
1 XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

 

 

XV SIMPÓSIO DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE  

 

ANÁLISE COMPARATIVA DA PERCEPÇÃO 

HIDROAMBIENTAL DOS MORADORES DE COMUNIDADE 

EM PARNAMIRIM/RECIFE-PE 
 

Lysanne de Souza Moura1; Marina de Paula Moura 2; Arivânia Bandeira Rodrigues3; Jaime 

Joaquim da Silva Pereira Cabral4 

 

RESUMO – Estudos de revitalização de riachos urbanos envolvendo aspectos socioambientais 

evidenciam que numa sociedade onde não há relação direta com os riachos, há negação de sua 

presença no espaço urbano, pois compreende-se que eles trazem apenas doenças e problemas de 

mobilidade em dias chuvosos, entre outros. Diante disso, a revitalização torna-se imprescindível à 

melhoria da qualidade de vida nas cidades e seu bom êxito está diretamente ligado à compreensão da 

sociedade como parte do processo. Portanto, este artigo analisou possíveis mudanças na percepção 

hidroambiental dos moradores do Conjunto Habitacional Lemos Torres (Recife-PE), próximo ao 

riacho Parnamirim, nos anos de 2012 e 2020.  Foram reaplicadas 7 perguntas, em 23 questionários 

semiestruturados de percepção hidroambiental. Em 2012, a maioria dos entrevistados considerava 

canal e riacho como cursos d’água poluído e limpo, respectivamente. Para 22% canal era riacho e 

vice-versa, e 01 entrevistado respondeu que canais eram riachos que foram canalizados. Em 2020, 

39% dos entrevistados não souberam definir o que era canal e 39% consideraram riacho como água 

corrente limpa. 88% dos entrevistados afirmaram que o riacho Parnamirim é um canal artificial. 

Concluiu-se que a percepção hidroambiental da comunidade sobre a função dos riachos urbanos 

permanece limitada, necessitando de práticas educativas continuadas.  

ABSTRACT– Studies of revitalization of urban streams involving socio-environmental aspects show 

that in a society where there is no direct relationship with streams, their presence in the urban space 

is denied, as they understand that they only bring diseases and mobility problems on rainy days, 

among others. Therefore, a revitalization is essential to improve the quality of life in cities and its 

success is directly linked to the understanding of society as part of the process. Therefore, this article 

analyzed possible changes in the hydro-environmental perception of the residents of the Lemos Torres 

Housing Complex (Recife-PE), near the Parnamirim stream, in the years 2012 and 2020. 7 questions 

were reapplied in 23 semi-structured questionnaires of hydro-environmental perception. In 2012, the 

majority of respondents considered the canal and stream as polluted and clean watercourses, 

respectively. For 22% of the channel it was a stream and vice versa, and 01 respondent answered that 

channels were streams that were channeled. In 2020, 39% of respondents did not know how to define 

what a channel was and 39% considered a stream as clean running water. 88% of respondents stated 

that the Parnamirim stream is an artificial channel. It was concluded that the hydro-environmental 

perception of the community on the role of permanent urban streams is limited, requiring continued 

educational practices. 
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INTRODUÇÃO 

 No Brasil, há uma ampla apropriação das margens dos rios que, apesar de serem consideradas 

áreas de preservação permanente, tornam-se opção de moradia para a população de baixa renda, frente 

ao elevado déficit habitacional e altos preços de imóveis ou terrenos em áreas que dispõem de uma 

boa infraestrutura com condições ambientais mais seguras (ALMEIDA E CORRÊA, 2012).       

 A população urbana que não possui relação direta com o rio concebe um estado de negação 

dele no espaço urbano. Essa realidade não se limita apenas aqueles que residem nas adjacências dos 

riachos, mas também a grande parte da população que não consegue ver os rios e riachos, 

considerando-os apenas como fonte de doenças e problemas de mobilidade em dias de chuva. Sendo 

compreendidos ainda, como receptores de todos os descartes gerados, devendo ser concretados ou 

ocultados (ALMEIDA E CORRÊA, 2012), desconhecendo-se suas relevantes características naturais 

e serviços ecossistêmicos.    

Jacobi et al. (2015) afirmam que, nos centros urbanos, a busca por sustentabilidade deve ter 

em vista que os rios e riachos urbanos são responsáveis por inúmeros serviços ecossistêmicos, como 

a purificação da água e a regulação de cheias destacadas por Postel e Thompson Junior (2005). 

