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RESUMO 

 

O presente artigo pretende contribuir para a reflexão quanto a relação desnaturalização x 

renaturalização de rios urbanos. O termo desnaturalização, no contexto deste artigo, refere-

se ao conjunto de alterações das características do rio e de sua bacia hidrográfica 

ocasionada pela ação antrópica. Já o termo renaturalização, está associado a uma nova 

abordagem direcionada a recuperar em parte, as condições iniciais do recurso hídrico, no 

meio urbano.  A metodologia privilegia, condicionada ao processo investigativo, estudos 

de caso nas cidades do Rio de Janeiro e de Niterói, a partir da adoção de uma abordagem 

perceptiva, valorizando o trabalho empírico, revisão bibliográfica e, reflexões teórico-

conceituais de contribuições de autores que abordam o tema na perspectiva de práticas 

apoiadas no resgate, na ressignificação e requalificação do ambiente urbano nas cidades 

contemporâneas. Por fim, o artigo ressalta a importância do papel do planejamento urbano 

regional, integrado e sustentável na recuperação dos rios urbanos. 

 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

O crescimento urbano nas cidades e o impacto sobre o meio ambiente vêm sendo associado 

ao debate sobre rios urbanos. De que forma a qualidade destes ecossistemas urbanos deve 

ser o norteador das ações de planejamento urbano ambiental? Com que finalidade os 

mesmos podem proporcionar melhores condições espaciais e de bem estar social à 

população?  

 

Tais questões corroboram para a inserção de um discurso ambiental enquanto projeto de 

cidade, buscando avaliar o quanto este se subordina a “economia do ambiente urbano” e 

aos princípios da justiça ambiental aplicado às cidades (Acselrad, 2001, pag.24). 

 

Nesse aspecto, Rossi et al (2012), ressalta que a expansão urbana desordenada ou mal 

planejada, uma vez aliada ao conhecimento unilateral dos planejadores e gestores 

municipais sobre o papel dos rios urbanos para as cidades, pode conferir a esses corpos 

hídricos condições de natureza oposta às suas funções ecológicas, isto é, contrárias ao 

desempenho de sua função social.  

 

Essa preocupação está presente na contribuição de muitos autores, seja enfatizando obras 

realizadas, seja analisando os efeitos dessas obras sobre os ambientes urbanos, como 

também novas visões sobre a problemática com repercussão na recuperação dos ambientes 

fluviais. 



 

Para Garcias et al (2013) ações distantes dos princípios de conservação dos rios urbanos 

são responsáveis, em muito, pela má gestão das cidades contemporâneas. Para estes 

autores, a utilização dos rios, inicialmente para abastecimento público e/ou lançamentos 

das chamadas águas servidas, acaba por corroborar para o stress desses recursos. E, ainda 

segundo os mesmos, quando a falta de vitalidade destes é percebida ou quando o espaço 

ocupado pelos rios nos ambientes urbanos torna-se um fator de impedimento para os 

avanços das cidades, os rios urbanos são simplesmente eliminados da percepção pública, 

transformados em elementos invisíveis. 

 

Os rios ocultos e invisíveis que Bartalini (2004) procura resgatar estão relacionados a estes 

tipos de intervenções urbanísticas que foram e ainda são desenvolvidas até hoje. São 

projetos de redes viárias, que acabam por canalizar rios, retirando completamente o 

elemento natural da paisagem.  

 

Essas questões, segundo Garcias et al (2013), demonstram, entre outros aspectos, do 

crescimento sem sustentabilidade, causas de abandono e descompromisso com a paisagem, 

aliados à exploração imobiliária enquanto expressão das formas de reprodução do capital. 

 

A necessidade de uma visão multi-interdisciplinar no tratamento dos rios urbanos já vem 

sendo verificada em práticas de despoluição de rios. O enfrentamento de problemas com a 

poluição tem levado muitas cidades, em todo o mundo, a transformarem seus rios mortos 

em ambientes propícios a serem apropriados pela população, a partir de belas paisagens 

associadas a um urbanismo que propicie a integração dos mesmos à vida econômica e 

social da cidade.  

