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RESUMO 

 

Esta pesquisa analisa os riachos urbanos como objetos geográficos que revelam a degradação da 

natureza na cidade. Sendo os riachos parte do contexto urbano na região semiárida do Nordeste 

Brasileiro, espera-se que estes cursos d’água possam produzir efeitos paisagísticos e funcionais 

como facilitar a drenagem de água pluvial, evitando alagamentos; mas ao contrário disso, 

atualmente na cidade de Juazeiro, no estado da Bahia (Brasil), esses riachos encontram-se muito 

transformados, poluídos e degradados, a ponto de não serem mais reconhecidos como riachos 

naturais, mas sim como canais de esgoto a céu aberto. O objetivo da pesquisa foi entender os fatores 

de transformação e degradação que levaram os riachos urbanos de Juazeiro-BA a terem a atual 

configuração física, identificando os principais problemas ambientais urbanos. A metodologia 

baseou-se no trabalho de observação direta, com entrevistas coletivas e conversas não estruturadas 

junto à população e ao poder público local. Os resultados mostraram que a falta de planejamento e 

investimentos na área de saneamento foram alguns dos fatores determinantes que fizeram com que 

os riachos sofressem importantes transformações não somente na própria conformação física, de 

uso, mas também em relação à qualidade da água devido ao despejo de resíduos sólidos e líquidos, 

bem como ficou completamente alterada a biodiversidade terrestre e aquífera existente nesses 

espaços; neste contexto destaca-se a grande proliferação de insetos que representa o principal 

problema ambiental percebido pela população local.  

 

Palavras-chave: Riachos urbanos, Degradação ambiental, Semiárido brasileiro, Juazeiro-BA 
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INTRODUÇÃO 

 

A partir do tema da natureza na cidade, a discussão que este estudo propõe gira entorno de 

um objeto que ao longo do processo de urbanização, perdeu progressivamente a sua essência de 

natureza, tornando-se cada vez menos natural e cada vez mais artificial: trata-se dos riachos urbanos 

em ambiente semiárido, localizados na cidade de Juazeiro-BA. 

De uma forma geral, especialmente fora do Brasil, os riachos urbanos têm sido usados para a 

valorização do espaço público mediante a requalificação das margens e a revitalização das águas e 

dos elementos naturais presentes nos riachos.  

Alguns dos elementos naturais mais presentes nas cidades como a vegetação e a água 

superficial, são usados por arquitetos, urbanistas e paisagistas para adornar o desenho do espaço 

público, considerando a importância dos benefícios ecológicos e microclimáticos que estes 

oferecem ao ambiente urbano. Mas apesar de se obter de um lado, por meio da natureza, uma 

valorização do espaço dos pontos de vista ecológico, social, econômico e governamental, por outro 

lado os elementos naturais na cidade – quando degradados – muitas vezes são vistos como ameaças 

(proliferadores de doenças e incômodos) pelas/para as populações urbanas. 

Sendo Juazeiro-BA uma cidade inserida numa bacia hidrográfica cortada por três riachos que 

atravessam vários bairros, pode-se afirmar que esses córregos, no passado remoto, constituíam 

alguns dos pouquíssimos “espaços naturais” existentes na cidade, no sentido de terem elementos da 

natureza como água, terra e mata ciliar, que atualmente se encontram muito transformados e 

degradados.  Além do verde1 da água e das áreas ribeirinhas, dentro do perímetro urbano não há 

presença de nenhum parque para uso público que possa constituir área verde urbana ou espaço 

natural na cidade.  

Mas o que se entende quando se fala de rios e riachos naturais? No senso comum, a imagem e 

o mesmo conceito de riacho remetem a uma ideia de natureza intocada, ou seja, uma natureza em 

estado original, sem interferências humanas, já que estas interferências têm a capacidade de 

modificar a configuração física e espacial dos elementos naturais; certamente esta definição de 

riacho natural não se aplica aos riachos urbanos de Juazeiro-BA. 

