riacho Parnamirim, situada na zona oeste da cidade do Recife, apresenta 
características eminentemente urbana, com extensão de 1.170m e área de drenagem de 153 ha. 
Visando elaborar uma proposta de renaturalização do riacho Parnamirim, este trabalho apresenta os 
resultados das pesquisas de campo, que geraram as informações hidráulicas e hidrológicas 
necessárias. 
 

 

Abstract: The watershed of Parnamirim stream, located in the western part of Recife city, has 
essentially urban characteristics. Length of main stream is 1,170 m and drainage area is 153 ha. 
This work intends to provide hydrologic and hydraulic information to elaborate a proposal for  
Parnamirim stream recuperation of natural characteristics.  
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I – INTRODUÇÃO 
 

O riacho Parnamirim é um afluente urbano do baixo rio Capibaribe, desaguando em sua 

margem esquerda após atravessar o bairro de Parnamirirm e Casa Forte, situados na zona oeste da 

cidade do Recife (Figura 1). 

 

 
Figura 1 – Localização do riacho Parnamirim em planta da cidade do 
Recife. 

 
Atualmente pode ser considerado um canal fétido e parcialmente retificado, que corre o risco 

de ser esquecido na malha urbana, podendo vir a ser coberto com placas de asfalto ou cimento, 

como já foram parte dos 66 canais de Recife. Porém, 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 para aquários. 

O Parnamirim, que na língua tupi significa rio pequeno (ROCHA, 1967), foi um dos motivos 

para a localização do forte Real do Bom Jesus, no atual Sítio da Trindade, quando no século XVII 

os portugueses tentavam barrar as investidas dos holandeses para o interior. Isso porque o local 

“ficava muito perto do rio Capibaribe e ainda mais do riacho Parnamirim”, no dizer do historiador 

Pereira da Costa (1992). Foi ainda por ele que os holandeses, em 1634, tentaram atacar aquela 

fortificação, subindo com barcos pelo seu leito, sendo rechaçados e mortos, depois de sangrenta 

batalha de um dia inteiro. 
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Como se verifica, este canal fétido guarda mais do que excrementos in natura, de recentes 

habitantes que lhes estrangulam as margens e canalizam as suas fezes. Guarda história e paisagens 

que precisam ser resgatadas. Este é mais um motivo para renaturalizá-lo. Ou seja, resgatá-lo em seu 

leito e margens, para que os moradores desfrutem de espaço público mais natural, em que a água e a 

vegetação sejam valores da paisagem, e a história ingrediente da cidadania. 

A oportunidade de renaturalização do curso d’água surge no momento em que a Prefeitura da 

Cidade do Recife inicia a implantação do Projeto Capibaribe Melhor, que contempla na área 

saneamento e realocação de moradias irregulares, para “ordenamento urbano”. Para isso, conta com 

recursos de financiamento do Banco Mundial (RECIFE, 2005). 

Para serem aceitas as propostas de intervenção para renaturalização, no entanto, as mudanças 

precisam ser entendidas e assumidas por gestores e beneficiários. Eis o desafio: gerar uma proposta 

realista, clara, factível e inovadora, para viabilizar a primeira renaturalização de curso d’água 

urbano da Região Metropolitana do Recife. 

Neste sentido, este trabalho tem por objetivo oferecer as informações hidráulicas e 

hidrológicas necessárias para avaliar o potencial de renaturalização do riacho Parnamirim e propor a 

sua recuperação à Prefeitura do Recife. 

 
II – MATERIAL E MÉTODOS 
 

O riacho Parnamirim, que pode também ser chamado de córrego, possui atualmente 1.170 

metros de extensão, nascendo no bairro de Casa Forte e desaguando no rio Capibaribe, após 

atravessar o bairro de Parnamirim, em Recife. 

Também chamado canal do Parnamirim, é um curso d’água estreito, com cerca de cinco 

metros de largura e área de drenagem de 153,2 ha, dos quais cerca de 12,4 ha são permeáveis (sem 

revestimento de fundo). 

Para o estudo hidráulico-hidrológico o riacho foi dividido em três segmentos para cálculo de 

comprimento e declividade de cada trecho, além do tempo de concentração e as vazões de projeto, 

para recorrências de 10, 25 e 50 anos. 

No seu trecho médio a ocupação de baixa renda, chamada Ilha das Cobras (comunidade 

Lemos Torres), ocupa uma área de 0,98 ha, nas suas margens direita e esquerda, e até sobre o 

próprio leito. De acordo com os dados do Cadastro de Áreas Pobres do Recife (RECIFE, 2001), lá 

existem 840 pessoas vivendo em 190 unidades habitacionais (média de 4 pessoas por habitação), 

das quais 177 estão com a remoção prevista pelo Projeto Capibaribe Melhor. Parte das remoções 

são justificadas pela necessidade de drenagem do canal, num total de 150; e outras 27 unidades 

habitacionais serão removidas para a implementação do sistema de esgotamento sanitário e 

saneamento integrado.  
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Neste projeto as ações de saneamento integrado nas áreas pobres, que inclui o canal do 

Parnamirim e a Ilha das Cobras, envolvem: melhorias nos sistemas de abastecimento de água, de 

esgotamento sanitário, de drenagem e pavimentação de vias, remoção e relocação de famílias para 

ordenamento urbano com construção de moradias, educação sanitária e ambiental, melhoria das 

instalações hidro-sanitárias domiciliares, ligações domiciliares e controle de vetores. 