As ações antrópicas ocasionam o incremento no volume de água escoado superficialmente, a 

ocupação irregular do leito maior e calha dos rios, o estreitamento da calha fluvial, a elevação da 

magnitude das inundações, como também o aumento da geração de resíduos líquidos e sólidos, 

responsáveis pela degradação da qualidade das águas e dificuldades na mobilidade. 

Na tentativa de mitigar os impactos, a drenagem urbana buscou retificar e canalizar os cursos 

d’água naturais, escoando de maneira rápida as vazões para jusante (SILVEIRA,1998). Tucci (1997) 

considera que essas soluções atuam de forma pontual e acabam transferindo a enchente de um ponto 

para outro na bacia, sem avaliar os efeitos dessa transferência ou os benefícios reais das obras. Por 

vezes, conforme a urbanização avança para montante na bacia hidrográfica, a canalização em um 

ponto a montante exige novas canalizações de trechos naturais a jusante ou aumento da capacidade 

dos trechos antigos. 

Entretanto, desde os anos 1960 os países desenvolvidos têm procurado uma mudança de 

paradigma, por meio de uma abordagem científica e ambiental da drenagem urbana integrada. Eles 

perceberam que, além dos ganhos ambientais, haveria economia financeira, pois os custos de 

canalização de riachos são muito altos. Segundo Tucci (1997), o prejuízo ao Estado com decisões 

equivocadas em drenagem urbana é dobrado.  
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Ainda assim, nos países em desenvolvimento a canalização de rios naturais é a solução mais 

adotada, pois a concepção de escoamento rápido das águas ainda é amplamente defendida. Isso 

acontece por tratar-se de uma solução técnica conhecida, executável a curto prazo e socialmente 

simples, pois não envolve a ênfase em mudanças de hábitos (descarte correto de resíduos sólidos) e 

modo construtivo (aumento de áreas permeáveis) da população. Além disso, a concepção ambiental 

da sociedade ainda não consegue compreender as águas urbanas de maneira integrada. 

Dessa maneira, o presente artigo busca analisar possíveis mudanças na percepção da 

população do Conjunto Habitacional Lemos Torres em Recife-PE, próximo ao riacho Parnamirim,  

nos anos de 2012 e 2020, quanto às funções dos riachos urbanos e a relevância da revitalização destes 

cursos d’água para a melhoria da gestão das águas pluviais e da qualidade de vida da população.  

REVITALIZAÇÃO DE RIACHOS URBANOS E O DESENVOLVIMENTO DA 

SOCIEDADE 

A agenda de ação global da Organização das Nações Unidas (ONU) para o desenvolvimento 

sustentável mundial, estabeleceu, em 2015, 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), com 

destaque para a ODS6 – Água potável e saneamento. O ODS6 busca assegurar a disponibilidade e 

gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos, tendo dentre seus objetivos específicos 

a melhoria da qualidade da água por meio da redução da poluição, proteção e restauração de 

ecossistemas relacionados com a água e apoio e fortalecimento da participação das comunidades 

locais para a gestão da água e saneamento (ONU, 2020).  

A revitalização de um rio urbano envolve aspectos relacionados ao meio físico, hidráulico, 

hidrológico e ecológico, como também atividades de gestão com vistas a resgatar as funções 

ambientais e sociais dele no que se refere a biodiversidade, controle de inundações, lazer e 

requalificação meio urbano (CABRAL et al., 2017). Dessa maneira, o rio passa a ser compreendido 

como elemento estruturador da revitalização urbana, para além de aspectos essencialmente 

hidráulicos.  

Cabral et al. (2019) afirmam que ao longo do século XX os corpos hídricos do Recife sofreram 

muitas pressões antrópicas, como estrangulamento, aterramento e poluição. Contudo, os autores 

salientam que a sociedade tem reconhecido a importância dos rios e riachos urbanos como parte do 

meio urbano, centralizando o planejamento a partir das especificidades hidrológicas, hidráulicas, de 

lazer e de mobilidade pertinentes a cada um deles. 

Preuss et al. (2017)  afirmam que o bom êxito das intervenções de revitalização de riachos 

urbanos está diretamente relacionado com reconhecimento e compreensão dos problemas pela maior 
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parte da população e dos gestores públicos, proporcionando respostas abrangentes que envolvam os 

aspectos hidráulicos, hidrológicos, naturais e sociais, tornando a sociedade parte do processo.  

