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Ao longo dos seus 130 anos, o Clube de Engenharia foi prestigiado com 
visitas honrosas como a do cientista Albert Einstein, em 1925, e grandes nomes 
das mais diversas áreas. Foi e é palco de amplos debates sobre temas nacionais 

e internacionais relacionados à engenharia e, para além dela, à vida do povo 
fluminense e aos avanços técnicos e políticos de toda a nação brasileira.

Desde sua fundação o Clube de Engenharia sempre se fez presente nas decisões políticas e 
técnicas que envolvem o Brasil, como o projeto de calçamento da Rua do Ouvidor e o acidente 
no Reservatório de Pedregulho em 1880; a libertação dos escravos com participação ativa de 
André Rebouças; nas comemorações do 4º centenário do Descobrimento do Brasil em 1900; 
na reforma urbana da Cidade do Rio de Janeiro realizada pelo prefeito Pereira Passos, 

principalmente no projeto de abertura da Avenida Central em 1902; estudo sobre o traçado e 
sistema de tração da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré; discussão sobre as secas do nordeste 
em 1907; sede da Liga Brasileira pelos Aliados funcionando no Clube de Engenharia de 1914 

a 1918; elaboração da “Carta Geral do Brasil ao Milionésimo” em 1922; realização do 2º 
Congresso Ferroviário Sul-Americano e do Congresso Internacional de Engenharia em 1929; 

patrocínio do 2º Congresso Nacional de Engenharia e Indústria em 1930; participação na 
regulamentação da profissão do engenheiro e arquiteto em 1933; resolução do Conselho Diretor 
do Clube de Engenharia em apoio aos aliados em 1942; adesão à campanha “O Petróleo é 
nosso” em 1948; inauguração da sede atual em 1957; debates sobre o Metrô/Rio a respeito 

do problema energético brasileiro em 1960/61; campanha em defesa da participação das 
empresas nacionais de engenharia nas grandes obras do governo em 1964; Centenário do Clube 
de Engenharia em 1980; adesão à campanha “Diretas Já” em 1984; apoio às manifestações 
contra a privatização das empresas estatais: Petrobrás, Vale do Rio Doce, Furnas e Embratel 
de 1994 a 1998; 125 anos do Clube de Engenharia; II Semana de Engenharia Nacional; 

exposição comemorativa dos 100 anos da Av. Rio Branco em 2005; ato público contra a 
oitava rodada de licitações da ANP com carta manifesto ao presidente Luiz Ignácio Lula da 
Silva; campanha a favor de Angra 3 em 2007; apoio à campanha para defesa de reservas de 
óleo e gás em águas profundas em 2008; apoio ao Pré-Sal; envio de carta ao presidente Lula 

sobre a crise financeira em 2009; passeata em apoio ao Pré-Sal em 2010.
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Vivemos períodos difíceis e muito tristes quando nos deparamos com os efeitos 
negativos das águas de verão sobre as cidades. Nesses momentos procuramos 
assistir de todas as maneiras às vítimas, cuidando de sua saúde física e 
psicológica. Tentamos reconstruir os patrimônios abalados ou arruinados e 
retomar os padrões de vida prejudicados pelas tragédias.

Não é hora de definir culpados e muito menos de julgamentos precipitados 
das autoridades municipais, estaduais ou federais. Nem tampouco de 
responsabilizar os moradores que ocuparam legal ou ilegalmente os terrenos ou 
que não cuidaram tecnicamente da implantação de suas moradias.

Os momentos foram de reflexão, de apreendermos com as lições da catástrofe 
e de planejarmos o futuro não só das construções habitacionais em encostas, 
como também das estradas que cortam os morros, abrem túneis e criam aterros 
instáveis para implantação de pistas que se possa trafegar, escoar a produção e 
fazê-la chegar ao destino com segurança.

A solução para um país de dimensões continentais e muitas áreas montanhosas 
com vistas ao devido equacionamento dos problemas das encostas seria a 
criação de entidades estaduais para suprir as necessidades técnicas de seus 
municípios ou, até mesmo, uma entidade federal. Caberia às prefeituras 
submeter a concessão de licenças de construções em encostas à aprovação 
técnica dessas instituições, assim como a supervisão das obras.

Já no âmbito das enchentes, vale lembrar que as mesmas águas pluviais que 
produzem os escorregamentos de terra pela saturação dos solos, aumentando 
seu peso, como também reduzindo a zero a resistência ao escorregamento, 
ou cisalhamento, quando em excesso e insuficientemente drenadas provocam 
também alagamentos que podem ter conseqüências trágicas.

Como exemplo, cito a situação da cidade do Rio de Janeiro, onde a não 
conclusão das obras do Túnel Extravasor, projeto elaborado na década de 
70 pela antiga Superintendência de Urbanização e Saneamento (SURSAN), 
tem causado alagamentos e enchentes em diversos pontos vulneráveis da 
metrópole.

No passado, os Departamentos Nacionais de Obras de Saneamento – DNOS  
–  e de proteção contra as secas – DNOCS –, por exemplo, eram federais, com 
subsidiárias nos estados mais carentes.  Esse conceito de instituição nos parece 
muito adequado para a atual conjuntura, na qual prevalecem a falta de recursos 
e grande dispersão de esforços na busca de soluções.

Pleiteamos uma instância de âmbito nacional para não só enfrentar os 
problemas, mas sim para evitá-los! Nesta perspectiva, o Clube de Engenharia 
propõe ao governo da presidenta Dilma a criação de um instrumento nacional 
de proteção contra os escorregamentos de encostas, as enchentes e os 
alagamentos.  Essa instituição, subordinada a um único Ministério, atuaria 
principalmente nos Estados mais problemáticos. A sinergia seria total. É sempre 
bom lembrar que é melhor prevenir do que remediar. Afinal, não é pouco o que 
está em jogo: a vida do cidadão e o dinheiro do contribuinte.

PROJETO NACIONAL PARA ENFRENTAR CATÁSTROFES NATURAIS
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“A Revista do Club de Engenharia não pode deixar de dedicar a 
primeira página deste número à memorável data que marca para 
o Brasil uma nova fase em sua vida de nação civilizada, abrindo-
lhe mais vastos horizontes, que, livres dos grilhões da escravidão, 
em breve conquistará nas asas da liberdade”. Trecho do Editorial 
da Revista do CE, de maio de 1888, expressando o apoio dos 
engenheiros à libertação dos escravos em terras brasileiras.

A REviStA dOS EngEnhEiROS 

No início do século 
passado, em abril 
de 1901, a revista 
do “Club” passou 
a ser editada pela 
Imprensa Nacional e 
no seu nº 1 trouxe os 
“Annaes do Congresso 
de Engenharia e 
Indústria” realizado 
em novembro e 
dezembro daquele 
ano. Foi eleito 
para presidente 
da instituição 
nesse congresso, o 
engenheiro Gabriel 
Ozorio de Almeida.

Depois de um período 
sem publicações, 
em julho e agosto 
de 1941, o Clube de 
Engenharia volta a 
editar a “segunda 
fase” de sua revista 
com uma grande 
reportagem sobre os 
20 anos da fundação 
da “General Electric” 
no Brasil, suas 
instalações e serviços. 
Na página 12, uma 
publicidade chama a 
atenção: “O Petróleo...
base da economia 
nacional.”

No final do século 
passado, nos anos 
90, o Clube volta a 
reeditar sua revista, 
desta vez com o nome 
de “Engenharia em 
Revista”. No nº 9, 
editado em janeiro 
de 1996, uma capa 
com o elevado que 
une São Conrado à 
Barra da Tijuca e a 
seguinte chamada: 
“Engenharia agora 
tem encontro marcado 
no Rio”. No interior, 
uma entrevista com 
Tarcísio Delgado, do 
DNER, sobre o fundo 
rodoviário nacional.

A “Revista do Clube 
de Engenharia” 
volta a ser publicada 
na segunda metade 
dos anos 2000, 
desta vez discutindo 
um projeto para o 
Brasil e os desafios 
do crescimento 
econômico.

O Brasil e a cidade do Rio de Janeiro, 
em particular, passam por grandes 
transformações estruturais, urbanas, 
arquitetônicas, sociais e culturais.

Até o final desta década, nossa cidade 
certamente será outra, bem melhor, mais 
harmoniosa e humana. Não só esperamos, 
mas exigimos, um planejamento urbano 
que facilite a vida das pessoas, empresas 
e dos milhões de brasileiros e turistas que 
nos visitam permanentemente. É nisso que 
apostamos e acreditamos.

O Clube de Engenharia, instituição com 130 
anos de existência e com participação ativa 
nas questões que levaram o Rio de Janeiro a 
se tornar uma cidade das mais desejadas do 
mundo, cumpre um importante papel nessa 
caminhada.

