
 

Ouvir a Engenharia 

 

Diante das últimas catástrofes ocasionadas pelas chuvas, em volume acima do normal, sem 
dúvida, que assolaram o Rio, fica sempre a questão: isso pode ser evitado? 

 

Não é nosso objetivo ser redundante em relação a tudo o que foi dito e publicado nos últimos 
dias, vindo de especialistas e de cidadãos que, mesmo sem formação especializada, usando 
sua inteligência e o simples bom senso emitem opiniões e muitas vezes dão ótimas 
sugestões.  

 

As consequências das inundações, das quedas de barreiras, árvores e construções e dos 
deslizamentos de terrenos afetam a população em 3 aspectos principais: a perda da vida ou 
da saúde, a perda de bens e de moradia e a deterioração ou destruição da infraestrutura 
urbana e de serviços. Isso pode ser evitado ou, pelo menos, minimizado? 

 

A resposta é ‘sim’. E isso mesmo sem a melhoria dos recursos para uma previsão do tempo 
mais eficaz – possível com a instalação de sistema de radares meteorológicos modernos -, 
permitindo que alertas antecipados à população poupem vidas e ferimentos.  

 

A geografia da região metropolitana do Rio de Janeiro, com a proximidade entre montanha e 
mar deixando uma faixa estreita de terra para a ocupação urbana, torna evidente a 
preocupação que se deve ter com prevenção contra os riscos ocasionados pelas chuvas 
tropicais – estamos acima do Trópico do Capricórnio - e com  a preservação do ‘caminho das 
águas’. Isso sempre preocupou os primeiros colonizadores, e não há porque mudar com a 
alternância dos governantes. Afinal, as condições geográficas e geológicas permanecem, 
teimando em ignorar partidos ou lideranças. 

 

Várias administrações de nossa cidade, ou dos tempos de cidade-estado, se debruçaram 
sobre o problema, muitas delas elaborando planos de engenharia abrangentes e de 
qualidade, através de técnicos competentes, com soluções para os problemas de saneamento 
e escoamento de águas pluviais, lacustres e fluviais e de contenção de encostas. A prioridade 
atribuída pelos governantes a sua execução e manutenção sempre foi o cerne do problema. 

 

Onde estão os planos da antiga SURSAN? Depois das chuvas de 1988, foi desenvolvido até 
1995, pelo Governo Estadual, pelo município do Rio de Janeiro e por outras prefeituras da 
Região Metropolitana, o projeto integrado, denominado ‘Projeto de Reconstrução e defesa 
contra inundações de áreas do Estado do Rio de Janeiro’ ou ‘Projeto Reconstrução Rio’. 
Apesar de elaborado para superar uma situação emergencial, foi uma experiência efetiva de 
tratar de forma integrada os problemas críticos da Região Metropolitana. O conjunto de 
investimentos em infra-estrutura urbana, com recursos das partes envolvidas e de 
financiamento do Banco Mundial e da Caixa Econômica, foi de US$ 383 milhões, envolvendo 



obras e serviços de drenagem, recuperação de sistema viário, resíduos sólidos, contenção de 
encostas, reflorestamento, reassentamento de populações, aquisição de equipamentos de 
defesa civil, além de vasto leque de planos e programas, execução de projetos e atividades 
de supervisão técnica (conforme relatório feito pela CEF para o BIRD). Havia um 
compromisso dos governos locais em dar continuidade ao projeto, inclusive mantendo a 
dragagem dos rios e evitando seu assoreamento. Por que essa manutenção foi desprezada ou 
esquecida desde então? Por que projetos importantes e necessários são  interrompidos ou 
simplesmente não saem do papel?  

 

Os interesses partidários e as picuinhas jamais podem se sobrepor à manutenção da vida das 
pessoas ou das condições de habitabilidade de uma cidade tão bonita e agradável como o 
Rio. Também a corrupção, muitas vezes o motivo da suspensão de obras essenciais, não 
pode prevalecer sobre a atração que nossa Cidade Maravilhosa exerce sobre os turistas que 
ansiam em nos visitar. E que insistem que voltarão e incentivarão amigos a virem conhecer 
nossas belezas e a insuperável cordialidade e simpatia do carioca. Não é justo que essas 
qualidades que nos diferenciam sejam derrotadas, e se tornem invisíveis diante de problemas 
que, por simples falta de atuação, não são resolvidos. Nosso povo não merece. E os que nos 
visitam ou adotam o Rio como sua cidade também não. 

 

Também no setor da habitação popular as políticas públicas funcionam por espasmos e são 
descontínuas. Aí talvez esteja a parte pior do problema, pois é onde a demagogia e os 
interesses políticos mais baixos se fazem sentir de modo mais evidente. 