Colocando a palavra ‘urbano’ associada ao nome ‘riacho’, entende-se um elemento 

originalmente natural que, uma vez inserido na cidade ou em qualquer tipo de aglomeração urbana, 

assume aquelas características de objeto artificializado; um objeto inserido num meio marcado - 

como sugere Lefebvre (1999) na teoria da “revolução urbana” -  por variáveis como centralidade, 

reunião, centralização de atividades econômicas e produção de relações sociais concentradas num 

espaço definido e não disperso. Assim, os riachos são qualificados como urbanos por possuírem um 

grau maior ou menor de contato com o ambiente da cidade.  

Certamente os riachos existem no campo, na cidade e nos ambientes silvestres, mas a 

configuração espacial deles, a qualidade da água e da mata ciliar, e toda a biodiversidade terrestre e 

aquífera presente neles, se mostra bem diferente e em contínua mutação na medida em que os 

riachos vão se aproximando da cidade, tornando-os aos poucos, riachos urbanos.   

Sendo os riachos da cidade de Juazeiro-BA parte do contexto semiárido, espera-se que estes 

cursos d´água, que em princípio foram córregos intermitentes, possam produzir efeitos paisagísticos 

e funcionais benéficos para a cidade, como por exemplo, atender a função de drenagem das águas 

pluviais evitando alagamentos urbanos. Mas ao contrário disso, atualmente na cidade de Juazeiro-

BA, estes riachos encontram-se muito transformados, poluídos e degradados, a ponto de não serem 

mais reconhecidos como riachos, mas sim como canais receptores de despejos líquidos e sólidos.  

                                                             
1 Por natureza, a água é considerada verde e não incolor, sendo que contem micro-organismos aquáticos denominados 

algas, a maioria das vezes invisíveis a olho nu. Como todas as demais plantas, estas realizam a fotossíntese e se 

desenvolvem através da luz, o oxigênio e a clorofila (que constitui o pigmento verde).  
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Com isso, os riachos urbanos passaram a ser considerados pela população local não mais 

como os originais Riacho Macarrão, Riacho Malhada e Riacho Mulungu, mas sim como os “canais 

de esgoto”; esta é a nomenclatura atualmente usada para referir-se a esses objetos.   

 

 

OBJETIVOS  

 

O objetivo geral desta pesquisa foi entender de que forma os riachos urbanos de Juazeiro-BA 

(que antes eram ambientes naturais), foram transformados em imensos canais de esgoto a céu 

aberto.  

Entre os objetivo específicos teve identificar os principais fatores de degradação dos riachos 

urbanos; analisar os efeitos negativos das condições atuais dos riachos sobre o ambiente e a 

população; delinear e descrever a configuração física atual dos riachos urbanos nas várias 

dimensões perceptivas.  

 

 

METODOLOGIA 

 

Esta investigação foi desenvolvida na modalidade da observação participante, com a 

finalidade de coletar, junto à população e vários representantes do poder público municipal, 

informações e dados qualitativos que auxiliassem no mapeamento da configuração dos riachos 

urbanos de Juazeiro-BA.  

Essa modalidade de pesquisa revelou-se essencial não somente para realizar uma breve 

reconstrução histórica, mas, sobretudo, para desvendar o retrato atual dos riachos urbanos, sendo 

esta uma tarefa que envolve o conhecimento atualizado de vários agentes sociais. Entre os 

procedimentos metodológicos, houve: 1) o uso de entrevistas coletivas que foram realizadas com 

alguns moradores das áreas ribeirinhas aos riachos urbanos, onde foi possível coletar informações 

sobre a história e as transformações que os riachos subiram, evidenciando os problemas ambientais; 

2) participação em reuniões de associações de bairros, audiências públicas e seminários sobre a 

temática local; 3) organização de conversas não estruturadas com alguns técnicos das 

administrações municipais que possuem conhecimento profundo sobre o percurso histórico da 

urbanização; 4) análise do discurso realizada mediante a leitura de blogs locais e matérias de 

jornais.  

 

 

OS RIACHOS URBANOS COMO NATUREZA DEGRADADA 

 

Para refletir em torno do tema dos riachos urbanos e da natureza na cidade, é necessário 

iniciar com a análise de como, de modo geral e do ponto de vista físico, a natureza se materializa na 

cidade, sem necessariamente associa-la aos riachos urbanos.  Para Serra (1987, p. 52) “[...] na 

análise das aglomerações mais ou menos permanentes de adaptações do espaço, chamadas espaços 

urbanos, o espaço natural pode ser reduzido a alguns metros abaixo da superfície do terreno e a 

algumas dezenas de metros acima dele”.  

