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RESUMO

As relações contemporâneas das cidades com os seus recursos hídricos vêm estabelecendo uma visão sobre a importância desse elemento nos 
territórios urbanos, uma vez que o objetivo das primeiras civilizações era a busca pela consolidação de seus núcleos próximos aos corpos d’água. 
É sabido que nos dias atuais as grandes metrópoles vivem um fenômeno de reavaliação de suas estruturas urbanas, buscando resgatar aspectos 
naturais do território, estimular dinâmicas sociais e mitigar os impactos causados pela urbanização desenfreada. O objetivo deste trabalho é 
investigar as transformações do território do Rio de Janeiro a partir da relação água-cidade, em decorrência da sua evolução histórica, social, 
cultural, econômica e urbanística para compreender o distanciamento de seus recursos hídricos. Além disto, busca conhecer as experiências 
contemporâneas de projetos internacionais que buscam retomar essas relações. A metodologia de trabalho pretende, a partir de revisão de 
literatura, identificar planos e projetos realizados no Rio de Janeiro, para compreensão das relações entre a cidade e a água na configuração 
histórica do território. Depois desta identificação, foram construídas as variáveis de análise e avaliação comparativa das relações água-cidade –
situação original, alterações realizadas e situação atual. Utilizando estas mesmas variáveis, buscou-se, a partir de estudos de casos, reconhecer e 
analisar outros projetos realizados em outros locais onde são valorizadas as relações água-cidade. A análise de projetos internacionais de 
intervenção busca a compreensão da cidade com os elementos hídricos a partir dos processos espaciais evolutivos e as tomadas de decisões 
contemporâneas, para o restabelecimento da qualidade ambiental.  Os resultados e discussões do trabalho se estruturam nas duas vertentes: 
análises de estudos de caso e de planos urbanos da cidade do Rio de Janeiro. Quanto aos estudos de caso, destaque ao projeto Riverfirst, que 
apresenta a expansão territorial da cidade a partir do Rio Minneapolis e seus elementos morfológicos, condicionados ao desenvolvimento do 
território a partir do porto. As atividades de lazer estão concentradas junto às margens, porém dependendo dos setores que caracterizam o uso e 
ocupação do solo, essas atividades perdem o vínculo com as margens devido ao impacto que o seu entorno causa, ou seja, a relação entre o tipo 
de atividade com a borda do rio não gera concentração de pessoas e essa parte do tecido da cidade se torna inutilizada (não-lugar). A proposta do 
projeto Riverfirst é estabelecer novas frentes para esses espaços sem uso vinculado as atividades industriais, ambientais, comunitárias e 
comerciais, estabelecendo o contato das pessoas com seu elemento hídrico e fortalecendo a integração ambiental e o crescimento sustentável da 
cidade. Paralelamente ao analisamos a estruturação urbana dos planos urbanísticos da cidade do Rio de Janeiro, auferimos a postura territorial 
frente aos corpos hídricos locais. As zonas centrais analisadas demonstram que muito dos córregos que outrora foram utilizados para usos 
diversos pela população, foram aterrados com intuito de acompanhar a evolução urbana, tecnológica e as necessidades territoriais.  Por 
conseguinte, os planos estudados apontam para a necessidade da expansão territorial, havendo em todos os planejamentos estudados 
modificações na forma como a cidade se abre para seus principais corpos hídricos, seja aterrando os localizados nas partes centrais do território, 
como trazendo novas funções para região portuária. A partir do paralelo construído, ao analisarmos os planos locais e os projetos de waterfront 
internacionais, foi possível compreender as formas como o planejamento urbano demonstra a importância dos usos e sua relação com os corpos 
hídricos existentes. Também foi possível a definição de uma matriz que permite estabelecer parâmetros para avaliação de projetos urbanos e 
como estes interferem nas relações água-cidade.
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