 

A migração da população rural para as grandes cidades gera um fluxo maior do que o da 
expansão da infraestrutura urbana necessária para suportá-lo. Pessoas pobres vêm na cidade 
uma chance para progredir e viver melhor. E, com raras exceções, trocam a pobreza pela 
miséria. Vêm morar em favelas, ou criam novas, em locais invadidos cada vez mais perigosos 
e insalubres, como acabamos de ver no lixão do Morro do Bumba. Não há como defender 
isso. Demagogos, ou organizações com interesses meramente políticos, anunciando-se como 
‘defensores dos desfavorecidos e injustiçados’, promovem as invasões e reinvindicam 
melhorias em locais evidentemente inadequados para moradia. Irresponsavelmente, 
aumentam o número de vidas em risco, e muitas vezes as próprias condições de risco, com o 
peso de novas estruturas sobre um terreno instável e ameaçado. Mas isso não lhes interessa: 
querem prestígio, exposição para suas vaidades pessoais, o apoio do voto e, muitas vezes, os 
lucros da especulação imobiliária que promovem nessas novas ‘comunidades’. Tudo às custas 
dos mais humildes e menos esclarecidos, e do investimento público que conseguem amealhar 
pela leniência e cumplicidade dos governos. 

 

Mas a imigração existe e, historicamente, o Brasil não executa políticas de fixação do homem 
no campo, o que não seria tão difícil se houvesse vontade e determinação. Vamos então lidar 
com ela, e com os que já se estabeleceram aqui, cariocas adotivos, cidadãos que merecem 
acesso a condições mínimas de vida digna. 

 

Onde estão os planos de habitação popular? Quantos prédios são construídos por ano para a 
população de baixa renda? E mesmo para a de renda média que passou a disputar os imóveis 
irregulares das favelas? O Sistema Financeiro de Habitação ainda funciona? Para quem? A 



burocracia, grande obstáculo para quem é pobre e não sabe circular em seus meandros, foi 
simplificada? 

 

É constrangedor dizer o óbvio: remover favelas é apenas parte da solução, se não se dá 
meios para que a relocação das pessoas em moradias decentes aconteça. Vão sair de uma 
favela e se mudar para outra. Ou fundar mais uma. 

 

A sempre alegada falta de dinheiro não é justificativa plausível. Todo o dinheiro mal 
empregado em obras claramente superficiais, sem durabilidade ou simplesmente inócuas, 
seria mais que suficiente para o que deve ser feito. Basta gerenciamento competente e 
honesto. 

 

Faltam pessoas para executar? Não é verdade. O Brasil, e o Rio em particular, já deram 
amplas e inequívocas demonstrações de possuir técnicos competentes. Temos aqui a maior 
parte das melhores escolas de engenharia do país, reconhecidas internacionalmente. Não 
devemos nada a ninguém nesse aspecto. A prova: os planos já citados, elaborados aqui, e 
nunca executados completamente. Temos aqui a GEO-Rio, empresa municipal, criada há 
anos para avaliar, pesquisar e promover os planos de uso do solo urbano e contenção de 
encostas. São profissionais competentes e experientes, pois já lidaram com outras 
chuvaradas e suas consequências. Fazem planos, projetos e os apresentam. Mas são 
ouvidos? São consultados antes da aprovação de ocupação de novos terrenos, tanto por 
empreendimentos legais como por ’legalizações’ de invasões? Ou só são chamados quando 
há tragédia? Ao que se saiba – e isso foi repetido diversas vezes após a catástrofe da Ilha 
Grande em janeiro – a competência da GEO-Rio é reconhecida. Por que sua experiência não é 
valorizada e empregada numa cidade que tanto precisa dela? 

 

Os Engenheiros são muitas vezes imaginados como pessoas frias, acostumadas aos cálculos e 
aos números, sem emoções. Quem pensa assim não tem ideia de quanto nos abala o drama 
das pessoas. Somos tocados no coração quando vemos que podemos dar solução a algum 
problema que, por menosprezo ou incompetência, transformou-se em tragédia. Mas nosso 
perfil e formação não nos deixa chorar apenas. Somos impelidos a agir, com técnica e 
planejamento, mas rápido. A inação não faz parte de nossa cartilha. Consolar a legião de 
gente que perdeu tudo, até a família, é coisa em que nos empenhamos, mas sem nos 
conformarmos. A solução é evitar que aconteça de novo, que prejudique mais pessoas, que 
cause mais tristeza a eles e a nós. Que entristeça a alegria do Rio. Não agir é trair os planos 
de Deus para nós e para nossa Cidade Maravilhosa. 