Por ter se tornado um centro de debates, o 
Clube de Engenharia é um porto seguro para 
as boas ideias e propostas sobre o nosso 
presente e futuro. Tudo isso, graças a sua 
credibilidade junto à sociedade brasileira.

Assuntos variados são temas do Clube, como 
novas linhas do Metrô; segurança das Usinas 
Nucleares de Angra dos Reis; transformação e 
criação de novas Vias Expressas para atender 
aos novos fluxos de mobilidade urbana; 
exploração do Pré-Sal; nova política industrial; 
a segurança das encostas e o enfrentamento 
das catástrofes naturais; construção do novo 
Maracanã, da cidade Olímpica, do novo 
Aeroporto do Galeão; e todos os preparativos 
e desafios para a Copa de 2014 e as 
Olimpíadas de 2016.

Enfim, não há assunto que diga respeito ao 
cidadão carioca e brasileiro que não caiba na 
pauta do Clube de Engenharia. Este é o nosso 
conceito.

Sendo assim, é mais do que natural que as 
tragédias causadas pelas intempéries das 
chuvas e tempestades que assolam nosso 
território, ocupem lugar de destaque na nossa 
pauta de debates.

Esta nova versão da *ENGENHARIA EM 
REVISTA*, traz à tona esse tema. Sem 
mascará-lo, procuramos mostrá-lo de todos 
os ângulos, dando a palavra a especialistas, 
técnicos e engenheiros.

Se você não foi ouvido, não se acanhe: envie-
nos um e-mail, uma carta, uma observação, 
pois o debate está vivo e será importante 
para as soluções que todos procuramos.

Boa leitura

Os editores

Mais uma vez, a 
revista do Clube 
volta a ser publicada 
agora, quando a 
cidade do Rio de 
Janeiro e todo o Brasil 
vive novos desafios 
de desenvolvimento 
e crescimento, 
portanto desafios 
que dizem respeito 
diretamente ao Clube 
de Engenharia.

1887

2011

1901

1941

1996

2006/2008

O voto de júbilo pela libertação dos escravos foi aprovado pelo Conselho Diretor do 
Clube dois dias depois da assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888.  

Sempre em busca do desenvolvimento nacional e das liberdades democráticas, faz parte 
da tradição de 130 anos do Clube de Engenharia a publicação de revistas. A primeira 
delas, ainda na década de 1880 do século XIX (1887), chamava-se ‘REVISTA DO CLUB DE 
ENGENHARIA”, repleta de textos e teses, alguns que se faziam acompanhar de complexas 
equações sobre o funcionamento na serra da locomotiva “Compound-Mallet”.

SoluçõeS para aS enchenteS no 
rio de Janeiro 

clube debate tragédia da 
região Serrana 

defeSa civil, uma queStão de 
política pública 

praça da bandeira - dívida 
hiStórica

entre o túnel extravaSor e oS 
piScinõeS

clube propõe criação do comitê 
nacional de prevenção 

em buSca de cidadeS 
SuStentáveiS 

centro de operaçõeS do rio 
de Janeiro 

xcbdma diScute cidade 
SuStentável 
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Teresópolis, RJ - O bairro de Campo Grande foi o mais atingido pela 
enxurrada do dia 12  de janeiro em Teresópolis. As casas em ruínas 
foram abandonadas com móveis, roupas e objetos no interior. A 
prefeitura proibiu que os moradores voltem a viver no lugar. Vladimir Platonow / ABr

AS SOLUÇÕES pARA AS 
EnChEntES nO RiO dE JAnEiRO
O belo, o admirável e o diferencial do Rio de Janeiro – uma civilização desenvolvida entre o mar e as 
montanhas, onde a cultura do morro encanta com seus paradoxos e o samba, seu principal produto, 
passou a ser um dos mais importantes ícones de brasilidade –, passa a ser também um pesado karma 
geográfico, geológico e de gestão ambiental quando a natureza nos castiga com chuvas mais fortes.

Temporais arrastam encostas, alagam cidades, causam prejuízos incalculáveis, destroem lares, escolas, 
ruas, condomínios, conjuntos residenciais. É bem verdade que esse problema não é tão somente da 
nossa cidade. Presenciamos há dois anos o trágico desastre no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Belo 
Horizonte e São Paulo são cidades castigadas pelas chuvas em seu cotidiano. Mas a enxurrada que 
dissolveu montanhas na Região Serrana do Rio é um exemplo do qual não podemos esquecer. Ao 
contrário: devemos tirar lições.

No ano de 2010, deslizamentos de terras mataram 302 pessoas e feriram outras 370 em todo 
o Brasil. Em inundações, 13 morreram e 48 ficaram feridos. Em janeiro de 2011 cerca de 1.000 
pessoas morreram nas cidades de Teresópolis, Nova Friburgo e Petrópolis, vítimas das chuvas 
torrenciais trazidas por uma frente fria estacionada sobre toda a região Sudeste somada a dias de 
chuvas intermitentes. Minas Gerais e São Paulo também sofreram, em menor grau, os efeitos das 
tempestades.

O número de mortos e feridos assusta, mas não pode ser chamado de surpresa. Ano após ano, 
principalmente durante o verão, as catástrofes naturais fazem novas vítimas. O assunto vem sendo 
debatido pelo Clube de Engenharia há muito tempo. Ainda em 2005 foi enviada carta com orientações 
técnicas ao Ministério das Cidades. Em 2010, o alerta foi reforçado. Após os deslizamentos em Angra 
dos Reis e Ilha Grande, em parceria com a Associação Brasileira de Mecânica dos Solos (ABMS), o 
Clube encaminhou nova carta ao poder público alertando para a necessidade de urgentes ações de 
prevenção.

nas reportagens que se seguem nesta edição da EngEnhARiA EM REviStA, o assunto é debatido 
exaustivamente a partir de diferentes pontos de vista.
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Debater a histórica falta de 
planejamento urbano, propor 
medidas e indicar a formulação 
de novas políticas públicas 
foram alguns dos objetivos do 
Clube de Engenharia ao tomar 
a frente dos principais debates 
do estado.

Uma das pautas permanentes no Clube de Engenharia entre 
os anos de 2010 e 2011 foi a preocupação em relação 

aos deslizamentos de terra. Isso porque não se trata apenas 
de um caso isolado em uma determinada região, mas sim de 
uma situação que atinge boa parte do país. Santa Catarina, 
Pernambuco e Minas Gerais são apenas alguns dos estados 
atingidos pelas fortes chuvas nos últimos anos. E não foi 
diferente no Rio de Janeiro, com as recorrentes enchentes na 
Praça da Bandeira ou o histórico deslizamento no Morro do 
Bumba e, no início deste ano, a tragédia na região serrana. Mais 
uma vez, a falta de planejamento urbano castiga a população e 
coloca em alerta as organizações da sociedade civil. 

Cerca de 1.000 pessoas morreram com as chuvas ocorridas 
durante os dias 11 e 12 de janeiro deste ano na região serrana, 
nas cidades de Teresópolis, Nova Friburgo e Petrópolis. Com o 
objetivo de estudar ações preventivas e apontar caminhos para 
políticas mais eficazes na organização dos espaços urbanos, o 

REgIÃO SERRANA: 
PAUTA PERMANENTE NO 
CLUBE DE ENGENHARIA

Clube de Engenharia, ao lado de outras entidades, promoveu 
uma série de debates que mobilizou especialistas, acadêmicos 
e a sociedade. Um mês após as tragédias, o Clube sediou o 
Fórum Deslizamentos na Região Serrana – 30 dias depois, 
em parceria com a Associação Brasileira de Mecânica dos 
Solos (ABMS) e com a Associação Brasileira de Geologia de 
Engenharia e Ambiental (ABGE); além do apoio do Comitê 
Brasileiro de Mecânica das Rochas (CBMR) e do Comitê 
Brasileiro de Barragens (CBDB). 

Dias depois, juntamente com a Sociedade de Engenheiros e 
Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro (SEAERJ), o Sindicato 
dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro (SENGE/RJ), e o 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
(CREA/RJ), o Clube também realizou o fórum de debates: 
Desastres na Região Serrana. Outro importante espaço de 
debates promovido pelo Clube de Engenharia foi o Fórum 
Permanente de Acidentes Naturais – Prevenção, Contingência, 
Emergência e Políticas Públicas, a partir da ação conjunta 
das divisões técnicas de Ambiente (DEA), Recursos Naturais 
Renováveis (DRNR), Recursos Hídricos e Saneamento (DRHS), 
Geotecnia (DTG) e Recursos Minerais (DRM). 

Os debates têm o objetivo de apontar soluções técnicas, indicar 
possíveis políticas públicas, além de mobilizar autoridades 
governamentais e a sociedade civil.  Mesmo com inúmeros 
debates e espaços, o tema é foco das atenções do Clube de 
Engenharia há tempos.  Em 2005, foi enviada uma carta com 
orientações técnicas ao Ministério das Cidades. Em 2010, o 
alerta foi reforçado. Após os deslizamentos em Angra dos Reis 
e Ilha Grande, em parceria com a Associação Brasileira de 
Mecânica dos Solos (ABMS), o Clube encaminhou nova carta ao 
poder público alertando para a necessidade de urgentes ações 
de prevenção.

