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1. INTRODUÇÃO 

 Na contemporaneidade é cada vez mais importante estudos que buscam avaliar os usos 

múltiplos da água, seus conflitos e impactos, em distintas escalas, sejam a nível internacional, 

nacional, regional e local. Neste sentido, tornam-se necessário também pesquisas que analisem os 

problemas inerentes às águas urbanas, visto que há um “vazio” de análises neste recorte quando 

comparados às grandes bacias hidrográficas.  

 Nesta perspectiva, este trabalho tem como objetivo principal de avaliar as legislações 

regentes e as principais políticas públicas empregadas em rios urbanos em Portugal e no Brasil, em 

específico na cidade do Porto, ao norte de Portugal e na cidade do Rio de Janeiro. Buscou-se 

analisar a atuação do poder público através de ações em intervenção em leitos fluviais, visando 

avaliar as medidas direcionadas à melhoria da qualidade ambiental dos rios urbanos em ambos os 

países. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 Para alcançar o objetivo proposto neste trabalho, foi necessário trabalhos de campo em 

Portugal e no Brasil, em duas bacias hidrográficas urbanas de mesmo porte de drenagem, de 

semelhantes realidades socioeconômicas, como também similaridades na dinâmica dos processos de 

revitalização de ambientes fluviais. A área analisada em Portugal, trata-se bacia hidrográfica do rio 



 

Tinto, localizado no distrito do Porto, e no Brasil, a bacia hidrográfica de Jacarepaguá, na Zona 

Oeste da cidade do Rio de Janeiro. 

 A ampla revisão bibliográfica sobre a temática, consulta às legislações de ambos os países, 

análise dos projetos de intervenção em rios urbanos, além de trabalhos científicos sobre as duas 

áreas analisadas, subsidiaram o entendimento de ambas problemáticas. Ademais, o comparecimento 

em reuniões de consulta pública nos dois países, o contato com a população local e a participação 

como estagiário visitante no “Projeto Rios” em Portugal, contribuíram para consolidação dos 

resultados alcançados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Como principal resultado deste trabalho obteve-se a elaboração de dois quadros comparativos, 

o primeiro condiz sobre as principais diferenças e semelhanças entre as legislações e políticas 

públicas inerentes aos recursos hídricos e águas urbanas em os ambos os países (vide quadro 1). O 

segundo trata-se de um quadro avaliativo sobre as intervenções em propostas de revitalização de 

rios urbanos. 

Quadro 1 – Comparação das legislações referentes aos recursos hídricos no Brasil e em 

Portugal. 

Legislação Brasileira Legislação Portuguesa 

A Lei 9433/1997 contempla em sua totalidade 

a gestão participativa e descentralizada dos 

recursos hídricos, utiliza a bacia hidrográfica 

como unidade de planejamento, impõe a 

criação dos comitês de bacias, de fóruns de 

debates, de agências reguladoras em todos os 

níveis de jurisdição das bacias, além de criar 

os sistemas de monitoramento e planejamentos 

dos recursos hídricos. 

A Lei 58/2005 fundamentada no Quadro da 

Diretiva da Água do Parlamento Europeu visa 

uma gestão integrada, participativa e de 

cooperação entre os países da União Europeia. 

Institui a bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento, elabora um plano conjunto de 

metas e parâmetros de avaliação das condições 

das águas nos países e regiões hidrográficas do 

bloco. 



 

A Lei 11.445/2007 define a disponibilidade em 

todas as áreas urbanas dos serviços de 

drenagem e de manejo das águas pluviais 

adequados à saúde pública e a seguridade do 

patrimônio público e privado. 

A Lei 12.651/2012 define os rios urbanos 

como Área de Preservação Permanente (APP), 

assegurando a proteção de sua mata ciliar de 

acordo com os parâmetros de perenidade e 

largura do leito fluvial. Estabelece também 

estas áreas como de interesse público e de 

manutenção das potencialidades naturais. 

Aplicação do aparato legal Aplicação do aparato legal 

 Baixa capacidade de intervenção da Lei 

9.433/1997 em bacias hidrográficas 

urbanas, poucos mecanismos de gestão 

integrada, além de pequena adesão social no 

processo decisório. 

 Nas disposições finais da Lei 11.455/2007 

não há nitidez na forma como se dará o 

manejo das águas pluviais e sua disposição 

final nos corpos fluviais em áreas urbanas. 