 

Nessa perspectiva, a valorização de estudos recentes, no campo do planejamento urbano, 

regional, integrado e sustentável já apontam no sentido da sensibilização, percepção e 

compreensão do ambiente, vislumbrando a construção de um mosaico e suas partes. Seja 

na escala do lugar, do bairro, da cidade e da região, a percepção do ambiente degradado, 

muitas vezes invisível, geralmente está associada a um problema que requer solução, 

transitando entre o plano e o projeto e a necessária combinação de políticas públicas. 

Atitudes nesse campo, em particular, desdobram-se desde funções naturais em relação à 

infraestrutura existente, partilhando da visão da bacia hidrográfica, como unidade de 

planejamento ambiental e territorial, como também da criação de espaços livres atrativos 

para a vida social nos bairros urbanos, entre outros tantos aspectos.  E, com esse 

entendimento, o presente artigo pretende contribuir no sentido de ampliar a abordagem da 

temática, a partir de uma visão integrada das escalas que os estudos de caso propiciam, 

ressaltando as medidas que devem constar no planejamento urbano, regional e integrado 

voltado à ideia de construção de um projeto sustentável de recuperação. 

 

Para tal o presente artigo foi estruturado de modo que a partir dessa rápida introdução, que 

buscou contextualizar as bases e a importância do debate sugerido, se pudesse apresentar 

em seu segundo item, tópicos familiares ao embate desnaturalização e renaturalização, com 

vistas a um debate fundamentado em contribuições teóricas e reflexões sobre o tema. No 

seu terceiro item a metodologia transcreve as etapas da pesquisa em curso, insere os casos 

e os passos perseguidos até o presente momento, prospectando ainda, caminhos a serem 

investigados. Por fim, no quarto item, nas considerações finais, seja na condução do 

processo investigativo em face dos casos estudados, seja no trato da temática, o artigo 



questiona sobre a melhoria da qualidade dos rios urbanos ressaltando a importância do 

planejamento urbano, regional, integrado e sustentável para as cidades. 

                                                                                                                                                                   

2  DESNATURALIZAÇÃO X RENATURALIZAÇÃO 

 

O debate em referência traz a oposição dos termos desnaturalização e renaturalização, 

ambos vistos como um processo da ação antrópica sobre o meio natural. O termo 

desnaturalização, no contexto deste artigo, refere-se ao conjunto de alterações das 

características do rio e de sua bacia hidrográfica ocasionada pela ação do homem. Já o 

termo renaturalização, está associado a uma nova abordagem direcionada a recuperar em 

parte, as condições iniciais do recurso hídrico, no meio urbano.   

 

As técnicas de engenharia usuais no Brasil priorizam, no setor da infraestrutra urbana, o 

desenho voltado para o uso do automóvel e da construção civil em larga escala, sobretudo, 

quando há o interesse econômico na valorização da terra. As ações exercidas em projetos 

urbanos são representadas através destas técnicas que acabam por resultar na 

descaracterização dos elementos naturais existentes. Os rios, como elementos da paisagem 

nas cidades, acabam por atuarem de forma complementar, seja como parte do sistema de 

drenagem, seja no abastecimento d´água e/ou depósito de lançamento de efluentes.  

 

O descaso com os rios urbanos brasileiros tem na contribuição de Cunha (2012), ao tratar o 

tema pelo viés da desnaturalização, a partir da reunião de diferentes abordagens, 

importante reflexão sobre o estado dos mesmos quanto aos sintomas, causas e efeitos da 

degradação, sugerindo práticas no campo da atuação de planejadores e gestores.  Ainda 

assim, a autora enfatiza além da necessidade de se conjugar práticas diversas, considerar 

algumas variáveis ligadas ao funcionamento da dinâmica fluvial, na perspectiva de 

reconstrução do sistema hídrico. 

 

Segundo Holzer (2016), independente se valorizados ou não, esquecidos, assoreados ou 

poluídos, o fato é que os rios informam muito sobre a trajetória das cidades e seus bairros. 

Para o autor, os rios urbanos, em geral são tratados como obstáculos naturais a serem 

domados pela engenharia. Uma vez cobertos por ruas, praças e por vezes edifícios, os rios, 

são confundidos com canais artificiais, praticamente invisíveis aos habitantes das cidades, 

para somente serem lembrados nos dias de chuva quando suas águas extravasam os limites 

a eles impostos. Tais aspectos corroboram para evidenciar a desnaturalização de corpos 

hídricos.  