Uma questão histórica
Um dos períodos mais críticos do país se deu na década de 
1980, com o déficit de capital produtivo. Nesse período, as 
cidades brasileiras praticamente duplicaram com poucos 
investimentos e mínima presença do Estado; além das áreas de 
planejamento e logística terem sido desmontadas. Seguindo 
estes caminhos, a década de 1990 não foi muito diferente e 
desmantelou serviços de infraestrutura fundamentais ao país, 
causando, assim, problemas de gestão na execução de obras e 
na implementação de políticas públicas. 

Dados do Departamento Intersindical de Estudos Econômicos 
(Dieese) apontam que o montante de investimentos públicos 
no Brasil, no período entre 2000 e 2009, teve 67,34% de 
crescimento. Já uma pesquisa do Instituto de Pesquisas 
Aplicadas (Ipea), em maio de 2010, revelou que o nível de 
investimentos públicos na economia do país, em proporção 
ao Produto Interno Bruto (PIB), é o maior desde 1995. Nos 
últimos anos, diversos setores foram retomados, especialmente 
os investimentos em infraestrutura por meio do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC).

Diante de um processo histórico frágil, o espaço urbano 
cresceu de forma desigual e sem planejamento adequado. 
“No caso da Serra do Mar, não podemos falar só em ocupação 
irregular, mas de uma ocupação historicamente equivocada. 
Mais do que a realocação, falta informação. Famílias teriam 
sobrevivido se tivessem caminhado 30 metros em linha reta, 
mas elas não faziam ideia disso”, ressaltou Moacyr Duarte, 
da COPPE/UFRJ. “Nós sempre tentamos retirar o máximo de 
famílias que conseguirmos das margens dos rios e colocar ali 
equipamentos públicos, mas não é um trabalho simples. Há 
casos em que juízes dão liminar aos proprietários para que não 
saiam de áreas de risco e ainda processam os técnicos que os 
notificaram que deveriam sair”, explicou a presidenta do Inea, 
Marilene Ramos.

Teresópolis , RJ, 14/01/2011 - Área da cidade atingida pelas 
fortes chuvas que assolaram a região serrana do Estado do 
Rio de Janeiro

Nova Friburgo (RJ) 17/01/2011 - Chuvas 
fortes do últimos dias deixaram rastro 
de destruição nas redondezas e distritos 
vizinhos de Nova Friburgo, região serrana 
do estado do Rio de Janeiro 

“No caso da Serra do Mar, não 
podemos falar só em ocupação 
irregular, mas de uma ocupação 
historicamente equivocada. 
Mais do que a realocação, falta 
informação. Famílias teriam 
sobrevivido se tivessem caminhado 
30 metros em linha reta, mas elas 
não faziam ideia disso” 
Moacyr Duarte, da COPPE/UFRJ.

Valter Campanato/ABr
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Segundo o secretário municipal de Habitação, Jorge Bittar, o 
fenômeno de ocupação desordenada de boa parte das encostas 
decorre da ausência nos últimos 30, 40 anos, de uma política 
habitacional que pudesse oferecer habitações de qualidade às 
famílias de menor renda – famílias que ganham menos de três 
salários mínimos por mês – que é onde está concentrado 90% 
do déficit habitacional do país. “Sem alternativas, a população 
não teve opção a não ser ocupar as encostas”, ratificou. 

Já o professor Humberto Kzure, da UFRRJ, acredita que é preciso 
pensar, antes de tudo, em planejamento urbano. “Precisamos 
entender que não podemos mais pensar em intervenções 
pontuais. A infraestrutura precisa ser entendida de forma 
independente dos políticos, mas defendida como uma ação 
continuada de promoção e proteção à vida. O urbanismo precisa 
ser capaz de entender e lidar com os problemas das cidades, 
além de propor medidas absolutamente permanentes como a 
prática de planejamento”, concluiu.

Itaipava (RJ) 19/01/2011 - Estragos 
causados pelas chuvas na região do 
Vale do Cuiabá, em Itaipava

O Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro 
(GeoRio) mapeou 52 bairros do município e identificou áreas 
de risco. O estudo foi usado para monitoramento das regiões e 
para priorização das obras de contenção. 

Um ponto nevrálgico de muitas cidades é o sistema de Defesa 
Civil. “São órgãos de suporte que, ainda que estivessem 
totalmente equipados, não poderiam ter feito muita coisa. 
A negligência está na falta de fiscalização das prefeituras”, 
afirmou o chefe da Divisão Técnica de Segurança (DSG) do 
Clube de Engenharia, Aloísio Celso de Araújo. Vicinius Perim, 
sub-chefe da DSG, concorda. “Este é o momento certo para criar 
uma cultura que privilegie a prevenção, a conscientização da 
população e sistemas de alerta. O problema é que a segurança 
ainda não é vista como um investimento, mas como um custo”, 
apontou.

Muitas vezes, os órgãos de Defesa Civil contam com o 
comprometimento daqueles envolvidos, já que falta orçamento, 
infraestrutura e vontade política das prefeituras. “Os poucos 
funcionários acabam não cobrindo toda a cidade, acabam 
não indo sempre a campo, onde o verdadeiro trabalho da 
Defesa Civil está deixando um buraco na fiscalização. É por 
isso que é tão comum ver, por exemplo, casas construídas na 
beira de rios. É por causa dessa carência que, muitas vezes, 
aqueles que se gabam por ter um rio passando em seu terreno 
acabam descobrindo da pior forma possível que, na verdade, 
seu terreno inteiro é que está dentro do rio”, alertou o diretor 
do Clube de Engenharia e engenheiro de segurança, Jaques 
Sherique.

O Rio de Janeiro adquiriu recentemente um novo radar 
meteorológico, que representa uma das fontes de informação 
do Centro de Operações Rio, um espaço que congrega cerca 
de 30 órgãos municipais e concessionárias com o objetivo 
de monitorar e otimizar o funcionamento da cidade, além 
de antecipar soluções e minimizar ocorrências, alertando os 
setores responsáveis sobre riscos e medidas urgentes em caso 
de emergências. 

Planos municipais
A Organização das Nações Unidas (ONU) estabelece 
determinadas diretrizes, que são referenciadas nos planos 
municipais: diagnóstico (análise de risco); medidas estruturantes 
(obras); medidas não estruturantes (planos, legislação); e 
informação (capacitação). Dados do Ministério das Cidades 
mostram que, primeiramente, num gerenciamento de risco é 
realizada uma linha de capacitação para membros da sociedade 
civil, depois, existe um foco técnico no mapa de risco e, 
posteriormente, contratação de especialistas para adequação 
das políticas à realidade local. O mapeamento de risco permite, 
por exemplo, a aplicação de recursos orçamentários em obras 
preventivas.

De acordo com o secretário municipal de Habitação, Jorge 
Bittar, as cidades precisam ter planos diretores bem definidos, 
precisam mapear suas áreas de risco, controlar e limitar o 
crescimento de comunidades situadas em encostas, o que 
era muito difícil no passado, pois não havia alternativa a ser 
oferecida. “É necessário implantar um sistema como o que 
estamos implantando no Rio, com monitoramento permanente, 
com a implantação de postos de orientação urbanística e 
social dentro das comunidades, estabelecendo regras, tendo 
como pouso o órgão de fiscalização e orientação da população, 
representando a prefeitura dentro da própria comunidade”, 
esclareceu.

Ação conjunta
Produzir uma cidade melhor para todos em um ambiente 
democrático, seguro e sobretudo de diálogo participativo. 
Esta é a avaliação de Jorge Bittar sobre a importância da 
articulação entre diferentes entidades e governos, ao lado 
da sociedade civil. Para além da participação popular, 
também é preciso prever uma ação conjunta entre os 
campos municipal, estadual e federal. 

O presidente do Clube de Engenharia, Francis Bogossian, 
defende o envolvimento dos governos municipal, estadual e 
federal. “As prefeituras dos diversos municípios do país não 
têm capacidade financeira nem técnica para fazer análises 
preventivas e fazer grandes obras de contenção. É preciso 
que o governo federal tenha uma espécie de Geo-Rio. O 
Ministério das Cidades deveria ter um departamento para 
assistir às secretarias de obras dos diversos municípios em 
ações de prevenção”, declarou. Francis também apontou 
o cunho social da questão: “Não é possível apenas culpar 
os prefeitos. As pessoas ocupam áreas de risco porque 
não conseguem morar em outros locais. Até que isso seja 
resolvido, é preciso que se atue preventivamente”.

