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Introdução: O Rio Doce tem sido cada vez mais utilizado como espaço de esporte,
lazer e recreação. Tal uso permite uma identificação do homem com a natureza e
contribui para a melhoria da qualidade de vida da comunidade. Na interação em que os
sujeitos estabelecem entre sí e com o rio estruturam-se modus vivendi que ao longo da
história tornam-se marcas de uma identidade cultural na qual o ambiente se torna parte
integrante das relações. Como entrave a este processo têm-se os baixos parâmetros de
qualidade das águas do Rio Doce, sendo estes, riscos potenciais para a saúde. Objetivo:
Objetiva-se aqui refletir sobre a responsabilidade do Estado em estabelecer políticas de
uso sustentáveis dos recursos hídricos pelas empresas e comunidades, para elevar os
parâmetros de qualidade das águas e reduzir os riscos à saúde de grupos e populações
que utilizam o Rio Doce como espaço de esporte e lazer. Metodologia: Para alcançar o
objetivo, utilizou-se do método de revisão bibliográfica tendo-se como referência
artigos publicados em periódicos científicos constantes nas bases de dados Scielo,
Bireme e Lilacs, bem como literatura técnica tratando do tema em questão. Resultados:
Segundo a literatura é crescente o interesse do homem por ambientes comunitários e
espaços abertos tais como rios, praias e campos para as práticas de esporte e lazer.
Nestes ambientes em que se pode relacionar socialmente de forma livre, o processo de
identificação com a própria natureza e a elevação do bem estar físico e mental
necessários para manutenção de uma vida ativa e saudável, é altamente facilitado. Em
Governador Valadares/MG é marcante o uso do Rio Doce para atividades de
canoagem e Jet ski. As práticas de lazer e recreação, sobretudo o nado, são mais
comumente realizadas às margens do rio na cidade de Tumiringa/MG. Nesta
localidade sua margem constitui-se em local de encontro para bate papo, socialização e
manifestações culturais. Apesar do valor social que o esporte e o lazer agregam aos
recursos hídricos das cidades, não se evidenciam políticas de incentivo ao esporte,
conectadas às de recuperação e conservação destes mananciais. Embora o Rio Doce se
configure num excelente recurso para socialização, o lançamento de esgotos e resíduos
em seu curso tem impactado significativamente a qualidade de suas águas. Em
decorrência, este ambiente não mais oferece parâmetros de qualidade adequados
tornando suas águas impróprias para banho. Conclusão: Sendo a interação com a
natureza inerente à condição humana, o esporte e lazer necessários à melhoria da
qualidade de vida, deve o Estado estabelecer e fazer cumprir políticas de uso
sustentável e revitalização dos recursos hídricos, para assegurar a utilização do Rio
Doce como espaço de esporte e lazer.

Palavras-chave: Práticas esportivas. Rio doce. Saúde. 

Agências de fomento: FAPEMIG

3º Congresso de Ciências da Saúde, 12ª Semana de Iniciação Científica e 3ª Semana de Extensão - UnilesteMG "Inovação a serviço da vida e ambientes saudáveis."

Coronel Fabriciano-MG - 12/09/2011 a 14/09/2011