 

No tocante aos aspectos jurídicos, a Lei 12.651/2012, de que trata o Código Florestal 

ressalta normas de apropriação dos recursos naturais a partir de demandas das populações 

seja no ambiente rural ou urbano. A legislação, embora apresentada com rigidez, no que 

concerne à ocupação ou utilização das terras nas faixas marginais dos rios, vem por 

transferir aos estados e municípios a responsabilidade de fiscalizar estes territórios. No 

entanto, podemos associar que a falta de efetividade no cumprimento da lei, somada a falta 

de planejamento, acaba por disseminar um número cada vez maior de ocupações 

irregulares. Se por um lado urge o cumprimento da lei, por outro, deve-se considerar os 

assentamentos já consolidados sobre ou à margem dos leitos destes rios. Por mais que se 

verifique que as esferas municipais e estaduais apresentem em suas legislações 

instrumentos que permitem a prevenção ou controle de ocupações irregulares ou 

clandestinas em área de preservação permanente - APP, vislumbrando resguardar de 

grandes impactos ambientais os corpos hídricos sujeitos à regulamentação, ainda persistem 



conflitos. Todavia a descaracterização ocorra, novos caminhos para uma convivência 

harmoniosa com a natureza devem ser perseguidos, caminhos que vislumbrem a 

renaturalização ou recuperação possível. 

 

Segundo Cunha (2003), a partir de conhecimento prévio sobre o sistema fluvial a ser 

estudado, algumas questões devem ser investigadas. Sejam aquelas que orientam sobre o 

tratamento da escala de recuperação possível, levando-se em consideração uma abordagem 

perceptiva dos problemas observados no âmbito da escala local, sejam aquelas que 

consideram toda a bacia hidrográfica. 

 

Na realidade o conceito renaturalização vem sendo apropriado pelas ações no campo da 

requalificação ambiental. Existe um dilema sobre os conceitos que visam tratar a questão 

da requalificação do ambiente, neste caso o rio, que segundo Teiga (2011) estão sendo 

empregados no campo da pesquisa e das práticas projetuais com os mesmos significados 

para a renaturalização, a restauração, a revitalização, a reabilitação e a recuperação, porém 

possuem diferenças na definição do conceito. Vieira et al (2014) apresentam um quadro 

resumo (Figura 1) que mostra as diferenças conceituais, que foi aqui editado incluindo o 

conceito de renaturalização defendido por Binder (1998). 

 

 
Fig. 1 Quadro resumo das terminologias aplicadas em requalificação ambiental. 

Fonte: Vieira et al (2014), Binder (1998) e adaptado por Natália F. Ribeiro (2016). 

 

Binder (1998) trata a importante questão da renaturalização de rios no planejamento. Para 

o autor a renaturalização tem como objetivo regenerar os rios para que retorne ao mais 

próximo da biota natural e para isto é necessário o manejo e programas de gestão, assim 

como também é importante a preservação das margens e das áreas de inundação, 

impedindo seus usos e proporcionando espaço para o rio cursar. Ainda segundo o autor a 

renaturalização se mostra viável, porém ela não garante o retorno da natureza desfeita. 

“A renaturalização de rios não significa a volta a uma paisagem 

original não influenciada pelo homem, mas corresponde ao 

desenvolvimento sustentável dos rios e da paisagem em 

conformidade com as necessidades e conhecimentos 

contemporâneos. As possibilidades para que se dê a evolução 

natural dos rios são múltiplas, apesar das limitações.” (BINDER, 

1998, pág. 36) 

 

Estudos realizados pelo Projeto Europeu NWRM - Natural Water Retention Measures 

(2013) mostram que renaturalização em leitos de rios pode ser aplicada em áreas urbanas,  



em rios canalizados, desde que observado dispositivos de precauções sobre a estabilidade 

das margens para garantir segurança e investimentos realizáveis. Tais estudos, 

considerando aplicações geográficas diversas e escalas diferenciadas, apontam que é 

possível programar ações com custos compatíveis a partir da combinação de princípios de 

ecologia, engenharia e desenho urbano.  