“Precisamos entender que 
não podemos mais pensar 
em intervenções pontuais. A 
infraestrutura precisa ser entendida 
de forma independente dos 
políticos, mas defendida como uma 
ação continuada de promoção e 
proteção à vida.”
Professor Humberto Kzure, da UFRRJ

Itaipava (RJ) 19/01/2011 - 
Desabrigados do Buraco do Sapo, 
em Itaipava, acolhidos em abrigo

Itaipava (RJ) 19/01/2011 - Estragos 
causados pela enxurrada no rio 
Santo Antonio, no Buraco do Sapo, 
em Itaipava, região serrana do Rio

Wilson Dias/ABr

Wilson Dias/ABr

Wilson Dias/ABr
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Os desastres naturais que assolam a geografia do Rio de 
Janeiro deixam em evidência os responsáveis por salvar 

vidas em momentos de calamidade: a Defesa Civil. Esse 
problema tem uma história cheia de zig-zag: no Brasil, o 
Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC) foi criado em 1988, 
tendo como órgão central a Secretaria Nacional de Defesa 
Civil (SEDEC), no âmbito do Ministério da Integração Nacional. 
O princípio básico da defesa civil é a segurança global da 
população. Atua na prevenção, preparação e resposta a riscos e 
desastres, também sendo responsável por ações de assistência 
humanitária e socorro.

 Foi no antigo Estado da Guanabara, em 1966, organizada 
a primeira Defesa Civil estadual do Brasil. No mesmo ano, 
uma grande enchente havia deixado mortes e destruição, 
principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Depois desse 
episódio, um grupo de trabalho foi montado com o objetivo de 
estudar a mobilização dos diversos órgãos existentes no estado 
em caso de catástrofes. O resultado foi a elaboração de um Plano 
Diretor de Defesa Civil da Guanabara, que definia atribuições para 
cada órgão componente do Sistema Estadual de Defesa Civil.

 No âmbito federal, estima-se que essas mesmas chuvas 
tenham influenciado a criação do artigo 8º da Constituição de 
1967, que aborda pela primeira vez o problema das inundações, 
estipulando como competência da União “organizar a defesa 
permanente contra as calamidades públicas, especialmente 
secas e inundações”.

serviços para a comunidade, como salvamentos e combate a 
incêndio. Portanto, os bombeiros são apenas uma das parcelas 
de uma atuação mais ampla.

“A noção mais completa de Defesa Civil não é só Corpo de 
Bombeiros. Você tem que criar engenheiros, especialistas 
e recursos humanos mais extensos e mais largos”, defende 
Brigagão.

O professor Airton Bodstein, coordenador do Mestrado em 
Defesa e Segurança Civil da Universidade Federal Fluminese, 
acredita que a atuação da Defesa Civil é superior se comparada 
com anos anteriores, mas ainda possui, em todo o país, muitas 
fragilidades. “Considerando que somente uma pequena 
parcela de municípios brasileiros conta com um grupamento 
de bombeiros militares, podemos dizer que, na sua grande 
maioria, a população brasileira encontra-se desprotegida.” Para 
o pesquisador, isso se dá principalmente por não se trabalhar 
o princípio da prevenção, o que aumenta as vulnerabilidades. 
“Infelizmente, no Brasil, nós insistimos em aprender com os 
nossos próprios erros, quando poderíamos aprender com os erros 
dos outros e reduzir bastante os danos à nossa população.”

Um dos principais problemas a serem combatidos, também no 
âmbito da prevenção, é a falta de regularização de posse urbana. 
Proibição e fiscalização de construção em áreas definidas como 
de risco são de extrema importância. “Precisamos combater a 
desgovernança de assentamentos e edificações nas margens 
dos rios, em locais como aquele de Niterói, que era um lixão. No 
Brasil (a defesa civil) está mais ligada com as questões urbanas 
de má ocupação do solo, de invasões tanto de ricos, como de 
classe média e pobres”, afirma Brigagão.

 

A Defesa 
Civil precisa 
ser política 
pública

 

Falta foco na prevenção
Um grande especialista no assunto, Clóvis Brigagão, cientista 
político, diretor do Centro de Estudos das Américas do 
Instituto de Humanidades da Universidade Cândido Mendes e 
coordenador do Grupo de Análise de Prevenção de Conflitos 
Internacionais (GAPCON), afirma que “desde a década de 1970 
há projetos contra enchentes no Rio de Janeiro. No entanto, a 
situação da defesa civil é precária, com falta de profissionais e 
equipamentos”.

Brigagão acredita que a saída é pensar a Defesa Civil da cidade 
como política pública. “Considero urgente a consolidação de 
uma política pública nacional que abrace todas as atividades da 
Defesa Civil, dos meios aos fins”, afirma. Para ele, o objetivo 
central é o “de preparar e apoiar toda a cadeia de situações que 
afetam a população e o de contribuir para fortalecer a defesa 
civil”, argumenta.

Segundo Brigagão, deve-se trabalhar com o princípio da 
prevenção, com planejamento e investimento. Também é 
necessário ter uma atenção aos profissionais envolvidos. Assim, 
no seu entender, o Corpo de Bombeiros tem a função de exercer 

Desmilitarização em debate
Outro ponto que não pode ficar de fora quando 
se trata da Defesa Civil é a proposta de 
desmilitarização. Brigagão lembra que, em países 
como Suécia, Canadá, Portugal e Japão, a Defesa 
Civil não é uma atividade militar e, portanto, 
trabalham com outras noções.

“Com a desmilitarização, muda a estrutura 
e a noção mesmo de Defesa Civil não é tão 
somente voltada  para o preparo militar. 
Assim, há um preparo civil da Defesa Civil. 
Essa estrutura precisa de gente preparada do 
ponto de vista civil”, explica ele.

Para Brigagão, as Forças Armadas têm suas formas 
de atuar e é muito difícil pensar a defesa civil 
enquanto política pública quando esta ainda é um 
“apêndice” das forças militares. “Em vários países 
o Corpo de Bombeiro é civil e em geral, voluntário. 
A sociedade civil contrata pessoas para serem 
treinadas e capacitadas em defesa civil. Não tem 
nada a ver com a profissão militar”, conclui.

Da entrevista com os especialistas ficou a 
certeza que terá que ser criado um marco 
regulatório para o setor com a definição de 
políticas, responsabilidades, fontes de recursos e 
mecanismos de participação da sociedade civil. 
As mudanças climáticas em curso tem que nos 
encontrar preparados.

 

Um novo conceito de Defesa Civil vem ganhando 
corpo junto à sociedade brasileira. Não basta 
correr atrás dos prejuízos pós-catástrofes. É 
preciso preparar a coletividade para enfrentar 
os acidentes naturais. Para isso, é necessário 
políticas públicas claras e transparentes, que 
envolvem educação da população, saúde, novo 
plano de habitação, preparo e conscientização. 
O Corpo de Bombeiros deve fazer parte, 
mas não deve militarizar o processo. Veja o 
que pensa o professor Clóvis Brigagão, um 
especialista no assunto.

“Desde a década de 1970 há projetos 
contra enchentes no Rio de Janeiro. 
No entanto, a situação da defesa civil 
é precária, com falta de profissionais 
e equipamentos.”

Clóvis Brigagão, cientista político, diretor do 
Centro de Estudos das Américas do Instituto de 
Humanidades da Universidade Cândido Mendes e 
coordenador do Grupo de Análise de Prevenção de 
Conflitos Internacionais (GAPCON)

Niterói (RJ) - Corpos de vítimas são 
retirados do soterramento no Morro 
do Bumba por equipes da Defesa Civil

Vladimir Platonow / ABr

Wilson Dias/ABr

Nova Friburgo (RJ) - Casas em áreas de 
risco começam a ser identificadas pela 
Defesa Civil para posterior demolição, no 
bairro Alto da Floresta, em Nova Friburgo

Brigagão: “Os engenheiros são parte fundamental da Defesa 
Civil. É preciso ter uma política de prevenção”
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Logo após o desabamento do Morro do Bumba, o Ministério 
Público Estadual iniciou uma investigação para apurar se 
houve negligência da Prefeitura de Niterói. Em 2007, foi 
entregue à Prefeitura de Niterói o Plano Municipal de Redução 
de Riscos, elaborado por pesquisadores da Universidade 
Federal Fluminense. O estudo foi coordenado pelo professor 
Elson Nascimento e reuniu uma equipe de 16 pessoas, entre 
docentes e estudantes. De acordo com Nascimento, o plano 
previa um investimento de R$ 19 milhões em obras para áreas 
de risco em todo o município.

“Para o Morro do Bumba, foram previstos R$ 419 mil para 
obras de engenharia, estruturas de drenagem e geotécnicas. 
A metodologia previa obras de baixo custo. Pelas informações 
que temos, em 2009 foram aplicados R$ 50 mil em contenção 
de encostas para todo o município, o que, de fato, é muito 
pouco”, explicou o professor.