Segundo esse autor a natureza na cidade deve ser compreendida como algo mais amplo que 

simplesmente a vegetação urbana (arborização, parques, canteiros e outros tipos de áreas verdes) 

como comumente costuma-se entender, pois a forma do espaço natural na cidade consiste num “[...] 

conjunto de variáveis tais como o relevo, a hidrografia, o clima, os materiais de construção 

disponíveis, a fertilidade do solo circundante, a existência de minérios, a ocorrência de água, a 

disponibilidade de outros tipos de matéria-primas etc.” (SERRA, 1987, p. 84). 

A partir dessas características físicas, pode-se afirmar que os riachos urbanos existentes em 

Juazeiro-BA também atendem os “critérios” para fazer parte da natureza na cidade, ainda que 

atualmente estejam muitos degradados e poluídos. Segundo Porath (2004, p. 25) “Pode-se afirmar 
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que um rio urbano é aquele que sofre modificações pelo homem no processo de urbanização, tendo 

seu potencial paisagístico aproveitado ou não”. Desse modo os rios e riachos, quando inseridos 

numa aglomeração urbana, estão inevitavelmente sujeitos á modificações que vão prejudicar a vida 

do próprio curso d água, negando-lhe assim a própria identidade de elemento natural.  

De modo geral, no imaginário coletivo da população, os rios e riachos urbanos são associados 

diretamente ao esgoto e não à água (limpa) enquanto fonte de vida e biodiversidade; 

proporcionalmente, quanto mais os riachos são de pequenas dimensões, tanto mais é imediata a 

associação com o esgoto.  

Mas a partir de quando os riachos urbanos deixaram de ser expressão da natureza na cidade? 

Será que se os riachos fossem limpos, a representação dessa natureza seria outra? Certamente o fato 

da degradação e dos dejetos jogados nos riachos contribuiu muito para que esses elementos se 

tornassem alvo de um sentimento negativo. 

Ao longo do processo de urbanização da cidade de Juazeiro-BA, os riachos já existentes 

foram gradativamente ampliados de largura em alguns trechos e diminuídos em outros, desviados, 

retificados, poluídos, em parte cobertos e transformados em canais. Com isso, estes espaços 

geográficos foram privados de seu valor paisagístico e seus benefícios ecológicos que originalmente 

tinham, modificando profundamente o apreço que a população tinha deles enquanto elementos da 

natureza na cidade. 

Vale ressaltar que a transformação dos riachos em canais não aconteceu durante pouco 

tempo, mas foi um processo lento, longo e caracterizado por vários acontecimentos e conflitos entre 

as escolhas políticas (onde a população é, ou não, cumplice do governo local) e o cuidado com a 

natureza na cidade. Esta natureza não inclui somente os riachos urbanos, mas tem uma forte 

implicação no rio São Francisco porque os riachos são afluentes deste rio e a cidade de Juazeiro foi 

construída às margens deste grande e importante rio, que é fonte de vida para toda a população 

ribeirinha, incluindo a cidade de Juazeiro-BA.  

Essas implicações dos riachos no rio São Francisco estão principalmente ligadas ao despejo 

de esgoto in natura nos riachos, que convergem num ponto de saída direta no rio São Francisco, 

que por sua vez é o maior receptor de esgoto sem tratamento, já que ele recebe as águas e os 

resíduos líquidos presentes em todos os riachos de Juazeiro.  

Portanto, o cuidado ou o descuido com a natureza na cidade não envolve somente a questão 

dos riachos urbanos, mas se torna uma questão ambiental à escala não só local, mas também 

regional; transforma-se então numa questão de saúde pública com problemas como a proliferação 

de insetos e doenças, e enfim, constitui um forte impacto na qualidade de vida dos cidadãos 

Juazeirenses.  

Nesse contexto é importante entender qual é o papel do poder público na atuação de políticas 

voltadas a resolver as questões ligadas aos riachos urbanos, considerando a complexidade do tema 

que envolve áreas como: saneamento básico, saúde, ecologia, meio ambiente, educação ambiental, 

valorização do espaço e qualidade de vida da população urbana.  