Contudo, tal reconhecimento e compreensão estão associados as percepções dos indivíduos, 

que são compostas pela estruturação das construções sociais de uma determinada realidade 

(MADRIGAL-SOLÍS et al., 2020). As percepções estabelecem um sistema de valores, ideias e 

práticas que orientam a formação de uma ordem material e social, permitindo codificar e categorizar 

o mundo e o desempenho individual e em grupo (MOSCOVICI, 1979 apud MADRIGAL-SOLÍS et 

al., 2020). Ao assimilar essas percepções há um diálogo eficiente entre o conhecimento popular e a 

pesquisa científica, podendo-se entender os valores e práticas que a sociedade possui.  

Diante disto, Benez et al. (2010) declaram que a percepção da sociedade quanto aos recursos 

hídricos influenciará suas ações e práticas atuais, como também revelarão futuras intenções. Os 

autores afirmam ainda que o estudo do processo de percepções deve ser holístico, para compreender 

como os fatores humanos estão estruturados. 

A compreensão da percepção social a respeito dos recursos hídricos pode ser realizada por 

meio de entrevistas e aplicação de questionários semiestruturados, como aqueles aplicados por Preuss 

(2013), para a população próxima ao riacho Parnamirim em Recife-PE. Contudo, as percepções 

sociais podem ser modificadas frente ao acesso à informação e educação.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Caracterização da Área de Estudo 

O riacho Parnamirim está localizado na cidade do Recife-PE e é um afluente urbano do rio 

Capibaribe, desaguando em seu trecho baixo a margem esquerda (Figura 1). Sua bacia hidrográfica 

encontra-se nos bairros de Casa Forte e Parnamirim, na zona oeste da cidade do Recife. De acordo 

com Braga et al. (2009), a área de drenagem do riacho é de 153,2 hectares, com 1.170 metros de 

extensão e aproximadamente 5 metros de largura.  

Entretanto, o Parnamirim, apesar de ser um riacho natural, encontra-se dentre os cerca de 100 

riachos chamados de canais pela prefeitura do Recife, com paredes revestidas, contado como parte 

do sistema de drenagem urbana local (CABRAL et al., 2019).  
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Figura 1. Bacia hidrográfica do riacho Parnamirim na malha urbana de Recife. 

Fonte: Google Earth Pro (2020); Adaptado de Verçosa (2019). 

 Em 2005 a Prefeitura da Cidade do Recife iniciou a implantação do Projeto Capibaribe 

Melhor, com ações que ensaiavam possíveis caminhos para a revitalização dos riachos urbanos da 

cidade, tendo em vista que o projeto contemplava o saneamento e realocação de moradias irregulares 

(BRAGA et al., 2009). Há 15 anos, o Grupo de Recursos Hídricos (GRH) da Universidade Federal 

de Pernambuco estuda de forma multidisciplinar os riachos urbanos de Recife, especialmente aqueles 

na bacia do Rio Capibaribe (CABRAL et al., 2014).  Dentre os resultados desses estudos destaca-se 

a o blog “Riachos Urbanos do Recife” (http://riachosurbanos.blogspot.com.br/), como ferramenta 

educativa de disseminação do conhecimento a respeito da revitalização de riachos urbanos criado por 

Preuss (2013), como parte de sua dissertação de mestrado.   

Os trabalhos desenvolvidos por Braga et al. (2009) e Preuss (2013) no riacho Parnamirim 

identificaram suas características geométricas, hidrológicas e hidráulicas. Porém, Preuss (2013) 

verificou que em 3 dos 6 trechos sem revestimentos havia ocorrido a canalização do riacho. Destaca-

se, porém, que em ambos os trabalhos havia a identificação de um trecho inundável, sem mata ciliar 

e com moradias ocupando parte da calha principal do riacho, a Comunidade Lemos Torres.  

Essa comunidade, também conhecida como Ilha das Cobras (Figura 2a), tomava 

aproximadamente 0,98 ha das duas margens do riacho Parnamirim, bem como a sua calha. De acordo 

com os autores, lá viviam cerca de 840 pessoas em 190 unidades habitacionais, das quais 177 estavam 

com a remoção prevista pelo Projeto Capibaribe Melhor (BRAGA et al., 2009). 

A partir do trabalho realizado por Preuss (2013), com a aplicação de questionários 

semiestruturados no ano de 2012, foi possível compreender a visão da Comunidade Lemos Torres 
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(Figura 2b.) quanto a importância dos riachos urbanos para a cidade e quais características dos riachos 

urbanos devem ser mantidas ou resgatadas. Ressalta-se que, nesse ano, a população ainda vivia na 

localidade, sofrendo com inundações e vetores de doenças.  