Morro do Bumba é uma expressão que causa arrepios aos 
governantes de Niterói. Sobre o assunto o silêncio é gritante. 
Ninguém fala, nem o prefeito. Algumas notas e releases 
somente. De acordo com a Assessoria de Comunicação da 
Prefeitura de Niterói, estão sendo realizadas, com recursos 
do poder público municipal, cerca de 30 obras de contenção 
em vários pontos da cidade, através da administração direta e 
de empreiteiras contratadas por licitação. Já com recursos do 
governo do Estado, 13 obras estão sendo executadas. 
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destruição causada pelas chuvas em 
niterói completa um ano e ainda não    
há soluções definitivas

Em abril de 2010, o município de Niterói, no Rio de Janeiro, 
vivia uma tragédia anunciada. Chuvas fortes transformaram a 

cidade em caos. Alagamentos, desabamento de encostas, falta 
de luz e imobilidade em vários pontos. Um retrato dos estragos 
causados pela triste combinação entre um fenômeno da natureza 
– uma forte enxurrada – e descaso do poder público. Cerca de 
10 mil pessoas ficaram desabrigadas. Uma das principais áreas 
atingidas foi o Morro do Bumba, localizado no bairro de Viçoso 
Jardim e construído em cima de um antigo lixão, onde um 
deslizamento de terra soterrou dezenas de casas matando mais 
de 45 moradores. 

É o caso de se perguntar: como pode o poder público fazer vistas 
grossas para uma ocupação coletiva de uma área que foi lixão 
na década de 1970? Afinal, a área havia sido interditada, mas 
nenhum plano de recuperação foi executado. Aos poucos, a 
vegetação foi crescendo e a população foi ocupando a região. 
E o mais grave: depois da tragédia que fez aniversário neste 

último abril, há uma série de indícios de que moradores estão 
voltando, sorrateiramente, a ocupar as encostas do morro que 
veio abaixo. 

Vale a pena recordar. Na década de 1990 o poder público 
estadual e municipal iniciou uma série de obras para a 
urbanização do local, como instalação de uma caixa d’água, 
eletricidade, construção de escolas, postos de saúde e 
pavimentação das ruas. Ou seja, não se tratava de uma área 
somente com ocupação irregular. As famílias que ali moravam 
tinham o aparelho do Estado funcionando, mesmo sendo em 
uma área de risco. Pagavam suas contas e seus impostos, mas 
corriam sérios riscos sem saber.

Para o professor da Universidade Federal Fluminense e 
coordenador da Rede UFF de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, Julio Wasserman, um dos fatores que levam 
a tragédias como essa é a falta de políticas habitacionais, 
principalmente para as camadas mais carentes da sociedade. “O 
poder público não pode ser responsabilizado pelo desabamento 
de uma ou outra casa, quando ocorrem chuvas excepcionais. 
Contudo, tanto no caso de Niterói quanto em outros municípios, 
ele é responsável pela ausência de planejamento do 
desenvolvimento urbano”, criticou Wasserman. 

Enquanto isso...
Após um ano, o drama das famílias que perderam suas casas 
está longe de acabar. Atualmente, cerca de 400 famílias estão 
alocadas nas instalações do 3º Batalhão de Infantaria (BI) e 
recebem da prefeitura quatro refeições por dia. Este abrigo 
é destinado a pessoas que não foram contempladas com o 
aluguel social, no valor de R$400 por mês. No entanto, vários 
problemas foram apontados por moradores e pela Comissão 
de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro, tanto no abrigo, como no pagamento do aluguel 
social. O pagamento é feito em data irregular e sofre constantes 
atrasos, o que dificulta a manutenção de contratos de alugueis. 
Já nos abrigos, os banheiros insalubres, falta de médicos e de 
assistentes sociais foram indicados como problemas. 

criança. À noite, ele quase não dorme, são muitas pessoas 
falando. Quando chove, o pátio alaga todo e fica um odor 
horrível”, conta ele. 

 O professor Julio Wasserman afirma que uma das suas principais 
preocupações são as famílias voltarem para as áreas de risco. 
Este é justamente o caso de Martha da Silva, 44 anos, que 
resolveu voltar com a sua família para a sua antiga casa, 
localizada em área de risco. Ela conta que as constantes chuvas 
fazem com que o morro continue a deslizar. 

“Se continuar chovendo assim e o morro desabar, vou acabar 
ficando ilhada. Juntei os documentos e fiz um ‘kit chuva’. 
Se der tempo de pegar, vai facilitar as coisas”, preocupa-
se Martha. Sobre os abrigos, Martha conta que não havia a 
estrutura suficiente. “É muito desorganizado e as pessoas estão 
à mercê da própria sorte. Quem mora no térreo, por exemplo, 
fica desprotegida quando chove forte porque a água invade 
os quartos. Já houve casos de crianças mordidas por lacraia. 
Crianças que entraram saudáveis e hoje estão com bronquite, 
pneumonia”, desabafa. 

Além das obras de contenção, a Prefeitura de Niterói informou 
que está em curso a construção de sete mil unidades 
habitacionais destinadas aos desabrigados, através do programa 
“Minha Casa, Minha Vida”, em parceria com os governos federal 
e estadual. “É necessário que a prefeitura mude o paradigma 
e pare de fazer obras de contenção extremamente caras em 
áreas cuja prioridade é definida sem fundamentação científica”, 
lembrou o professor Wasserman.

“Nunca vi médicos aqui, só auxiliares de 
enfermagem. Tem uma quantidade enorme de 
crianças e nenhum pediatra. Quanto à comida, até 
melhorou quando trocaram a firma. Já a limpeza 
é complicada porque a equipe é muito pequena 
para limpar uma área com tantas famílias”, 
explica o jovem Jefferson da Silva, 20 anos, 
morador do abrigo no 3º Batalhão de Infantaria. 

Jefferson é pai do pequeno Alejandro, de apenas três meses. 
Para ele, o abrigo não é um local adequado para criar uma 
criança. “O brasileiro tem o instinto de dar um jeitinho e é o 
que estamos fazendo aqui. O lugar não é o ideal para criar uma 

Deslizamento de terra no Morro do Bumba, em abril de 
2010. Niterói, Rio de Janeiro

BUMBA: 
UMA tRAgédiA 
AnUnCiAdA
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Esta foto é de 1957. Tem, portanto, 54 anos. A 
velha Lotação 438 enfrenta bravamente mais 
uma inundação na Praça da Bandeira. Aliás, os 
alagamentos nessa região da cidade – assim 
como na Av. 28 de Setembro, Rua Mariz e Barros, 
na São Clemente e no Jóquei  – existem desde 
o início do século passado e são retratados em 
textos literários de Lima Barreto. Uma tradição 
que o Rio teima em manter.

O Hino ao Rio

Depois de um desses torós que assolam o Rio 
desde que Estácio de Sá fundou a cidade em 
1565, o sambista Moreira da Silva resolveu 
relatar sua odisséia, citando especialmente a 
praça da Bandeira, que nos anos 50 já virava 
uma imensa lagoa. Apropriadamente, o samba 
de breque se chamava Cidade Lagoa e dizia 
assim – qualquer semelhança não será mera 
coincidência.

Uma das principais artérias do Rio de Janeiro, a praça da 
Bandeira já foi palco de manifestações políticas e culturais, 

fatos históricos, citações literárias e, hoje, enchentes. Com uma 
tradição histórica de alagamentos, o local sofre com as chuvas 
intensas e o descaso do governo há décadas nessa região. No 
último dia 25 de abril, apenas a Bandeira hasteada – um dos 
principais símbolos nacionais – era visível, pois as ruas ficaram 
alagadas, os carros arrastados pela correnteza, moradores 
ilhados e os transportes impossibilitados.  A água chegou a 
quase 1,5 metro e, de acordo com o Alerta Rio, somente neste 
dia, num período de nove horas, a chuva acumulou 274 mm, 
em uma das estações pluviométricas (Tijuca/Muda). 

A praça da Bandeira abrigava um manguezal que ia até à Cidade 
Nova hoje. A geografia do local escoava toda a água que recebia 
para a Baía de Guanabara. Agora, a canalização dos rios e do 
mangue desequilibrou o sistema hídrico resultando em um 
ponto de constantes enchentes.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Obras do Rio 
de Janeiro, a bacia do Canal do Mangue tem área de drenagem 
de 45,43 km², tendo como limites: ao norte, a sub-bacia do 
Canal do Cunha; a leste, a Baía da Guanabara e a sub-bacia do 
Centro; ao sul e a oeste, o Maciço da Tijuca. Os principais cursos 
d’água da bacia hidrográfica do Canal do Mangue são os rios 
Maracanã, Joana, Trapicheiros, Comprido e Papa-Couve, os quais 

UMA DÍVIDA HISTóRICA DA
FALTA DE PLANEJAMENTO URBANO

RIo de Janeiro (RJ) 21/01/2009 - Forte chuva provoca 

alagamentos na praça da Bandeira e regiões 

têm sua nascente no Maciço da Tijuca ou na Serra do Engenho 
Novo, e afluem para o Canal do Mangue que, por sua vez, 
deságua na Baía de Guanabara.

