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1. INTRODUÇÃO 

O crescimento acelerado e desordenado das cidades é um dos responsáveis pela grande 

pressão sobre os recursos naturais, em especial os hídricos: os rios urbanos foram transformados, 

sobretudo, em receptores de efluentes domésticos, industriais e de resíduos sólidos. “A maioria dos 

rios que atravessam as cidades brasileiras estão deteriorados, sendo esse considerado o maior 

problema ambiental brasileiro” (TUCCI; HESPANHOL; CORDEIRNO NETO, 2001, p. 47).  

Em resposta a esta situação, os processos de revitalização têm o objetivo de recuperar a 

qualidade dos rios (das águas, do ecossistema e da paisagem) e valorizá-los cultural e 

simbolicamente nos meios urbanos. Os projetos de revitalização são adequados à realidade de cada 

rio, embora a eliminação do despejo de efluentes seja, por definição, uma das ações mais 

significativas em termos de recuperação da qualidade ambiental dos rios. 
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A revitalização ideal dos rios deveria englobar um complexo leque de ações, dizendo respeito 

a: despoluição da água de esgotos e agrotóxicos; a conservação de solos; a convivência com a 

diversidade climática; o reflorestamento e recomposição de matas ciliares; a gestão e 

monitoramento da bacia; a gestão integrada dos resíduos sólidos; a educação ambiental; e a criação 

e manejo de unidades de conservação e preservação da biodiversidade.  

Por sua vez, existem diversas formas de mensurar a eficácia dos processos de revitalização, as 

quais podem ser de forma quantitativa, como o Índice de Qualidade da Água (IQA), Índice de 

Estado Trófico (IET); qualitativa, como a avaliação visual (materiais flutuantes, odor, óleos e 

graxas, entre outros) e quali-quantitativas, como os bioindicadores. Além da recuperação da 

qualidade da água, elementos como a presença de mata ciliar, balneabilidade e melhorias nas 

condições de saúde da população também representam avanços para a revitalização dos rios 

urbanos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho teve o objetivo de analisar os processos de revitalização de rios urbanos, 

tendo como exemplos o “Projeto Tietê” (São Paulo/SP) e o “Projeto Manuelzão” (bacia 

hidrográfica do rio das Velhas, em especial na região metropolitana de Belo Horizonte/MG), sob a 

perspectiva de uma pergunta de pesquisa configurada como: “qual a eficácia das ações de 

recuperação de rios urbanos?”. Ambos os projetos foram escolhidos como objeto de estudo pela 

disponibilidade de dados, pelo tempo de projeto e por possuírem um enfoque diferenciado, sendo 

um orientado por ações sanitárias e o outro de ações socioambientais.  

Para isso, foi realizado um levantamento bibliográfico das temáticas pertinentes ao assunto 

(processos de urbanização e rios urbanos, poluição e processos de revitalização) em livros, artigos e 

sites oficiais. Os projetos de revitalização foram analisados e comparados utilizando a evolução 

temporal dos IQAs e demais resultados globais. Além disso, os conteúdos dos projetos foram 

comparados às informações levantadas na bibliografia, salientando-se os pontos positivos 

encontrados e propondo melhorias. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A partir do conceito ideal de revitalização adotado, observou-se que os projetos analisados 

apresentam divergências significativas em seus conteúdos, independentemente do estado prévio dos 

seus corpos d’água ou da complexidade de seu histórico de uso. O Projeto Manuelzão demonstrou 

maior proximidade a esse conceito por sua abordagem sistêmica e transdisciplinar, a qual envolveu 

aspectos como a qualidade ambiental (aspectos físico-químicos, bióticos, paisagísticos, etc.) e social 

(saúde e educação socioambiental), promoveu um maior engajamento da sociedade nas ações e 

propiciou uma valorização simbólica do rio das Velhas. Além disso, o envolvimento da sociedade 

civil garantiu e garante a continuidade do projeto mesmo depois de 15 anos do seu início, uma vez 

que ao se apropriar de causas como esta, recupera-se o sentimento de pertencimento e do cuidar do 

lugar: dessa forma, a cobrança da manutenção do projeto junto a outras instâncias que não apenas a 

social se dá naturalmente. 

O Projeto Tietê, por sua vez, restringe-se a ações e obras de saneamento básico em suas três 

fases desenvolvidas até o momento, não abordando elementos fundamentais como a recuperação 

das matas ciliares ou o envolvimento dos cidadãos. Faz-se necessário destacar o fato de que obras 

como a ampliação da rede coletora de esgotos domésticos não garantem a ligação das residências ao 

sistema, o que torna essencial um trabalho conjunto de educação ambiental para sensibilização da 

população quanto à importância da cooperação com os objetivos do projeto. É relevante recordar 

que apesar do Projeto Tietê ter surgido de uma manifestação popular promovida por uma ONG 

(SOS Mata Atlântica), durante seu desenvolvimento a participação social decresceu, limitando-o a 

obras de engenharia e afastando-se do conceito multidimensional de revitalização. 

Quanto à evolução da qualidade das águas do Rio Tietê e do Rio das Velhas (de acordo com a 

análise do IQA), ambos os exemplos não apresentaram uma melhora realmente significativa. Os 

pontos de monitoramento do Rio Tietê na região metropolitana de São Paulo não apontaram 

considerável aumento na qualidade de suas águas, embora tenha crescido o tratamento de esgotos 

domésticos. Também se observou neste intervalo um maior índice de precipitação, o que de acordo 

com a CETESB (2010) pode ter mantido o quadro de qualidade do rio. 

Na Bacia do Rio das Velhas a situação se repete. Apesar de haver flutuações nos índices, em 

geral não houve um grande salto qualitativo no quadro físico-químico da área mais impactada da 
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bacia. Entretanto, no que se refere à análise com bioindicadores, os resultados são otimistas; já se 

verificou um aumento significativo da diversidade aquática, o que subentende melhores condições 

do ecossistema. 

 

4. CONCLUSÃO 

Em vista da análise de dois dos grandes projetos de revitalização de rios urbanos brasileiros, 

fica claro que modelos diferentes de projetos geram resultados qualitativamente distintos, e que este 

estudo não buscou comparar resultados, mas ter um panorama de algumas das grandes intervenções 

ocorrentes nesse campo. Sendo assim, considera-se que as ações devem ir além de objetivos 

limitados e/ou de curto prazo para ansiarem a conquista de uma sociedade com uma nova 

perspectiva que atenda às necessidades de todas as espécies de forma sistêmica, verdadeiramente 

democrática e justa. 

 O que realmente salta aos olhos como fundamental para o sucesso de uma tentativa de 

revitalização não diz respeito ao montante de investimentos, à utilização de tecnologias de ponta, à 

situação corrente dos corpos hídricos ou ao comprometimento de uma ou outra instância com a 

causa, mas a criação de uma rede de relacionamentos dinâmica que tenha uma revitalização 

multidimensional como objetivo principal.  

A tarefa não é simples ou breve, mas revelou-se factível por meio do exemplo do Projeto 

Manuelzão – o qual não atingiu os seus objetivos dentro do prazo estimado, mas já colheu 

resultados animadores. Mais do que ser factível, o projeto indicou que uma atitude mais apropriada 

em relação aos rios é orientada pela consciência de que poluir é um ato, enquanto revitalizar é um 

processo. 
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