Com ações promovidas pela Prefeitura da Cidade do Recife, no ano de 2018 foi entregue o 

Conjunto Habitacional Lemos Torres (Figura 2c), com 192 apartamentos, retirando a população da 

situação de vulnerabilidade em que se encontrava. Esse foi um importante passo no caminho da 

revitalização. Por outro lado, o trecho tem sido canalizado e a população tem tido cada vez menos 

contato o riacho. 

 

Figura 2. Comunidade Lemos Torres nos anos de 1974 (a), 2012 (b) e 2019 (c). 

Fonte: Preuss (2013) e Google Earth Pro (2020) 

Metodologia 

Foi realizada a reaplicação de parte das perguntas contidas nos questionários semiestruturados 

elaborado por Preuss (2013), depois de 8 anos, com o objetivo de entender as mudanças quanto a 

percepção dos riachos urbanos na comunidade, se a população compreendeu qual a importância dos 

mesmos para a cidade e quais características dos riachos urbanos devem ser mantidas ou resgatadas.   

Preuss (2013) aplicou 27 entrevistas de roteiro simplificado (com 6 perguntas) e 10 entrevistas 

de roteiro detalhado (com 10 perguntas) para moradores do entorno do riacho, divididos em 5 trechos 

– com variados estratos sociais e econômicos (aglomerados subnormais, apartamentos e casas de 

classe média). No entanto, esta pesquisa analisou apenas a percepção dos antigos moradores do 

aglomerado subnormal da região, comunidade Lemos Torres (Ilha das Cobras), que foram realocados 

no atual Conjunto Habitacional Lemos Torres.  

No dia 13 de março de 2020, aplicou-se 23 questionários de percepção ambiental 

semiestruturados com 20 perguntas cada, das quais 7 foram reaplicadas (3 do roteiro simplificado e 

4 compiladas do roteiro detalhado), para moradores que residem desde 1 ano a 59 anos na região. O 

quadro 1, a seguir, apresenta as perguntas reaplicadas.  

 

a b c 
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Ordem Pergunta 

1 Qual a diferença entre Canal e Riacho? 

2 Quais os principais problemas do riacho Parnamirim? 

3 O que significa revitalizar um riacho? 

4 O riacho Parnamirim (ainda) recebe esgoto? A culpa é da prefeitura, da COMPESA, dos 

prédios e das casas ou de outros (quem)? 

5 Existe equilíbrio ambiental no riacho Parnamirim, com diversidade de espécies de animais e 

plantas? 

5.1. Isso é importante para o riacho? Por quê? 

6  O que precisa ser feito no riacho Parnamirim para ele voltar a realizar a drenagem, a 

infiltração, possuir água limpa e ter beleza paisagística? 

6.1. Quem é o responsável em fazer com que isso seja possível? 

6.2. O que você pode fazer para que as funções naturais do riacho Parnamirim sejam 

resgatadas?  
7 “Se a população entender as funções dos riachos urbanos, exigir dos políticos que o esgoto 

seja tratado e que os riachos sejam revitalizados, mudar suas próprias atitudes deixando de 

jogar lixos na rua e de ocupar as margens dos riachos, ajudará a resgatar e preservar as funções 

dos riachos nas cidades.” 

Você concorda com esta afirmação? 

Conhece alguém que já age desta forma? 
Quadro 1. Pergunta realizadas por Preuss (2013) e reaplicadas pelos autores. 

Fonte: Adaptado de Preuss (2013). 

Na análise das respostas 6, 6.1 e 6.2 foi utilizada a análise de similitude, por meio do software 

livre IRAMUTEQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de 

Questionnaires), que se baseia na teoria dos grafos para descrever representações sociais, com base 

em questionários de pesquisa (MARCHAND E RATINAUD, 2012). A teoria dos grafos é um 

segmento da matemática que analisa as conexões entre os elementos de um dado conjunto, que 

auxiliam na visualização gráfica das palavras com maior importância nas respostas, determinadas a 

partir da coocorrência delas (SALVIATI, 2017). 

RESULTADOS  

 Preuss (2013) identificou que 48% dos entrevistados consideravam que um canal era um 

ambiente poluído e 22% que canal e riacho eram a mesma coisa. Por outro lado, 29% consideravam 

que riacho era um local limpo e 22% que era um corpo hídrico natural.  

 Os resultados encontrados em 2020 apontaram que 39% dos entrevistados não sabiam que era 

um canal e 26% identificaram canal como poluído.  Por outro lado, 39% responderam que riacho era 

água corrente, mas 34% não sabiam o que era um riacho.  