 A aplicabilidade da lei 12.651/2012 é 

dificultada pelo processo de degradação e 

supressão dos leitos fluviais através da 

ocupação histórica secular das faixas de 

proteção marginal, além do alto custo do 

solo urbano. 

 Considerável capacidade de intervenção e 

gestão integrada, além da participação 

considerável dos movimentos organizados 

em diálogos de gestão participativa. 



 

Quadro 2 – Comparação das ações de projetos de intervenção em rios urbanos no Brasil e em 

Portugal. 

Projeto de revitalização da Bacia de Jacarepaguá Projeto de revitalização da bacia do rio Tinto 

Objetivos 

Eliminar os pontos de enchentes e contenção da 

erosão das faixas marginais fluviais através da 

canalização e obras de engenharia hidráulica. 

Revitalizar a dinâmica geomorfológica do rio e 

recuperar o ecossistema fluvial através da 

aplicação das técnicas de engenharia natural. 

Impactos diretos na geomorfologia fluvial 

Alteração da secção transversal, mudança no 

perfil morfométrico, impermeabilização do leito, 

alteração da dinâmica de erosão e deposição, 

além do ajustamento do nível de base local. 

Reabilitação da dinâmica natural do talvegue, 

leito menor, leito maior e excepcional, além do 

estabelecimento dos meandros naturais. 

 

 

 Ao compararmos do ponto de vista da legislação (vide quadro 1), obervamos que ambos os 

países possuem um aparato legal que dentre diversas perspectivas conseguem suprir as demandas 

pelo gerenciamento dos recursos hídricos. Todavia, quando direcionamos nossa avaliação para a 

escala das áreas urbanas há uma defasagem na gestão, bem como o paradoxo das técnicas aplicadas 

aos rios. O exemplo do caso brasileiro, no qual as leis que operam são muito recentes, há uma 

dificuldade na sua aplicabilidade em virtude do crescimento desordenado das cidades. Sobretudo, 

existe um conflito de paradigma entre o que se vislumbra na legislação e o modelo urbano adotado, 

além é claro, da realidade social e econômica que pressiona e valora uso solo urbano. 

 Quando se trata das intervenções de revitalização como pode ser analisado no quadro 2, em 

Portugal as técnicas utilizadas visam a “renaturalização” dos sistemas fluviais, obedecendo a sua 

morfologia através da aplicação de técnicas de engenharia natural, além do envolvimento intrínseco 

da população em todo o processo, desde a elaboração dos projetos, acompanhamento de execução, 

bem como através da participação ativa nas reuniões dos comitês de gestão local. Por outro lado no 

Brasil, as técnicas utilizadas em rios urbanos visam, sobretudo, a canalização e retificação de canais 



 

com o objetivo de contenção de enchentes. Destaca-se que essas intervenções são importantes, 

porém deve-se buscar o entendimento dos corpos fluviais como sistemas dinâmicos e naturais, onde 

os processos e fluxo de energia devem ser mantidos. 

3. CONCLUSÃO 

  Conclui-se, que Brasil e Portugal possuem avançadas legislações inerentes aos recursos 

hídricos, tanto do ponto de vista de gestão, quanto da perspectiva de atuação de comitês locais de 

atuação (comitês de bacias). Entretanto, quando se trata de escalas de análise em nível de áreas 

urbanas, há diferentes abordagens seja através de intervenções nos canais fluviais.  

 Enquanto no qual no Brasil prevalece às técnicas de obras de engenharia hidráulica 

destinadas apenas a contenção de enchentes, além do pouco envolvimento da população nas 

discussões sobre essa temática, por outro lado em Portugal, as técnicas de engenharia natural já são 

uma realidade em propostas de intervenção de rios urbanos, como também o envolvimento da 

sociedade local em reivindicações por melhores condições dos canais fluviais urbanos. 

 Ressalta-se que mesmo se tratando de bacias hidrográficas urbanas com similaridades 

socioeconômicas, a formação espacial das cidades nos dois países se deu de forma diferenciada, em 

contextos históricos distintos.  Portanto as comparações realizadas neste trabalho devem ser 

visualizadas como potencial para futuras ações que visam à melhoria da qualidade ambiental dos 

canais fluviais em áreas urbanas no Brasil e não apenas para efeitos comparativos. 
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