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1. INTRODUÇÃO 

Muito se discute sobre o processo de urbanização e a alteração da paisagem, principalmente 

sobre a degradação do que a natureza apresentava em sua forma original. Logo, é necessário 

analisar as origens do que hoje é tema de diferentes questionamentos e estudos e assim chegar a 

novas questões sobre a problemática entre homem e meio e as diferentes relações desta interação e 

propostas para recuperação dos rios, a partir de exemplos que tornam essa proposta possível. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Para este trabalho foi realizada a leitura de livros que associam a ideia de ambiente e 

sociedade além de enquetes com alunos de ensino médio, onde a compreensão sobre a aproximação 

das pessoas com a questão de recursos hídricos da cidade de Salvador – Bahia, com a finalidade de 

qualificar esta realidade. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As indústrias são a base do surgimento das cidades. Com esta afirmação pode-se inferir que a 

atividade industrial, desde o seu início, não tinha em sua estrutura a capacidade de se desenvolver 

sem que o seu redor não fosse afetado por ela. Até hoje este tipo de atividade é fruto de diversos 

problemas ambientais (trata-se de problemas de ordem humana ou não, logo o objetivo deste 



 

trabalho trata dos problemas na questão hidrográfica) e debates também sobre o planejamento 

urbano. 

Ao retornar o pensamento ao passado, compreendemos um fato importante: A maioria das 

cidades se estabeleceu próximas de rios, seja para dessedentação, saneamento, proteção, entre 

outros, ou seja, a água sempre foi algo de diferentes direcionamentos para a sociedade logo, o 

contato com os rios sempre esteve presente na vida de boa parte da humanidade e com isso, há uma 

relação de causa e efeito, uma relação dual e dialética. Este contato íntimo entre pessoas e a água é 

descrito através da arte literária quando o escritor João Guimarães Rosa fala que “Perto de muita 

água, tudo é feliz”. 

Devemos compreender a falta da infraestrutura urbana como um fator de essencial influência 

na alteração dos corpos hídricos nas cidades. Ainda hoje, diferentes partes de nossas cidades, sejam 

elas de qualquer tamanho, apresentam áreas no qual os serviços públicos de saneamento são 

inexistentes. O que afeta na saúde dos rios e consequentemente, na saúde das pessoas. Muito se 

confunde sobre o que vem a ser um rio na cidade, já que muitos deles se tornam córregos de água 

suja, com dejetos de diferentes fontes, muitos deles assoreados de tal forma que se tornam filetes de 

água. 

Diversos rios urbanos sofrem um processo comum e cada vez mais presente na atualidade, o 

tamponamento. Com isso, há uma consequência cruel, o esquecimento desses rios. Uma vez que um 

rio é tampado, as pessoas desconhecem a sua existência, consideram que aquele já não é mais um 

rio, acreditam que ele está morto. Há por falta dos órgãos responsáveis a ausência do cuidado com 

estes rios, cuidado na limpeza destes, retirando os sedimentos, o que pode futuramente vir a ser um 

grande problema já que muitas vezes os rios tamponados ainda possuem nascentes vivas, o que 

ocasiona uma oferta hídrica para ele, ou seja, ainda há massa d’água a ser inserida debaixo daquelas 

toneladas de concreto. 

Visivelmente as obras efetuadas sobre os rios se mostram eficazes e de bom agrado aos olhos. 

Geralmente criam-se praças, lugares de convivência ou rodovias, o que facilita a aceitação por parte 

da população, que prefere ver uma área de lazer do que aquele “esgoto” a céu aberto que tanto 

incomodava e trazia para suas vidas uma quantidade insuportável de mosquitos. 

Sim. Os rios sujos incomodam. Mas porque não se pensar em uma possibilidade de envolver a 

comunidade com o seu rio? Por que ao invés de negligenciá-los não os inserirem de forma saudável 

na vida da população novamente? 