“Os progressos do desenvolvimento urbano e o intenso 
crescimento da população ao longo do século XX tornaram 
mais frequentes as enchentes na bacia do Canal do Mangue, 
agravadas pela redução da área verde e o aumento da 
impermeabilização do solo. Isto acarretou um impacto no 
sistema de drenagem, com a transferência de deflúvios para as 
áreas de jusante, associado às cotas baixas de implantação da 
praça da Bandeira”, explicou o secretário municipal de obras, 
Alexandre Pinto. Muito além de um problema pontual, trata-
se de um fato que se arrasta por anos, que envolve a falta de 
planejamento urbano e o crescimento desordenado das cidades.

A praça da Bandeira é o ponto mais baixo da região, onde param 
as águas que transbordam. De acordo com o engenheiro civil e 
diretor do Clube de Engenharia, Luiz Carneiro, os rios são curtos, 
nascem na Serra. “Temos 1/3 de curso inclinado e 2/3 de caminho 
reto, o que influencia na vazão do rio (área da calha x velocidade), 
ou seja, quando cai a velocidade, a área tem que aumentar e, 
consequentemente, extravasa”, explicou. No entanto, Luiz Carneiro 
é enfático e diz que o próprio relatório da prefeitura aponta uma 
estimativa de redução de enchentes de apenas 20%, com a 
implantação dos “piscinões”. “Não é suficiente”, ratificou.
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Prejuízos incalculáveis
Além dos transtornos no trânsito e acidentes, as enchentes na 
praça da Bandeira trazem prejuízos enormes aos moradores e, 
especialmente, aos comerciantes. A história de muitas dessas 
pessoas se confunde com a própria história de alagamentos no 
local. Há 12 anos na praça da Bandeira, Jorge Ferreira, 63 anos, 
admite que só não desistiu de manter seu bazar, pois todo o 
dinheiro que economizou, a chuva levou; caso contrário, já teria 
se mudado. “Em dois anos seguidos, tive um prejuízo de cerca 
de R$ 80 mil. Nós sobrevivemos aqui, já que alagamentos de 
20 a 30 cm são comuns, ao contrário deste último que chegou a 
1,5m”, contou. Todos os dias o comerciante cumpre uma rotina 
rígida: ao final do expediente retira todas as mercadorias das 
últimas prateleiras, caso venha a chover.

Já Renan Pero, 21 anos, trabalha na banca de seu avô e 
presenciou a água levar todas as revistas e jornais. “Essa banca 
deve existir há cerca de 40 ou 50 anos, quase uma relíquia 
da família e quando chove fica quase preenchida pela água”, 
afirmou. Embora de idades distintas, Renan e Jorge concordam 
que é preciso olhar para a praça da Bandeira. E, assim, os 
comerciantes se organizaram e realizaram manifestações no local, 
com o objetivo de reivindicar obras para a solução das enchentes 
e desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Dono 
de uma loja de fotocópias, Paulo César Brandão, 41 anos, esteve 
nas manifestações e acredita que falta vontade política. “Perdi 
seis máquinas com um prejuízo de R$ 45 mil. Isso aqui fica um 
caos, por isso, estamos chamando a atenção do poder público para 
a urgência do problema”, explicou. O movimento tem reuniões 
agendadas na Prefeitura, espaço no qual discutirão propostas.

Possíveis soluções 
Muitas são as conjecturas a respeito deste acontecimento. 
Projetos são apresentados e discutidos há anos e não são 
colocados no papel. O engenheiro aposentado pela Prefeitura, 
Isidoro Raposo Almeida, lembra que o projeto do túnel 
extravasor é um projeto antigo, mesmo parcialmente alterado. 
“O túnel captaria a águas e evitaria tragédias. Não é um projeto 
barato e exige um tempo de obra aproximado de três anos ou 
mais. Já tem 1.500 metros prontos, mas não teve continuidade”, 
afirmou o engenheiro, que também foi fiscal desta obra.

A lógica funcionaria a partir da captação das águas excedentes 
que transbordam as calhas dos rios Joana, Maracanã, 
Trapicheiros, Macacos, Rainha I e Rainha II, e transportá-las pelo 
túnel extravasor para despejo final em mar aberto, no costão 
do Vidigal. O túnel contemplaria tanto a Zona Sul como a Zona 
Norte. Hoje, embaixo da rua Marquês de São Vicente até o 

Ao todo, serão quatro piscinões, que contemplarão a Tijuca, Vila 
Isabel e Grajaú, por onde passam os rios Trapicheiros, Joana 
e Maracanã. Em Vila Isabel, um dos reservatórios ficará na 
esquina da avenida Engenheiro Otacílio Negrão de Lima e rua 
Piza e Almeida, onde será construído o maior dos reservatórios: 
serão dois tanques com 32 metros de profundidade, 400 
metros quadrados de área e capacidade aproximada de 140 
mil metros cúbicos. Já o que ficará na Tijuca – rua Heitor 
Brandão - terá capacidade para 70 mil m3. No Alto Grajaú, o 
reservatório será em um terreno entre as ruas Marianópolis e 
Borda do Mato e capacidade de 50 mil m3. O quarto piscinão – 
com capacidade para 18 mil m3 – ficará na praça da Bandeira 
e captará a área de drenagem. Estas construções preveem a 
desapropriação dos terrenos.

Elaborada pela Rio-Águas, a proposta ainda prevê a transposição 
do rio Joana por galerias subterrâneas, fazendo com que o 
deságue seja feito direto na Baía da Guanabara e não mais no 
Canal do Mangue. Hoje, a água que cai no Maciço da Tijuca vai 
para a praça da Bandeira, para ser escoada no Canal, que sofre 
influência das marés. 

O engenheiro Paulo Poggi acredita que as obras do túnel extravasor 
causarão menos prejuízos à população, já que a construção será 
feita por dentro da montanha. O secretário da Divisão Técnica de 
Engenharia do Ambiente (DEA) e engenheiro hidrólogo, Jorge Rios 
crê que uma obra não anula a outra. “O grande problema dos 
piscinões é o acúmulo de lixo e terra, bem como a limpeza. No caso 
do túnel, isso seria um problema menor, pois o lixo iria diretamente 
para o mar – como já faz hoje em dia depois de uma enchente. 
Por isso, o recomendado é a instalação de grades para filtrar 
resíduos sólidos. São Paulo, por exemplo, fez piscininha, porque a 
profundidade é muito pequena”, informou.

Alguns problemas dos piscinões se referem a problemas 
sanitários, quando a céu aberto, e à limpeza. Já o escoamento 
da água costuma ser feito por meio de bombas, já que os 
reservatórios geralmente estão em um nível mais profundo 
do que os rios e esgotos pluviais. Em Tóquio, localizada no 
Japão, o piscinão é um verdadeiro exemplo e considerado o 
maior sistema de drenagem do mundo, com cinco reservatórios 
conectados por uma tubulação de 6,4 km de comprimento e 
10 m de diâmetro, enterrada 50 m abaixo da superfície, com 
14.000 HP de turbinas capazes de bombear cerca de 200 t de 
água por segundo para o exterior.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Obras, 
as intervenções propostas para a região da Bacia do Canal do 
Mangue foram selecionadas no Programa 2010 do Plano de 
Aceleração do Crescimento (PAC 2) do Ministério das Cidades. O 
valor do investimento chega a R$292 milhões, por meio de duas 
Cartas-Consulta. Serão também construídos quatro reservatórios 
de amortecimento de cheias: no rio Trapicheiros, com volume 
de 70 mil m3; no rio Joana, com volume de 143 mil m3; no 
rio Jacó, com volume de 50 mil m3 ; e na Praça da Bandeira, 
contemplando a bacia local, com volume de 18 mil m3.

“Estas intervenções também incluem a construção de galeria 
retangular pela rua Felipe Camarão, que contempla o desvio de 

O engenheiro civil, ex-diretor de projetos do Departamento 
Nacional de Obras de Saneamento (DNOS) e conselheiro do 
Clube de Engenharia, Paulo Poggi, lembrou que há muitos anos 
a praça da Bandeira era um porto. “Talvez, se tivessem aterrado 
mais a área, muitos dos problemas seriam evitados”, disse. 

parte da vazão do rio Maracanã para o rio Joana; a construção 
da galeria de reforço do rio Joana, entre a Praça Niterói e a 
Praça Emílio Garrastazu Médici e a implantação da calha de 
projeto do rio Trapicheiros, entre a Supervia e o seu deságue no 
rio Maracanã, na rua Francisco Eugênio”, elucidou o secretário 
de obras.