 
III – RESULTADOS 
 

O riacho foi dividido em 6 trechos para se ter uma melhor visualização da realidade, de 

acordo com informações da prefeitura da cidade de Recife (Figura 2). 

A

B

C

D

E

F

G

 
Figura 2 – Localização do riacho Parnamirim em planta da cidade do Recife (atual). 

 
• Trecho A-B 
 
Seção: Irregular 
Largura: 3,00 m 
Tipo de revestimento: Nenhum 
Tipo de limpeza: Manual 
Observações: Esse trecho possui muita vegetação em 
suas margens. Não sofre inundações. 
 
• Trecho B-C 
 
Seção: Irregular 

Largura: 7,00 m 
Tipo de revestimento: Nenhum 
Tipo de limpeza: Mecanizada 
Observações: Não sofre inundações e também possui 
vegetação às suas margens. 
 
• Trecho C-D 
 
Seção: Retangular 
Largura: 2,40 m 
Tipo de revestimento: Alvenaria de tijolo 
Condições do revestimento: Regular 
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Tipo de limpeza: Manual 
Observações: Há vegetação na margem esquerda do 
canal. O trecho é inundável. 
 
• Trecho D-E 
 
Seção: Retangular 
Largura: 2,40 m 
Tipo de revestimento: Alvenaria de pedra 
Condições do revestimento: Regular 
Tipo de limpeza: Manual 
Observações: O trecho é inundável. 
 
• Trecho E-F 
 
Seção: Irregular 
Largura: 3,90 m 

Tipo de revestimento: Nenhum 
Tipo de limpeza: Manual 
Observações: Nesse trecho são encontrados lixo e 
vegetação e há possibilidade de inundações. 
 
• Trecho F-G 
 
Seção: Irregular 
Largura: 7,30 m 
Tipo de revestimento: A margem direita possui, 
aproximadamente, 50,00 m revestidos em alvenaria de 
pedra. 
Condições do revestimento: Regular 
Tipo de limpeza: Manual 
Observações: Há lixo e vegetação no interior do canal. 
É inundável. 

  
Figura 3 – Início do Canal (Ponto A) Figura 4 – Final do trecho A-B 

 

  
Figura 5 – Foto do ponto C para o ponto B Figura 6 – Final do trecho B-C 
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Figura 7 – Foto do ponto D para o ponto C Figura 8 – Início do trecho D-E 
 

  
Figura 9 – Início do trecho E-F Figura 10 – Final do trecho E-F 

 

Observa-se na Figura 10 que uma casa comercial ocupou a área do canal e construiu os pilares 

do prédio dentro do próprio leito do riacho. Após algum tempo a prefeitura conseguiu reverter o 

processo e demoliu a edificação, que havia sido construída de maneira irregular na área do riacho. 

Foram obtidas estimativas das vazões provenientes das precipitações de maior intensidade, e 

avaliação da capacidade de escoamento da calha fluvial, de acordo com o tempo de retorno das 

precipitações. 

Após o cálculo das áreas de cada trecho, e com as cotas (a montante e a jusante) foram 

calculadas as declividades, de acordo com a Tabela 1. O trecho médio foi dividido em dois, um até 

o nº 119 da Rua Lemos Torres e o outro daí em diante. 

 
Tabela 1 – Cálculo das declividades de cada trecho da bacia hidrográfica do riacho Parnamirim. 

TRECHO EXTENSÃO (m) ÁREA DA BACIA (m2) COTAS (m) DECLIV. (m/m) 

 CANAL NO TRECHO ACUMULADA MONTANTE JUSANTE - S - 

ALTO 182,03 625081,53 625081,53 3,5 3,0 0,00275 

325,68 270931,29 896012,82 3,0 2,915 0,00031 
MÉDIO 

269,98 314069,53 1210082,35 2,915 2,83 0,00022 

BAIXO 382,66 96527,38 1306609,73 2,83 1,87 0,00251 

 
Para efeito do cálculo do tempo de concentração, o ponto mais extremo da bacia fica 

aproximadamente a 1160,35 m do exutório. Foram estimadas as seções do canal para os quatro 

trechos e seus respectivos perímetros molhados, conforme a Figura 11. 

  

 
Figura 11 – Seções estimadas para o canal. 