A exemplo disso, vale citar que o termo riacho natural – que não é mais aplicável ao referido 

estudo de caso – foi substituído no cotidiano pela palavra canal, assumindo um sentido negativo não 

só conceitualmente mas principalmente na dimensão concreta da realidade. Nesse sentido, as 

representações sociais dos riachos urbanos, passaram a ter a acepção negativa trazida por termos 

como: “os canais da vergonha”, ou “os canais das muriçocas”, usando as palavras da população.  

 

 

O CONTEXTO GEOGRÁFICO E O PERCURSO HISTÓRICO DOS RIACHOS 

 

Sendo o objeto desta pesquisa os riachos urbanos, vale fazer uma descrição atual do contexto 

geográfico onde eles estão inseridos.  

Sabe-se que a região semiárida brasileira é caracterizada por temperaturas elevadas durante a 

maior parte do ano, fator que, associado à irregular e baixa precipitação, gera um clima quente/seco 
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que não oferece um adequado conforto térmico para as populações urbanas e rurais, tanto em 

espaços abertos quanto em ambientes construídos.  

A cidade de Juazeiro, localizada exatamente no centro da região semiárida brasileira, 

apresenta essas caraterísticas climáticas de forma bastante acentuada. A escassez de pluviosidade 

não favorece a presença das águas superficiais na cidade, deixando o leito natural dos riachos, seco 

durante a época de estiagem, e cheio durante as chuvas que geralmente caem no verão; sendo assim, 

esses córregos – que na cidade formam o sistema de macrodrenagem natural das águas pluviais – 

são riachos intermitentes, mas que atualmente se tornaram permanentes devido a grande quantidade 

de esgotos que cai neles.  

Como representado na figura 1, a topografia do sítio urbano, Juazeiro mostra a presença de 

três desses córregos originários: riacho Macarrão, riacho Malhada e riacho Mulungu que cortam 

transversalmente a cidade, se estendendo para fora da zona urbana. Existe também um quarto riacho 

posteriormente demarcado (chamado João Freitas), oriundo da bacia do Mulungu. Além destes 

riachos, existem algumas lagoas e vários outros trechos em forma de córregos que configuram os 

braços dos três riachos; estes estão descritos na figura 3.  

 
Figura 1: Relevo do sítio onde está localizada a cidade de Juazeiro-BA, com os riachos. 

 
Elaboração: Nigro, M., 2014. 

 

 Com o processo de urbanização da cidade, a configuração física dos riachos naturais foi 

mudando de acordo com as exigências de ocupação do solo, tanto da ocupação ordenada 
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institucionalmente, como das invasões espontâneas que se implantaram nas áreas do entorno dos 

riachos, sendo este um processo ainda hoje em ato, já que existem varias áreas livres adjacentes aos 

riachos, que estão sendo ocupadas de forma irregular principalmente por construções de residências 

unifamiliares, ignorando a distância de domínio2 (30 m) das duas margens dos riachos que deveriam 

ser deixadas livres (sem construções) devido ao risco de alagamentos.  A figura 2 mostra algumas 

das cotas do terreno onde se desenvolve a cidade com a delimitação dos bairros.  

 
Figura 2: Topografia de Juazeiro-BA com diferentes cotas e delimitação dos bairros. 

 
Elaboração: Nigro, M., 2014. 

 

Apesar de a cidade de Juazeiro ser percebida, pela população, de modo geral bastante plana 

na sua morfologia, os vários bairros não estão todos num só nível, já que, como representado na 

figura 2, do ponto A (bairro São Geraldo, no limite com o riacho Macarrão) ao ponto I (bairro Joao 

Paulo II), existem 20 metros de diferença de cota. As áreas representadas com uma mancha mais 

escura se encontram num nível mais baixo do que outras; as tonalidades mais claras indicam os 

                                                             
2 Código florestal - LEI Nº 12.651, de 25 de Maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. Na seção 

sobre delimitação das áreas de preservação permanente – APP (cap. II; seção I; art. 4) estabelece as faixas marginais de 

qualquer curso d’água natural perene e intermitente, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de 30 

metros, para os cursos d’água de menos de 10 metros de largura, como no caso dos riachos de Juazeiro-BA. 
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pontos mais altos. A percepção dos desníveis do terreno é mostrada também pelas curvas de nível 

indicadas no mapa; onde as curvas se intensificam, nas partes mais baixas, estão localizados os 

riachos, ou seja, o leito natural das águas.  