“A enchente é tema global no planeta com configuração 
determinista. O Brasil está numa posição especial, já que 
não tem grandes terremotos, frio devastador, mas em 
contrapartida tem o clima tropical propício às chuvas”, 
esclareceu o engenheiro civil e presidente da Sondotécnica, 
Jaime Rotstein. Outro ponto relevante trata da importância das 
alternativas que devem ser estudadas, como, por exemplo, 
o uso de pavimento poroso, que absorve parte da água e 
poderia ser aplicado em todas as áreas livres de construção. 
“Dentre as soluções, é fundamental que o assunto seja 
tratado, mas através da conjugação de medidas. Também 
devemos pensar em como reduzir o impacto de uma grande 
enchente, como o despejo do lixo”, alertou.

Corrida contra o tempo
As Olimpíadas e a Copa do Mundo estão chegando e o Rio de 
Janeiro, em seus quatro cantos, começa a se mobilizar. Cenas 
como o adiamento e as dificuldades para o jogo de beisebol 
entre Cuba e EUA, durante o último Pan-americano, realizado 
na Barra da Tijuca, em 2007, não podem se repetir. Em abril 
do ano passado, outro forte temporal atingiu a Tijuca, que 
inundou o Maracanã e Maracanãzinho e adiou uma partida de 
futebol entre Flamengo e Universidad de Chile. Grandes obras 
programadas e iniciadas, mas a falta de planejamento urbano 
não dá trégua à cidade. Além de tentar quitar uma dívida 
histórica com a cidade, os atuais governos estão acelerando 
ao máximo as obras para os mega eventos. “Tais intervenções 
permitirão que uma vazão da ordem de 100m³/s, para um 
período de retorno de 25 anos, mitigando de forma significativa 
as enchentes na bacia hidrográfica de forma global e não 
apenas na praça da Bandeira”, detalhou Alexandre Pinto.  O 
prazo para a execução dessas intervenções é de 18 meses, com 
início no segundo semestre de 2011 e término em 2013. As 
obras de macrodrenagem no local foram incluídas no Programa 
de Aceleração do Crescimento 2 (PAC 2). Quem sabe com os 
olhos de todo o mundo sobre a capital, o Rio de Janeiro tenha 
dias melhores.

Secretário 
Municipal de 
Obras 
Alexandre 
Pinto

Costão do Vidigal, há um pedaço do túnel construído com cerca 
de 1,5km de extensão e diâmetro comparável ao do Rebouças. 
A obra iniciada em 1973 e posteriormente retomada em 1989, 
serviria para sanar tradicionais pontos de alagamento como a 
Praça da Bandeira (Tijuca), a rua Pacheco Leão (Jardim Botânico) 
e a praça Sibélius (Gávea).

Outra proposta, divulgada pela Prefeitura, é a construção de 
bacias de contenção (piscinões) para uma possível solução. 
As obras contemplam o desvio do rio Joana, através de um 
deságue independente na Baía de Guanabara, com a execução 
de túneis pelos maciços de São Cristóvão e de galerias de seção 
retangular ao longo da rua São Cristóvão, entre a rua Figueira 
de Melo e o deságue na Baía. “Estes reservatórios permitirão o 
amortecimento das vazões de pico dos hidrogramas de cheia, 
bem como o retardo do tempo de percurso, através da liberação 
de deflúvios por sistemas eletromecânicos de bombeamento” , 
pontuou o secretário Alexandre Pinto. 

A presidente do Instituto Estadual de Ambiente (Inea), Marilene 
Ramos, avalia que a construção de piscinões é adequada. “A 
Prefeitura já conseguiu recursos e acredito que o problema será 
solucionado”, disse. De acordo com Marilene, o Inea possui 
sistemas de alerta para encostas que podem ser expandidos para 
as bacias dos rios e implementados em outras regiões. 

O professor da Pontifícia Universidade Católica (PUC) e ex-
presidente da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e 
Engenharia Geotécnica, Alberto Sayão crê que, no campo do 
governo federal, deveria ser implantado um centro de prevenção 
de desastres naturais, para coordenar as ações. “Os cargos de 
administração pública deveriam ser ocupados por especialistas 
de reconhecida capacidade técnica, enquanto os políticos 
deveriam ser mantidos nos cargos legislativos. As licitações para 
obras de prevenção, manutenção e/ou recuperação deveriam 
prestigiar a qualidade, além do menor preço”, sugeriu.

“Piscinão” resolve?
Os piscinões são grandes reservatórios que atrasam a ida da água 
das chuvas para o esgoto pluvial, que é o responsável por escoá-la 
para os rios. Com esse atraso, o volume de água circulando na 
rede diminui, evitando o transbordamento. Estes reservatórios 
podem armazenar água tanto ao ar livre como em pátios cobertos 
no subsolo de áreas urbanas. O escoamento pode acontecer por 
gravidade, passando por telas e comportas, ou por bombeamento  
– quando o esgoto está nivelado acima do piscinão. 

Carolina Goncalves/ ABr
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Problemas dos “Piscinões” 

Um dos pontos levantados pelos debatedores foi o potencial 
dos piscinões se transformarem em grandes depósitos de lixo 
e todo tipo de sedimentos que normalmente são arrastados 
pelas enchentes. Segundo Mário Sérgio Bandeira, a limpeza 
dos reservatórios poderá custar caro ao bolso da população. 
“Enchentes arrastam grande volume de material sólido e a 
limpeza costuma ser onerosa. Dentro dos piscinões o problema 
se multiplicaria. Por isso, é mais interessante que as obras 
de retenção e atenuação de cheias sejam a céu aberto. Na 
Califórnia, por exemplo, grandes avenidas são usadas tanto para 
desviar o trânsito quanto para o escoamento de enchentes.”

Jaime Rotstein, presidente da Sondotécnica, concorda com o 
problema e seus desdobramentos que, no caso do túnel extravasor, 
não existem. “Um grande volume de material de assoreamento 
vai se depositar nos reservatórios, incluindo os sedimentos finos 
que, sem a condição de lago, seriam normalmente levados em 
suspensão pelas águas correntes. A operação de desassoreamento 
seria de responsabilidade do município, despreparado financeira 
e fisicamente para a complexidade do trabalho. Além disso, o 
material depositado criaria o ambiente perfeito para o mau cheiro 
e a proliferação de ratos e insetos, podendo se tornar um foco de 
contaminação”, alertou. 

Os custos envolvidos no projeto dos reservatórios, que incluem, 
além da própria obra, as desapropriações necessárias para a sua 
implantação e operação e a manutenção constante, também 
foram destaque. Segundo Paulo Canedo, professor da COPPE/
UFRJ, as comparações comuns entre os projetos do Rio e a 
experiência dos piscinões em São Paulo são equivocadas. “São 
Paulo optou por piscinões porque eram obras baratas. Eles 
não têm muito problema de afloramento de lençóis d’água. 
Não é o caso do Rio. O aquífero do Rio de Janeiro é alto e 
como os projetos dos piscinões são no subsolo de praças, eles 
podem acabar flutuando. Seria como se tivéssemos um ‘navio’ 
se movendo no subsolo das praças. Também para prevenir 
isso, teremos que construir piscinões do tipo ‘caríssimo’, no 
subsolo. Isso faz com que seja muito bem-vinda a ideia do túnel 
extravasor”, explicou.

Novas opções e ações integradas

Longe de encontrar um consenso, o primeiro encontro foi 
marcado pela exposição de ideias, comparação de projetos e a 
apresentação de novas propostas. Paulo Canedo, que presidia a 
SERLA na época em que a obra do túnel extravasor foi licitada 
e um dos responsáveis pela decisão de não aprovar o projeto 
por julgar que o mesmo não se justificava financeiramente, 
apontou problemas em ambos os projetos. Se por um lado o 
túnel extravasor poderia não resolver o problema das cheias na 
praça da Bandeira – entroncamento de vias importantes capaz 
de paralisar toda a cidade durante as enchentes –, os piscinões 
seriam, além de caros, uma medida paliativa para problemas 
pontuais e localizados. Como alternativa, Canedo apresentou a 
possibilidade de se usar o próprio Canal do Mangue como via de 
escoamento: “É um grande piscinão já construído que ninguém 
quer enxergar”.

O Canal do Mangue, que vai da praça Onze até a Rodoviária 
Novo Rio, passando pela praça da Bandeira, somado ao da rua 
Francisco Eugênio, que o liga à Quinta da Boa Vista, tem cerca de 
3.500 metros, com uma largura média de 20 metros e com uma 
profundidade média de 6 metros. Ainda que apenas dois metros 
fossem usados para receber as águas das enchentes, já haveria 
espaço suficiente para 200 mil m3. A ideia seria colocar bombas 
nas proximidades da rodoviária que pudessem ser acionadas 
para esvaziar o Canal. Canedo informa que o custo das bombas 
e da aparelhagem elétrica necessária para operá-la sairia em 
torno de 10 milhões de reais. 