 

De acordo com Costa (2006), em situações extremas, a estrutura ambiental dos rios 

urbanos, ao tornar-se parte de um cenário do passado, caminha para o seu 

desaparecimento. E nesse sentido, o presente artigo reforça a importância do debate 

desnaturalização e renaturalização acentuando que ao se perseguir padrões de qualidade 

ambientais possíveis e desejáveis, caminha-se para propiciar condições de sustentabilidade 

e resiliência. 

 

3  METODOLOGIA E ESTUDOS DE CASO 

 

A metodologia adotada privilegiou estudos de caso nas cidades do Rio de Janeiro e de 

Niterói, a partir da adoção de uma abordagem perceptiva, valorizando o trabalho empírico, 

assim como, revisão bibliográfica, condicionada ao processo investigativo, e também a 

reflexão teórico-conceitual de contribuições de autores que abordam o tema na perspectiva 

de práticas apoiadas no resgate, na ressignificação e requalificação do ambiente urbano nas 

cidades contemporâneas.  

 

Dois estudos de caso foram considerados, a partir da vertente escalar, um de caráter 

regional e o outro de caráter local, o que contribuiu para oferecer diferentes visões sobre a 

temática em pauta e um caráter de complementariedade à investigação. Ambos os casos 

inserem-se nas atividades de pesquisa desenvolvidas no âmbito do Grupo de Pesquisa 

Cidade, Processo de Urbanização e Ambiente, com atuação na linha de pesquisa Processos 

de Urbanização e Ambiente, com atividades no campo da revitalização/requalificação 

ambiental urbana e da associação infraestrutura e cidade com repercussão nas relações 

entre espaço e meio ambiente. De modo articulado e integrado, as investigações, reunem 

alunos da graduação, iniciação científica e pós-graduação promovendo estudos sobre o 

território fluminense. 

 

Pesquisas referentes ao assunto que tenham como contribuição sua metodologia dão apoio 

às investigações em curso, seja através de suas práticas, seja enquanto método tentativo de 

aproximação do objeto – rio urbano. A pesquisa desenvolvida por Schlee (2013), no 

âmbito do Rio Carioca, sugere que a investigação seja feita através de escalas 

complementares entre tempo e espaço. A autora entende a importância de se valorizar a 

cultura local através das visões e atitudes sobre a paisagem e, atribui à identificação das 

relações ecologicas, culturais e sociais como fatores que interferem na transformação da 

paisagem dos rios. Já Binder (1998) propõe, em seu processo investigativo sobre rios 

urbanos, um faseamento da etapa de diagnóstico, objetivando trabalhar com o cenário atual 

e o cenário almejado sem deixar de considerar as condições ecológicas. A comparação dos 

cenários prossegue o autor, tenderá a apontar problemas e desafios a serem solucionados. 

Tais olhares sobre o mesmo campo temático tem na cooperação de planejadores, nas mais 

diversas áreas, a possibilidade de privilegiar visões multidisciplinares. 

 

Os procedimentos metodológicos compreenderam levantamento de bibliografia pertinente 

ao tema, contemplando abordagens histórica e perceptiva, a partir de observação de campo, 

documentos coletados nos arquivos municipais, sistematização dos dados coletados, 



registros fotográficos e confecção de mapas. Estes procedimentos possibilitaram não só 

reflexões teóricas sobre os conceitos desnaturalização e renaturalização, como também a 

avaliação da inserção dos mesmos na análise dos casos estudados. 

 

Vale ressaltar que os conflitos entre os processos fluviais e a urbanização estão sendo 

tratados, nesta etapa da pesquisa, reafirmando a necessidade de manutenção e preservação 

dos cursos d´água urbanos. Os estudos de caso, cuja descrição se segue, estão sendo 

tratados pelos pesquisadores e as investigações ainda estão em curso. No entanto, estes 

revelam um sem número de possibilidades no tratamento da temática, na qual este artigo se 

detém. 

 

O primeiro estudo de caso, em um contexto regional, situa-se na Zona Oeste do Rio de 

Janeiro, também podendo ser delimitado pela área de planejamento 5 - AP5, do Plano 

Diretor da Cidade do Rio de Janeiro. Na figura 2 é possível perceber que a AP5 é quase 

toda pertencente à parte gestora da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu, o Comitê RJ1, no 

município do Rio de Janeiro. 

 

 
 

Fig. 2 Mapa com os limites do Comitê RJ1 e do Município do RJ com demarcação da 

AP5. Créditos: Natália F. Ribeiro. 