Usar o termo ‘riachos naturais’ significa falar de elementos que existiam antes das primeiras 

construções e do surgimento da cidade de Juazeiro, quando naquele sítio tudo era realmente 

composto por elementos naturais bióticos: vegetais e animais; e abióticos: terra, água, minerais e 

rochas. Atualmente o espaço que os riachos urbanos constituem não é mais plenamente 

reconhecível como espaço natural, apesar de ser composto por vários elementos naturais que ainda 

continuam existindo.  

A figura 3 mostra no mapa da cidade como o espaço construído das residências e das 

atividades comerciais se aproximou muito dos espaços das águas, ou seja, dos riachos urbanos. Isso 

faz com que nas épocas de chuva aconteçam de forma constante muitos alagamentos, 

principalmente nas casas que estão próximas aos riachos.  

 
Figura 3: Cidade de Juazeiro-BA com a situação atual dos riachos urbanos. 

 
Elaboração: Nigro, M., 2014. 
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Vale ressaltar que Juazeiro é uma cidade que historicamente vem sofrendo alagamentos e 

inundações pela sua própria topografia, mas isso se tornou um acontecimento cada vez mais 

presente nos bairros que estão nas cotas mais baixas e que surgiram nas ultimas décadas, sendo a 

situação ainda pior para quem mora às margens ou nas proximidades dos riachos.  

Com o aumento da oferta das atividades econômico-produtivas (principalmente na 

agricultura), a população urbana cresceu rapidamente a partir da década de 1980 devido ao fluxo 

migratório que vinha de outras localidades. No entanto, de acordo com Carvalho (1999), 
Quando o processo de urbanização é acelerado como ocorreu no Brasil, inevitavelmente a 

situação agrava-se dando origem a conflitos constantes pois a demanda por novas 

habitações e pelo solo urbano, decorrente das atividades produtivas, passa a exigir a 

abertura de novas fronteiras para a expansão urbana, gerando três alternativas: absorção 
progressiva de áreas que anteriormente tinham uso agrário; verticalização em função do 

aumento dos custos da terra urbana e transformações de uso do solo, incorporando vazios 

urbanos à área edificada ou ainda pondo em sacrifício as áreas verdes urbanas 

(CARVALHO, 1999, p. 52). 

 

A mesma coisa vale para os riachos urbanos de Juazeiro, que de um ponto de vista ecológico, 

o espaço por onde passam, assim como as próprias margens, é considerado como área verde urbana. 

Os espaços adjacentes aos riachos foram progressivamente ocupados por construções indevidas (a 

maioria destas são estabelecimentos domiciliares), até chegar em alguns trechos da cidade, a manter 

uma distância insignificante entre as casas e os riachos. Isso ocorreu de forma bastante acelerada 

nos últimos 30 anos e ainda hoje essa é uma prática em ato em vários bairros atravessados pelos 

riachos.  

Vale destacar que esses tipos de conflitos ambientais, que se manifestam entre outros 

fenômenos com os alagamentos urbanos, é gerado de um lado pela disputa do uso do solo entre a 

sociedade e a natureza, ou seja, o cidadão que constrói a própria residência numa superfície 

destinada (por natureza) a ser ocupada pelas águas superficiais, sejam elas temporárias ou não, e, 

por outro lado, pela pouca fiscalização (ou omissão) do poder público municipal, já que é uma 

questão de regulamentação de uso do solo.   

Durante os 181 anos (IBGE, 2014) de história da cidade, vários trechos dos riachos foram 

aterrados; de acordo com Rickmann et al. (2008) “[...] o objetivo do poder público de urbanizar a 

cidade aterrando os rios favorece o capital imobiliário, os cidadãos que podem comprar terras nesse 

espaço e empresas que neles instalam seus serviços”. Além de aterrados, outros trechos de riachos 

foram desviados e reduzido o tamanho, outros foram em parte cobertos com placas de cimento, até 

perder progressivamente a maior parte da forma originária a ponto de não se reconhecer mais o 

caminho natural das águas, como no caso do riacho Mulungu, que foi quase completamente alterado 

na sua forma dentro da zona urbana, mas continua com a sua configuração natural na zona rural.  