 

A cidade de Salvador possui diversos rios extremamente poluídos que estão em contato direto 

com a população, além de inúmeros rios assoreados, canalizados e tamponados, assim como várias 

outras cidades brasileiras, principalmente nossas capitais, que apresentam um crescimento 

demográfico grande e ocupação também significante. Em três turmas de um colégio estadual de 

Salvador foi realizada uma enquete, com questionamentos sobre o que os alunos conheciam sobre 

os rios da cidade, o que trouxe a confirmação do desconhecimento da maioria deles sobre isso. O 

objetivo foi avaliar como seria a qualidade de vida e a relação da população com os rios caso eles 

fossem revitalizados, se há a preocupação e consciência destes com a questão da poluição hídrica na 

cidade e assim se pensar em projetos de educação ambiental e sugestão de ações públicas, ou seja, 

inserir a sociedade no processo de gestão dos rios urbanos, fato que não ocorre, pois os rios são 

geridos à maneira dos governantes, sem a participação popular.  

Para compreendermos esta questão da revitalização de nossos rios devemos ter em mente que 

esta não é uma tarefa fácil nem de curto prazo, porém não é impossível, visto que algumas cidades 

no mundo conseguiram colocar este objetivo em prática, quando houve a necessidade de realmente 

viver com um rio saudável. 

Um exemplo de que é possível contornar a situação de rios urbanos degradados ocorreu na 

Alemanha, com o rio Reno. A preocupação com o rio foi levada a serio quando ocorreu um grave 

acidente na multinacional Suíça Sandoz que contaminou o rio com 20 toneladas de um pesticida 

altamente tóxico em 1986, o que chamou a atenção da opinião pública e das autoridades. 

Atualmente cerca de 95% dos esgotos das empresas são tratados e das 64 espécies de peixes que 

existiam no rio 63 já retornaram. Foram investidos 15 bilhões de dólares em estações de tratamento 

e monitoramento ao longo do rio. Este foi um investimento de mais de 20 anos entre a iniciativa 

privada e os governos dos países que são banhados pelo rio Reno (Alemanha, Suíça e França). 

Outro exemplo é o famoso rio Tâmisa, que sempre é citado quando é tratado o assunto de 

revitalização de rios. Em 1858 o rio ficou conhecido como o “Grande Fedor” e as seções do 

parlamento inglês precisavam ser paralisadas pois não era suportável conviver com o mau cheiro. 

Epidemias de cólera também aconteceram por conta da péssima qualidade da água do rio, com isso 

surgiu a necessidade de se instalar um sistema de captação de esgoto no curso do rio. Em meados da 

década de 70, vinte anos depois das efetivas ações de recuperação do rio Tâmisa, foram encontrados 

salmões, que são peixes extremamente sensíveis à poluição, hoje são muitos os peixes deste tipo 



 

encontrados no rio. O rio Tâmisa hoje é atração turística, chama a atenção também pelo fato de 

tornar possível a recuperação dos rios. 

Estes são rios de grande porte, que precisaram de décadas para serem recuperados e muito 

investimento financeiro. Com isso podemos pensar que estas iniciativas podem servir de exemplo 

para ações nos rios urbanos, que em muitos casos limita-se a poucos municípios. 

Ou seja, não há como distanciar a questão da qualidade dos rios da saúde, qualidade de vida e 

educação das pessoas. Em todos os exemplos verifica-se que tem de haver a participação pública e 

popular na realidade dos rios. Porque não paramos um pouco para conversar com os antigos 

moradores de nossa cidade e avaliamos a sua vida em relação aos rios que os cercavam? 

A população se afasta cada vez mais dos centros urbanos para estar em contato com o natural, 

sabemos que a urbanização ocorrida em nossas cidades, das diferentes formas e com os diferentes 

instrumentos e agentes nos inseriu em um lugar “concretizado”, daí verificamos os interesses 

econômicos e políticos. Por que tornar a cidade um lugar onde os rios não podem dialogar com a 

vida das pessoas? 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Não é segredo que água é vida. Muitos se utilizam deste discurso, mas de alguma forma 

desconhece que muitos rios estão a pedir por socorro. Um tema tão delicado e de tamanha 

importância não pode ser deixado de lado por parte das autoridades em relação à população. Nós 

precisamos compreender que água não pode mais ser tratada em nossas escolas como um recurso 

inesgotável, já que não há respeito, conhecimento e cuidado com a qualidade da água em questão. 

Ainda existem sim, rios que não estão às vistas da população mas que estão vivos. Nem todos os 

rios que foram transformados em estruturas urbanas estavam assoreados em seu curso ou nascente. 

Cabe lançarmos o seguinte questionamento: Vamos permitir que os demais rios morram? 
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