 

Esta área foi escolhida entre outros motivos pela sua localização e valorização geográfica, 

pois se encontra cercada por áreas protegidas a nível estadual e municipal, de extrema 

importância ecossistêmica. A região da Zona Oeste caracteriza-se como área de expansão, 

com significativa área verde onde os adensamentos revelam-se nos centros dos bairros, 

permitindo ampliação de áreas em seu entorno. O crescimento das áreas urbanas existentes 

e sua ampliação, sobretudo, nos bairros Campo Grande e Santa Cruz, referem-se 

principalmente ao processo de licenciamento dos empreendimentos do Programa Federal 

Minha Casa Minha Vida. Tais empreendimentos caracterizam-se por um público alvo com 

renda mais baixa e são adeptos ao uso de tecnologias construtivas de baixo custo e em 

áreas, muitas vezes, impróprias.  

 



Neste contexto de urbanização se encontra parte da Bacia do Rio Guandu, a bacia drenante 

da macroregião da Baía de Sepetiba. A sub-bacia do Rio Piraquê-Cabuçu está localizada 

no centro destas interferências e cercada pelos Maciços do Mendanha e da Pedra Branca, 

como mostra a figura 3, passando pelas regiões administrativas de Campo Grande e 

Guaratiba, onde grande parte dos rios urbanos está artificializada e canalizada. Pela figura 

também é possível perceber a extensa rede hidrográfica existente na região e o impacto que 

as áreas urbanas podem ter sobre toda a riqueza ambiental que é a Reserva Biológica e 

Arqueológica de manguezais de Guaratiba, a restinga de Marambaia e também sobre a 

Baía de Sepetiba e toda sua biodiversidade. 

 

 
 

Fig 3 - Mapa de hidrografia e localização da Sub-Bacia do Rio Piraquê-Cabuçu na 

Área de Planejamento 5. Fonte: plataforma Google. Crédito: Natália F. Ribeiro. 

 

A investigação sobre a referida sub-bacia está em curso no projeto de dissertação de 

mestrado de um dos autores e propõe resultados que trarão um novo olhar para os rios e 

cursos dágua da região. Mas já se pode adiantar que, do ponto de vista regional, alguns 

problemas são recorrentes no âmbito de toda a bacia pesquisada. Problemas como áreas 

assoreadas, presença de lixo ou entulho, lançamento de efluentes de esgoto, trechos 

canalizados e episódios de enchentes, além de trechos que não possibiltam a visualização 

do rio pela população, entre outros aspectos.  

 

O segundo estudo de caso trata a escala local e está situado na cidade de Niterói, em área 

denominada como região das Praias da Baía, compreendendo a bacia do Rio Icaraí, cortado 

por bairros como Icarái e Santa Rosa, entre outros. 

 



Niterói, município do Estado do Rio de Janeiro, não difere de outras cidades do país no que 

diz respeito ao tratamento dado aos rios urbanos, sobretudo na região das Praias da Baia de 

Guanabara, onde se situa a bacia hidrográfica de interesse do estudo. Esta região do 

município sofre com constantes problemas de drenagem colocando em situação de 

vulnerabilidade seus espaços públicos e livres. 

 

A metodologia adotada neste caso em particular, privilegiou conhecer e identificar as 

características atuais da bacia como um todo. Por meio de trabalho de campo associado às 

informações documentais e espaciais buscou-se delimitar o traçado atual do rio e seus 

afluentes. O estado de cada trecho, com suas áreas cobertas e descobertas puderam ser 

observadas gerando registros fotográficos do cenário existente. 

 

O traçado do rio foi reconstruído, a partir de anotações, desenhos e referências 

bibliográficas sobre a região. Com esse propósito, a identificação dos trechos percorridos 

levaram em consideração aspectos morfológicos, hidráulicos e estéticos, assim como os 

conflitos em face da urbanização e de seu caráter consolidado. O método empírico aplicado 

ao estudo do todo e suas partes permitiu considerar o ambiente urbano construído, 

enquanto síntese das relações e inter-relações socioambientais. 