Seria ingênuo pensar que nos aglomerados urbanos os rios e riachos podem ser mantidos na 

sua forma natural, porem as modificações físicas desses elementos – quando forem atuadas de 

acordo com os princípios de sustentabilidade – não deve necessariamente trazer uma destruição dos 

equilíbrios biológicos. De acordo com Binder (2002), 
Os rios estão permanentemente sujeitos à ocorrência de modificações no seu 

curso natural. As possibilidades de modificações naturais dos cursos d’água 

são fortemente limitadas em rios retificados e mantidos por obras 

hidráulicas. Este fato impede a renovação natural dos núcleos biológicos, das 

estruturas e das condições especí ficas das diversidades da biota (BINDER,  

2002, p. 9). 

  

Ainda sobre o processo de transformação artificial, Santos (2003, p. 200) afirma que “O 

objeto [...] torna-se forma-conteúdo quando associado a uma totalidade social que age como uma 

força de transformação”. A transformação dos riachos não se deu somente em relação à forma, mas 

principalmente à sua estrutura e função, que “[...] são indissociáveis tanto enquanto categorias 

analíticas como enquanto categorias históricas” (SANTOS, 2003, p. 200); na medida em que 

aumentava o tamanho da cidade e a quantidade dos bairros periféricos, a infraestrutura de 
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saneamento básico não conseguiu acompanhar o crescimento acelerado da cidade. Portanto, 

faltando a rede coletora de esgotamento sanitário, as águas residuais que saiam das residências, 

seguiam por meio de micro-canais abertos e simplesmente pela força de gravidade, confluindo nos 

riachos que por sua vez se tornaram canais receptores de esgoto doméstico.  

Até hoje, apesar da infraestrutura de saneamento básico ter melhorado na cidade, os riachos 

estão sendo usados totalmente como canais de esgoto a céu aberto e ao mesmo tempo atendem a 

função de escoamento das chuvas. Resulta que não existe uma divisão entre o sistema de drenagem 

natural das águas pluviais (o que deveria ser específico para os riachos intermitentes) e o sistema de 

coleta de esgotos que deveria ser levado às estações de tratamento, antes de ser destinado ao rio em 

forma de água limpa.  

O contexto atual mostra claramente que todas as águas que passam na rede natural de 

drenagem formada pelos riachos, tanto de chuva como de esgoto, convergem num só ponto de saída 

direta, jogando o esgoto in natura no rio São Francisco. Vale ressaltar que não é 100% do esgoto da 

cidade a cair no rio sem tratamento, pois existem sim vários bairros de Juazeiro que são 

devidamente saneados e as águas que saem das residências destes bairros passam pelas estações de 

estabilização onde é feito o tratamento3.   

 

 

A ANÁLISE DA CONFIGURAÇÃO ATUAL DOS RIACHOS  

 

Percorrendo toda a extensão nas margens, nas áreas habitadas e não habitadas dentro do 

perímetro urbano, aborda-se uma vista extremamente variegada ao longo de todos os trechos; os 

riachos atravessam bairros antigos e novos, existem trechos onde as construções estão localizadas 

bem próximas das margens, com uma distância de 2 metros, como mostra a figura 4, e outros onde 

há até 10m de distância entre as habitações e o riacho.  

 
Figura 4: riacho Malhada – Juazeiro BA 

 
Foto: Nigro, M. 2014 

 

O tipo das casas localizadas às margens dos riachos tem uma estrutura padrão em tijolo 

furado; a tipologia morfológica da maioria das casas é o modelo habitacional de pequeno porte no 

nível térreo, com telhado com duas águas tipo cangalha4, muitas sem reboco. De modo geral a 

ocupação irregular das margens dos riachos é caraterizada por moradias simples e humildes. 

