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RESUMO 

As iniciativas para revitalização de rios urbanos vêm se tornando cada vez mais 

comuns, principalmente nos EUA e Europa, no entanto tais iniciativas encontram diversos 

entraves à sua consolidação devido à falta de envolvimento da população em todas as etapas 

do processo, ou seja, desde o planejamento até a sua implantação completa. Surgem então 

diversas estratégias que se propõe a promover a integração da população com as águas, como 

por exemplo, as estratégias de governança colaborativa desenvolvidas nos EUA e adotada no 

programa “Córrego Limpo” em São Paulo. Neste estudo é avaliada a percepção da população 

sobre a água em áreas urbanas no contexto de programas de revitalização de corpos d’água 

em áreas urbanas onde foi revelada a falta de conexão existente, apesar da grande importância 

que tem a água nas áreas urbanas. 
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INTRODUÇÃO 

A ocupação urbana resulta em uma série de impactos sobre os recursos hídricos, 

portanto a ciência do manejo da água no meio urbano surge como resposta, a fim de promover 

ações para mitigação destes impactos. A ciência surge inicialmente para lidar com os 

problemas sociais ocasionados pelas inundações, o que levou ao distanciamento do homem da 

água, no entanto atualmente ganham forças outras questões como a reintegração da água no 

ambiente urbano, a fim de promover uma convivência mais harmoniosa do homem com este 

recurso.   

Petts (2007) a fim de compreender melhor a importância do envolvimento da 

população no processo de revitalização de rios urbanos, realizou um estudo com um grupo de 
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pessoas, sem formação especifica na área, envolvidas no processo de revitalização de um rio 

urbano, onde foi identificado que ao envolver a população no processo, essa passa a agregar 

conhecimentos específicos e passa a estabelecer uma conexão com o corpo d'água e a atuar 

ativamente na comunidade, representando um grande ganho para o processo como um todo.  

Os mesmos agentes, quando perguntados sobre o que consideravam essencial em um projeto 

de revitalização, apontaram a presença de espaços públicos abertos à comunidade, onde a 

população possa realizar atividades ligadas à recreação e onde os jovens possam criar uma 

identidade positiva e até mesmo afetiva com a água. 

Através da utilização de pesquisas amostrais (surveys) para avaliação da percepção 

social e das mudanças de comportamento em relação aos cursos d’água após as intervenções 

do “Programa de Recuperação Ambiental e Saneamento dos Fundos de Vale e dos Córregos 

em Leito Natural em Belo Horizonte”, conhecido como Drenurbs, na bacia do córrego 

Baleares, observou-se que há um baixo envolvimento da população no processo de 

revitalização, cerca de 9% dos entrevistados residentes na bacia indicaram alguma 

participação. Segundo pesquisa realizada no Córrego Baxter, na Califórnia, onde foi analisada 

somente a participação dos moradores que vivem de frente ao curso d’água, 42% dos 

entrevistados apontaram sua participação nas ações de revitalização (Macedo e Magalhães, 

2011). 

Quando perguntados sobre as obras realizadas no Córrego Baleares, 50% da população 

indicaram a preferência por uma avenida sanitária, ao invés das ações de revitalização, e o 

argumento mais citado (44%) para justificar sua rejeição foi o de que uma avenida sanitária 

melhoraria o acesso viário. Outras causas citadas foram que a avenida resultaria na redução de 

vetores (20%), protegeria o córrego da poluição (14%), geraria maior valorização da área 

(10%), que cobriria o córrego (8%), o parque seria perigoso (3%) e que a avenida resultaria na 

proteção contra enchentes (3%) (Macedo e Magalhães, 2011). A maioria das alegações 

apresentadas é equivocada, indicando a importância da conscientização da população sobre a 

gestão de recursos hídricos em áreas urbanas. 