Quando perguntados se o Parnamirim era um riacho ou um canal, dos 23 entrevistados em 

2020, 20 afirmaram que o riacho Parnamirim é um canal, cujo objetivo é coletar e transportar esgotos. 

Os outros 3 entrevistados não souberam ou não responderam. Todavia, sabe-se que o riacho 
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Parnamirim é um corpo hídrico natural, afluente do rio Capibaribe, que foi canalizado.  

Para a pergunta 2 (“Quais os principais problemas do riacho Parnamirim?”), em 2012, as 

respostas mais citadas e com igual número de vezes (4) foram “problemas de drenagem por causa do 

lixo / esgoto”; “mau uso da população / Descaso do governo”; “problema de drenagem por causa do 

lixo / esgoto /estreitamento do riacho / falta de mata ciliar”. Já em 2020, “lixo/esgoto” foram 

considerados os principais problemas do riacho (10 respostas), contando com 5 respostas “problemas 

de drenagem por causa do lixo/esgoto” que indica uma grande percepção a respeito da baixa qualidade 

do riacho. 

Quando perguntado “O que significa revitalizar um riacho?” (pergunta 3, quadro 1), 12 dos 

27 entrevistados em 2012 afirmaram que era a limpeza e canalização. Em 2020, 10 dos 23 

entrevistados relacionaram revitalização a limpeza e melhoramento estético, chamando a atenção os 

8 entrevistados não sabiam o que significava revitalizar. Metade dos que não sabiam o que era riacho, 

também não sabiam o que era revitalizar um riacho. A outra metade associou revitalização à limpeza, 

dragagem, conservação e, para um dos entrevistados, cobertura do canal.  

Quando perguntados se “O riacho Parnamirim recebe esgoto?”, em 2012, todos os 

entrevistados afirmaram que sim. Na segunda entrevista, a perguntou-se se o riacho ainda recebe 

esgoto e 83% afirmaram que sim, 8,5% dos entrevistados não souberam responder e 8,5% disse que 

não. Em 2012, 70% dos moradores acreditavam que não existia equilíbrio ambiental no riacho, em 

2020 52% responderam o mesmo. É importante destacar que 34% dos entrevistados em 2020 não 

sabiam, não responderam ou afirmaram sobre a existência de alguns animais (resposta “outro”), mas 

sem afirmar se há equilíbrio ambiental ou não. Por outro lado, para ambos os anos analisados, a maior 

parte dos entrevistados considera importante para o riacho que ele seja um ambiente equilibrado.  

A árvore de similitude (Figura 3), apresenta como as respostas, dadas em 2020, se relacionam 

quanto aquilo que dará ao riacho suas funções naturais. “População” e “prefeitura” destacam-se 

unidas por “responsabilidade” e “ajudar”. As palavras “não” e “jogar” relacionam-se a “lixo”.  A 

prefeitura relaciona-se as respostas “limpar” e “obras” como responsável em executar a recuperação 

do riacho. A “população” interligam-se “responsável”, “morador” e “próximo”, demonstrando a 

compreensão de que esforços individuais são imprescindíveis para a volta das funções naturais dos 

riachos. Em 2012, a revitalização foi apontada como o caminho para o riacho ter suas funções 

naturais, sendo, para os entrevistados, responsabilidade da administração pública fazê-lo. Para a 

maioria caberia a prática de ações pessoais e informativas sobre revitalização. 

Em ambos os anos estudados, a maior parte dos entrevistados concordou com a declaração 



9 XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

 

 

exposta antes da pergunta 7, afirmando estar disposta agir de maneira a contribuir com a revitalização. 

 

Figura 3. Árvore de similitude com principais palavras nas respostas de 6, 6.1 e .6.2, em 2020. 

Fonte: Autores. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De maneira geral, a percepção sobre recursos hídricos para a Comunidade Lemos Torres 

continua limitada, demonstrando desconhecimento quanto à percepção hidroambiental da função dos 

riachos urbanos. Por outro lado, foi possível perceber um senso de responsabilidade compartilhada 

na manutenção e cuidado do riacho. Assim, evidencia-se que os caminhos para a revitalização do 

riacho Parnamirim no âmbito social necessitam de práticas educativas continuadas, de maneira que 

possam facilitar a aceitação de novas abordagens no processo de revitalização dos riachos urbanos. 

Além disso, deve-se haver uma aproximação entre a sociedade e os riachos quanto à contemplação, 

bem como seu envolvimento nas decisões de ações propostas à revitalização dos riachos.  
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