Segundo Garcias & Alfonso (2013), 

                                                             
3 Este artigo não apresenta o dado preciso sobre o volume de esgoto tratado e a quantidade não tratada a cair in natura 

no rio São Francisco, devido à falta de informações quantitativas, procuradas nos órgãos competentes. Faz-se 

necessário, portanto, realizar um estudo específico para levantar esse dado.  
4 Caracterizada pela definição de duas superfícies planas, com declividades iguais ou distintas, unidas por uma linha 

central, sem ser distanciadas por uma elevação.  
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No Brasil, praticamente todos os rios das cidades estão poluídos. Fato agravado pelo 

descontrole da ocupação de suas margens, principalmente pela população de baixa renda, 

sem nenhuma proteção sanitária e que contribuem para a insalubridade dos ambientes 

urbanos. Apesar da gravidade da ocupação irregular, a mesma não é primazia da classe 

pobre (Garcias & Alfonso, 2013, p. 140). 

 

Também em Juazeiro-BA, embora a maioria dessas habitações ribeirinhas aos riachos 

parecerem simples e de baixo custo, encontraram-se várias casas ribeirinhas com uma aparência 

bastante sofisticada, em dois níveis (térreo e primeiro andar), de médio porte, com jardim, com 

garage para o automóvel, com espaço aberto para lazer e com um valor econômico certamente 

maior que as demais casas comuns.  

Ao longo de toda a extensão dos riachos, a vegetação arbórea é quase ausente; há áreas 

completamente vazias expostas à forte insolação, com presença significativa de vegetação aquática 

que reduz a velocidade da água e não favorece a oxigenação para os animais presentes, como 

peixes, visíveis somente em poucos pontos. Também é fácil identificar muitos pontos de 

assoreamento em todos os trechos. 

Como explica Santos (1997, p. 42), “O meio ambiente urbano é cada vez mais um meio 

artificial, fabricado com restos da natureza primitiva crescentemente encoberta pelas obras dos 

homens”. Também com os riachos, os elementos naturais ocupam um espaço cada vez menor nos 

interstícios que restam entre os elementos construídos nas margens.  

Fazendo uma descrição sumária, chama atenção a posição das moradias ribeirinhas que, 

sempre que possível, estão com o fundo da casa voltado para o riacho, enquanto a frente fica do 

lado oposto, de modo a dar ‘as costas’ para os riachos. É uma postura que já diz algo sobre a 

representação desses espaços que são o mais possível escondidos atrás das casas e o menos possível 

observados, muito menos, contemplados. 

A observação desse objeto implica também aspectos multissensoriais, já que “A leitura dos 

espaços urbanos, periféricos ou centrais, não se faz somente sobre mapas, construindo um código 

abstrato” (LEFEBVRE, 2008, p. 86). Há fatores que se percebem só através da observação direta do 

espaço concreto; o odor dos riachos devido a presença de grande quantidade de esgoto é um 

elemento importante, assim como a proliferação descontrolada de insetos, em alguns pontos, 

verdadeiras ‘nuvens’ de muriçocas, e o barulho da água que cai das tubulações de esgoto.  

Mas não é somente o esgoto a única forma de resíduo jogado nos riachos; há uma 

significativa presença de resíduos sólidos: sacos de lixo doméstico, embalagens de material plástico 

e metálico, muitos pneus de automóveis, colchões, sofás, camas de madeira, eletrodomésticos,  

restos de móveis, entulhos, carcaças de animais e até automóveis abandonados tanto nas margens 

como no próprio leito dos riachos. 

Da vivência com o campo de estudo onde estão localizados os riachos urbanos, percebe-se 

que os resíduos sólidos são jogados nos pontos em que os riachos estão mais degradados, mesmo 

estando em zonas mais urbanizadas com moradias á sua volta. É fácil presenciar cenas onde 

cidadãos param o próprio automóvel na margem dos riachos e lançam qualquer tipo de resíduos, a 

fim de desfazer-se deste, com a intenção de descartá-lo num lugar onde tudo parece “feio e 

abandonado” (usando as palavras da população).  

Vale destacar que o termo “abandonado”, no entendimento da população local é geralmente 

relativo ao abandono do poder público em relação àquelas comunidades, já que, segundo os 

moradores, não é comum presenciar a atuação de serviços que visem a melhoria de determinados 

espaços, por exemplo, os espaços adjacentes aos riachos urbanos.   