 

Inicialmente, aspectos perceptivos tiveram por base a contribuição de Castello (1999) ao 

valorizar esforços na compreensão das relações comportamento-ambientes, sobretudo, na 

análise das intervenções existentes. Com o apoio do campo e da análise de imagens de 

satélite, os cursos d’água da bacia foram subdivididos em trechos como mostra a figura 4.  

 

 
 

Fig 4 - Mapa de localização de trechos da Bacia do Rio Icaraí Março/2016 – 

Fonte:plataforma Google. Crédito: Rainer Holzer. 

 

A definição de recortes acabou por ressaltar questões como Para onde foi o Rio que 

passava aqui? Ou ainda Qual a influência da desnaturalização da bacia sobre o ambiente 

urbano da área de estudo? 



 

No entanto, vale ressaltar que a escassa cartografia disponível assim como o fraco registro 

de informações por parte dos órgãos municipais e estaduais, acabou por valorizar as 

anotações e registros fotográficos (figuras 5 e 6). 

 

A paisagem, tal como ela se apresenta, nos permitiu enfatizar como o morador urbano se 

relaciona com o rio, seja pelos conflitos evidenciados, realçados pela falta de trato e 

cuidado com o corpo hídrico, seja pelo esforço de mante-lo sob controle. 

 

 

  
 

Figuras 5 e 6 – Trechos do Rio Icaraí Março/2016 – entre edificações e dentro de 

Parque Urbano. Crédito: Eloisa Araujo. 

 

De acordo com Holzer (2016), o processo de desnaturalização da bacia, alvo do estudo, 

teve seu início concomitante ao processo de urbanização da região que remonta ao final do 

século XIX. Mas as modificações mais severas, segundo pesquisa documental, ocorreram 

durante o século XX, com repercussões na atualidade, causadas, sobretudo, por conta do  

adensamento urbano a que os bairros integrantes da região vêm sendo submetidos. São 

recorrentes os problemas de drenagem na região da bacia em questão, ocasionando 

transtornos e prejuízos à população e ao município.  

 

Muito ainda se pretende avançar, na investigação em curso, seja no âmbito do projeto final 

de conclusão de curso de graduação um dos autores, seja colaborando com reflexões 

teórico-práticas sobre o tema, de forma a contribuir para a avaliação dos impactos da 

desnaturalização na área de estudo.  

 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa demonstra, até o presente momento, ao percorrer, através da temática em referência 

e dos casos escolhidos, a trajetória pela qual os rios foram sendo excluidos do cotidiano de 

grande parte dos moradores das cidades, compreender o quanto essa relação do rio com o 

espaço urbano, seja por variáveis estéticas, hidráulicas e políticas de gestão do território, não 

foi totalmente favorável à preservação dos cursos d’água. 

 

A investigação, seja no âmbito da escala local, seja no âmbito da escala regional, ao considerar 

o rio como parte do cenário urbano da cidade, com vida própria, apresenta-se como 

possibilidade para a valorização de percursos existentes no sentido de construir retratos que 

ressaltem o cenário atual e prospectem sobre cenários de mudanças possíveis.  

 

Sem dúvida alguma, o conhecimento sobre a dinâmica fluvial possibilita trilhar diferentes e 

complementares caminhos para o desenvolvimento de pesquisas, formulação de políticas e 



novas práticas de enfrentamento do tema. Conhecimento este relacionado à diversidade de rios, 

às condicionantes ambientais, às diferentes escalas espaciais dentro de uma mesma bacia 

hidrográfica, fundamentado no enfrentamento do dilema desenvolvimento e preservação do 

meio ambiente. 

 

Para Araujo et al (2015) em território brasileiro, a trajetória para recuperar a qualidade 

ambiental dos cursos de água urbanos tem envolvido da associação de políticas urbanas à  

investimentos, de uma forma geral. Mas ao questionar sobre a melhoria da qualidade dos rios 

urbanos, o presente artigo ressalta a importância do papel do planejamento urbano, regional, 

integrado e sustentável para as cidades, e sua repercussão na qualidade do espaço e de vida da 

população. Onde, na atualidade, um projeto de recuperação de rios urbanos deve ser aliado à 

técnica, à efetividade de instrumentos jurídicos e urbanísticos, a visualização e fruição do rio 

pela população, a qualificação paisagística, a valorização da cultura e história do lugar, e a 

adoção de um adequado modelo de gestão urbana. 
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