B (m) b(m) h1(m) h2(m) A M  (m²) NATURAL CONCRETO TOTAL 
8 3 1,32 1,12 10,12 5,48 5,64 11,12

15 8 1,32 1,12 23,44 7,35 10,64 17,99

0 9 2 0 18 9,00 13,00 22,00

8,5 4 2,2 1,12 15,8 5,03 8,40 13,43

PERIMETRO MOLHADO(m) SEÇÃO DO CANAL 
SEÇÃO ESTIMADA 

B 

b 
h 1 

h 2 
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Para o cálculo do tempo de concentração de cada trecho, foi calculado, primeiramente, o 

tempo de escoamento a partir da vazão admissível, que é função da seção estimada e coeficiente de 

rugosidade de manning. 

 

Tabela 2 – Cálculo da vazão admissível em função da seção estimada. 

 
 

Tabela 3 – Coeficientes de rugosidade de manning usados para o cálculo da vazão admissível. 

 

 
E por último foi calculado a chuva de projeto e vazões de projeto para 10, 25 e 50 anos de 

tempo de retorno (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Cálculo da vazão de projeto para 10, 25 e 50 anos de tempo de retorno. 

 

 
IV – DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
 

Os cursos de água naturais, componentes da malha hidrográfica urbana, tendem a um 

processo gradativo de degradação decorrente do processo de uso e ocupação do solo, iniciando-se 

muitas vezes de maneira informal, sem atendimento aos requisitos mínimos de ordenamento 

urbano, respeito ao sistema de drenagem e proteção das áreas de preservação permanente. 

CARACTERÍSTICA HIDRÁULICA 
EM FUNÇÃO DA SEÇÃO ESTIMADA 

VAZÃO ADM. VELOC. Tesc. 
(m³/s) (m/s) (min) 

14,53 1,44
14,47 0,62 3,13
16,76 0,93 10,33
25,73 1,63 0,00

η i η 
leito nat.= 0,05

pedra = 0,018

concreto= 0,014

mixto= 0,034

COEF. RUG. DE MANNING - η - 

TEMPO DE CONC.(min) COEF. DE ESC.
NO TRECHO TOTAL I 10 (mm/h) I 25  (mm/h) I 50  (mm/h) Q 10  (m³/s) Q 25  (m³/s) Q 50  (m³/s) 

35,31 35,31 0,8 67,51 76,04 82,76 9,38 10,57 11,51 
3,13 38,44 0,7 64,70 72,87 79,32 11,28 12,71 13,83 

10,33 48,77 0,7 57,30 64,54 70,25 13,49 15,20 16,54 
0,00 48,77 0,7 64,54 70,25 14,57 16,41 17,86 

CHUVA PROJ. VAZÃO DE PROJETO 

57,30 
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Mesmo as ocupações formais, a partir de loteamentos estabelecidos e aprovados pela 

municipalidade, de acordo com as normas da lei de uso do solo, terminam por gerar pressões sobre 

os corpos de água, sobretudo pelo despejo direto ou indireto, do lixo e de esgotos sanitários. 

Esta situação é verificada em praticamente todos os cursos de água da cidade do Recife, que 

são afluentes de dois importantes rios: Beberibe e Capibaribe. 

O movimento mundial de renaturalização dos cursos d’água, que se estabeleceu nos últimos 

anos (PENNING – ROMELE & BURGESS, 1997, RILEY, 1988) com rebatimento em áreas 

urbanas brasileiras (BINDER,2001), ainda não gerou repercussão em Pernambuco, por conseguinte, 

em Recife. 

Sem entrar na discussão sobre o melhor termo a ser usado, se renaturalização ou revitalização, 

como o faz Selles (2001), é importante caracterizar tal processo como uma busca de 

restabelecimento de padrões de comportamento hidráulico e hidrológico que se aproximam das 

condições originais, possibilitando uma recuperação do cenário ecológico anterior, em suas funções 

físicas e biológicas (BINDER, 2002); (LIMA, 2007) e (COSTA e BRITO, 2007) (MENDIONDO, 

et al, 2004). 

Este restabelecimento, por ocorrer em áreas tipicamente urbanas, não pode ser completo, uma 

vez que o ecossistema como um todo já é bastante alterado e as demandas da sociedade humana 

para tais espaços não podem ser igual às existentes quando o homem era apenas mais um elemento 

no ambiente natural. 

Assim, o que se pretende é remodelar pequenos cursos d’água, para que cumpram seu papel 

ecológico, dentro de uma realidade tacitamente urbana. Neste contexto, intervenções como 

restabelecimento da vegetação nas margens, tratamento de efluentes domésticos ou das águas de 

drenagem, reconstituição da drenagem secundária, recuperação de meandros e instalação de parques 

lineares, podem ser ações a serem adotadas, em conjunto ou alternativamente. 

Importante, porém, que as intervenções não comprometam a drenagem principal, ampliando 

os riscos de inundações nas áreas urbanas do entorno, que, ao mesmo tempo, incorporam o 

princípio da valorização das áreas livres, abertas, de caminhada por pedestres, e que possibilitem 

um reencontro com uma fauna e flora já quase desaparecida dos centros urbanos. 

Neste sentido, os resultados de hidráulica e hidrologia gerados na presente pesquisa criam as 

condições de informação para a elaboração da proposta de renaturalização da microbacia do riacho 

Parnamirim, a próxima etapa do projeto em execução. 
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