Para completar a descrição do espaço físico dos riachos, faltou um elemento fundamental: as 

pessoas, de propósito citadas por último, devido à quase total ausência nas ruas ou caminhos 

adjacentes aos riachos. As práticas cotidianas dos moradores que residem nas casas ribeirinhas não 

mostram uma vivência com o espaço da rua ou da calçada vizinha ao riacho, pelo contrário, o 

espaço aparece vazio, sem pessoas.  

Não existe interação positiva com o riacho, já que este é visto como algo que traz malefícios e 

a população procura o mais possível evitar o contato físico e visual com esses córregos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Na história dos riachos urbanos de Juazeiro-BA (contada pelos moradores) eles sempre 

apareceram como elementos naturais com os quais a população interagia de forma completamente 

diferente em relação à hoje. Significa que esses corpos d’água no passado não representavam um 

incômodo ou uma negatividade para os moradores, mas sim um recurso natural que oferecia 

diversão – sendo que a população usava tomar banho nos riachos – proporcionando também os 

benefícios funcionais (drenagem) e paisagístico-ambientais para a cidade. 

Com o crescimento acelerado da população urbana, a cidade não se mostrou capaz de manter 

inalteradas as condições naturais dos riachos urbanos já existentes, transformando-os em canais de 

esgoto a céu aberto. Um dos principais fatores que contribuiu a gerar a poluição dos riachos foi usar 

o sistema de macro-drenagem natural associado ao sistema das águas brutas no mesmo corpo 

hídrico; daqui resultou que os riachos foram inteiramente integrados à rede principal (subterrânea) 

de esgotamento sanitário, sendo que grande parte dos dejetos correm a céu aberto (nos riachos), e 

terminam sendo despejados diretamente no rio São Francisco, sem tratamento prévio.    

Essa foi provavelmente, na concepção dos vários gestores públicos que se sucederam, a 

maneira mais fácil de “resolver” o problema do saneamento para os bairros que não beneficiavam 

deste serviço básico. Vale ressaltar que tais tipos de medidas públicas são atuadas no sentido de 

serem pontuais e provisórias – já que são irregulares e prejudiciais para o ambiente e a população – 

até encontrar soluções mais sustentáveis e adequadas para cada caso; no entanto, não pode-se 

afirmar que isso funcionou porque o que foi implementado como provisório, tornou-se definitivo e 

esse sistema que permaneceu até hoje, foi piorando progressivamente o nível de poluição e 

degradação dos riachos e por consequência do rio São Francisco.  

A transformação dos riachos em canais provocou diversos efeitos negativos para os 

moradores da cidade, não somente para quem mora às margens, mas sim para toda a população que 

sofre com a grande quantidade de muriçocas, já que estas encontram as condições favoráveis para 

se proliferarem em alguns pontos assoreados dos riachos. Não se quer aqui afirmar que o aumento 

exorbitante das muriçocas ao longo do tempo, foi provocado pela poluição descontrolada, o 

assoreamento e o descuido dos riachos urbanos, já que esse problema ambiental é o resultado de 

uma série de fatores diferentes que, combinados, chegaram à situação atual.  

A questão dos riachos urbanos não é de fácil solução já que o problema envolve diversos 

fatores como o saneamento básico, a saúde, a infraestrutura urbana, a educação ambiental etc.. Dos 

pontos de vista social, ecológico e paisagístico, a solução adequada não seria colocar coberturas dos 

riachos com placas de concreto ou asfalto, deixando os esgotos correrem por baixo; isso não 

passaria de esconder a sujeira por debaixo do “tapete”. Em primeiro lugar é preciso despoluir os 

riachos direcionando os dejetos domésticos na rede subterrânea de esgotamento sanitário, deixando 

os córregos livres para atender exclusivamente a função da macrodrenagem pluvial, evitando dessa 

forma os problemáticos alagamentos urbanos que historicamente afligem a cidade, podendo ainda 

requalificar os espaços adjacentes aos riachos mediante estruturas para lazer e mobilidade, além de 

servirem para interligações entre os bairros.  

Na história da cidade caracterizada por problemas socioambientais relacionados aos riachos 

urbanos, é possível encontrar, por parte da política e dos vários gestores públicos, uma falta de 

prioridade em obras de saneamento básico, suprida por soluções que implicam na perda e 

degradação da natureza na cidade.   
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