Sempre que há uma alteração na paisagem, cuja população já esta familiarizada, há 

uma contestação por parte desta, ainda mais se tais alterações resultem em alterações na 

acessibilidade da área, portanto o envolvimento da população residente na fase de projeto é de 

grande importância, para que haja a aceitação da intervenção. Importância ainda deve ser dada 

à heterogeneidade existente dentro da população envolvida, a fim de garantir que a maior 

parcela possível da população seja integrada no processo decisório (Seidl e Stauffacher, 
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2013). Segundo Palmer et al. (2007), que realizou uma revisão dos projetos de revitalização 

de rios nos EUA, os projetos que obtiveram melhores resultados foram aqueles onde havia o 

envolvimento da população residente na bacia no projeto. 

A consulta pública sobre as iniciativas de revitalização do delta rio Reno realizada no 

estudo de Buijs (2009) revelou que a população se mostra mais envolvida e favorável ao 

projeto, quando este tem potencial de valorização paisagística e respeita os valores culturais 

da região. Aspectos ligados a questões ecológicas não se mostraram atrativos à população 

entrevistada. O autor ressalta a necessidade de criar alianças locais durante processo de 

elaboração do projeto de revitalização, a fim de envolver os cidadãos comuns para que 

compreendam a importância das ações do projeto, contrabalanceando grupos críticos que 

tenham interesse nas terras para outros usos. 

O programa “Córrego Limpo” em São Paulo realizou de forma piloto a capacitação de 

técnicos que atuam em algumas bacias do programa, a fim de tornar efetivas as ações de 

recuperação, nas bacias onde foi adotada a governança colaborativa o programa obteve 

resultados mais duradouros e concretos (Córrego Limpo, s/d).  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para melhor compreender a percepção da população sobre a água em áreas urbanas foi 

formulado um questionário de preenchimento on-line com o título "Percepção da população 

sobre a água no ambiente urbano" cujas perguntas foram baseadas em aspectos 

socioeconômicos, para determinar o perfil do entrevistado, e questões especificas sobre a água 

em áreas urbanas.  

RESULTADOS 

O questionário foi respondido por 269 pessoas, sendo 48,7% do sexo masculino e 

51,3% do sexo feminino; 2,6% com idade de até 17 anos, 52,42% de 18 a 24 anos, 35,32% de 

25 a 35 anos, 7,81%¨de 36 a 50 anos e 1,86% acima de 51 anos; 0,74% indicaram não possuir 

escolaridade, 1,49% ensino fundamental completo, 56,13% ensino médio completo, 36,06% 

ensino superior completo e 5,58% pós-graduação completa; 52,79% indicaram ser da área de 

exatas, 18,59% de humanas, 5,20% de biológicas (área da saúde), 14,87% de biológicas 

(outras áreas) e 8,55% de outras áreas; 5,58% indicaram receber até 1 salário mínimo, 33,09% 

de 1 a 3 salários mínimos, 27,14% de 3 a 6 salários mínimos, 20,45 de 6 a 10 salários 
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mínimos e 13,75 mais de 10 salários mínimos. Desta forma, observa-se grande 

heterogeneidade no grupo amostral, que possui entrevistados de diferentes idades, 

escolaridade, formação, faixa social e sexo. 

 

 
Figura 1 - Gráficos com resultados do questionário específico.  
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Figura 1(Continuação) - Gráficos com resultados do questionário específico.  
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CONCLUSÕES 

A aplicação do questionário específico revelou que o grupo amostral se mostra em sua 

grande maioria favorável a intervenções no meio urbano que priorizem áreas de lazer e que 

promovam o bem estar da fauna e da flora e o aumento da qualidade de vida da população, 

como mostrado nas figuras a seguir, por exemplo, 74,7% dos entrevistados indicaram como 

preferência para rios urbanos aqueles que possuam parques em suas margens, que possam ser 

utilizados para recreação e lazer. Além disso, quando questionados sobre a possibilidade de 

abrir canais que atualmente estão canalizados em galerias subterrâneas, 84% dos entrevistados 

se mostraram favoráveis. O questionário revelou também que muitos desconhecem a 

existência de importantes corpos d'água que hoje residem sob avenidas famosas, mostrando o 

quão fraca é a relação da população com os rios da cidade, apesar da importância histórica 

que os mesmos tiveram para a construção da metrópole. 
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