Isidoro Raposo de Almeida, aposentado da prefeitura, que foi 
da comissão de projeto e membro da comissão de concorrência, 
além de fiscal da obra e consultor técnico, acredita na eficiência 
do túnel extravasor, mas aponta a necessidade de uma revisão 
no projeto. “Todo o estudo elaborado à época deverá sofrer hoje 
uma total atualização, com novas metodologias de cálculo de 
vazão e dados hidrológicos, acarretando naturalmente revisão 
de pontos de tomada d’água, nova seção de escoamento etc. 
Serão necessários estudos hidrológicos, topográficos, geológicos, 
geotécnicos, de desapropriação e urbanização, para a elaboração 
de um novo orçamento da obra”, concluiu.

Clube recebe especialistas e promove avanço nos debates sobre 
as melhores opções no combate às enchentes na cidade do Rio

Abandonado desde o início da década de 1970, o projeto do 
túnel extravasor chegou a ser iniciado pela Superintendência 

de Urbanização e Saneamento (SURSAN), mas a obra que 
deveria ter 7,5 quilômetros, indo da Muda até o Costão do 
Vidigal, parou quando tinha 1.500 metros e foi abandonada. 
Enquanto parte do túnel permanecia esquecida, as águas 
excedentes dos rios Maracanã, Trapicheiros, Joana, Macacos 
e Rainha que seguiriam dentro dele o seu caminho, movidas 
unicamente pela gravidade até serem jogadas no mar, 
continuaram inundando a grande Tijuca, Horto, Jardim Botânico, 
Lagoa, Gávea e todas as demais áreas da cidade que seriam 
beneficiadas com a obra, isolando bairros inteiros, parando o 
trânsito e impondo o caos à cidade a cada chuva forte.

Há cerca de um ano, o Clube de Engenharia descobriu e trouxe 
à luz o projeto esquecido. Um grupo foi formado para estudar a 
viabilidade e eficiência do túnel à luz da engenharia e atualizar 
o projeto que foi posteriormente reenviado à prefeitura para 
análise, ainda sem resposta. Ao mesmo tempo, a prefeitura tocava 

o projeto de construir bacias de alívio, popularmente conhecidas 
como “piscinões”, em alguns pontos do subsolo da cidade.

Para estudar opções, comparar os projetos e colaborar com os 
estudos já desenvolvidos, o Clube reuniu especialistas para 
debater o assunto durante toda a tarde do dia 12 de abril. 
Segundo o conselheiro Carlos Hernani Bottega, membro do 
grupo que estuda o assunto e um dos organizadores do evento, 
a ideia é escutar especialistas para dar forma a uma opinião 
com bases sólidas. “Para esse primeiro encontro, fomos buscar 
as pessoas que naquela ocasião, há 40 anos, acompanharam de 
perto o projeto do túnel”, explica. A mesa presidida por Bottega 
contou com a presença de Francis Bogossian, presidente do Clube 
de Engenharia, Jaime Rotstein, presidente da Sondotécnica, 
Alberto Sayão, professor da PUC-Rio, Paulo Canedo, professor da 
COPPE/UFRJ, Afonso Canedo Neto, aposentado da prefeitura e 
conselheiro do Clube, Hernani Cavalcanti, representante do INEA, 
Isidoro Raposo Almeida, que trabalhou diretamente na obra pela 
prefeitura, e o engenheiro e consultor Mario Sergio Bandeira.

LUz NO FIM DO TÚNEL
Entre vantagens e desvantagens, o túnel extravasor é uma das soluções defendidas pela maioria dos especialistas, inclusive o 
Clube de Engenharia, que promove o debate e propõe políticas públicas que possam solucionar o problema das enchentes no 
Rio de Janeiro.  O engenheiro civil e diretor do Clube de Engenharia, Luiz Carneiro, acredita que, além do projeto contemplar 
tanto a Zona Norte quanto a Zona Sul da cidade, a obra trará menos transtornos à sociedade. “Por se tratar de uma obra 
subterrânea, os impactos sociais e ambientais serão muito menores do que os piscinões. A obra do túnel não afetará o 
trânsito, a população e não promoverá remoções”, alertou. Além disso, de acordo com Luiz Carneiro, o custo financeiro do túnel 
extravasor será muito menor do que as demais obras anunciadas e questiona: “Por que começar um novo projeto e novas obras, 
quando já temos parte da obra pronta (1,5km)? Este é um empreendimento da década de 1970 que funcionaria muito bem para 
os dias de hoje e, certamente, é a melhor solução para sanar o problema de enchentes no Rio de Janeiro. Basta uma atualização 
para colocá-lo em prática. Com a obra, contemplaremos uma região muito mais ampla do que os piscinões prometem e 
resolveremos alagamentos de mais bairros do que o prometido”, argumentou. Mesmo com diversos alertas à Prefeitura sobre 
os piscinões, já foram aprovadas as verbas para a realização destas bacias de alívio. 
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Francis Bogossian
Presidente do Clube de EngenhariaÉ prática diária no Clube de Engenharia o debate 

sobre temas que afetam o cotidiano do povo 
brasileiro. Divisões Técnicas, Conselho Diretor, 
Diretoria, palestras, mesas redondas e painéis 
apresentam diagnósticos e propõem alternativas 
e soluções que repercutem na mídia e ecoam 
em novos debates Brasil afora. A produção de 
conhecimento é marca da instituição. Não foi por 
outra razão que Engenharia em Revista reuniu 
alguns dos protagonistas deste processo para 
abordar os temas centrais desta edição: chuvas, 
desastres naturais e tragédias anunciadas. 
Participaram do encontro o presidente do Clube 
de Engenharia, Francis Bogossian; o 1º Vice-
Presidente Manoel Lapa, o Diretor Social Jacques 
Sherique, o Diretor Financeiro Luiz Carneiro e 
o Professor Alberto Sayão, da PUC do Rio de 
Janeiro. Da longa conversa que resumimos a seguir 
participaram, ainda, os jornalistas Luis Turiba, 
Assessor de Marketing, Tania Coelho (Engenharia 
em Revista), JL Sombra (Assessor de Imprensa) e 
Rodrigo Mariano (Jornal do Clube de Engenharia).

Pezão, sobre o assunto. Ela havia sido prefeito e me disse: “Até 
parece que você já foi prefeito”.Ele se entusiasmou, mas a coisa 
não andou como ele pretendia. Eles discutiram o assunto e 
chegaram a conclusão que o DRM – Departamento de Recursos 
Minerais – poderia cuidar do assunto. Este órgão, porém, 
trabalha num programa específico totalmente diferente do 
âmbito da nossa proposta.

Sobrecarregou-se o DRM e nada mudou. Hoje, por exemplo, 
dizem que o Governo Federal, através dos Ministérios da 
Integração e da Ciência e Tecnologia, vai resolver o problema. 
Essa proposta já nasce errada. Não se pode jogar uma 
parte em um ministério e outra parte no outro. criam-se 
desentendimentos, sem falar na sistemática do envio de 
recursos. Por exemplo: o dinheiro que vem pela Caixa Econômica 
Federal fica retido lá. Um dia ouvi o presidente Lula se 
queixando, com toda razão, de que a oposição dizia que ele não 
enviava dinheiro para as prefeituras. Ele disse e mostrou que “o 
dinheiro estava lá”, mas o pessoal jovem da CEF ficava fazendo 
exigências em cima de exigências e mais exigências para liberar 
os recursos. Já ouvi de um prefeito que o dinheiro chegou mas 
a CEF só iria liberá-lo mediante projeto. Ele não tinha dinheiro 
pra fazer o projeto. Está certo, tem que contratar a obra com o 
projeto na mão. Mas isso também de só liberar depois de ter o 
projeto pronto é uma maneira de segurar os recursos. Liberar 
verba para o projeto que, depois de aprovado, viabilizaria a obra 
seria a solução.

FRANCIS BOgOSSIAN – Em 2005, eu representava o 
Clube de Engenharia no Conselho do CREA –.conselho esse 
que frequentei anos a fio, pela universidade, como diretor da 
Escola de Engenharia – e propus um seminário itinerante pelas 
regiões montanhosas do Rio de Janeiro abordando a complexa 
problemática dos constantes deslizamentos de terra. Elegemos 
inicialmente a cidade de Angra. Sugeri convidar a ABMS, cujo 
presidente era o professor Alberto Sayão. Chamamos também a 
ABGE e a Associação de Engenharia de Angra. A perspectiva era 
seguir para Nova Friburgo e Teresópolis, entre outras cidades. 
Em Angra, o debate foi um sucesso, mesmo sem representação 
expressiva do governo do Estado. Foi um encontro de alto 
nível do ponto de vista técnico, com o comparecimento 
de professores das maiores e melhores universidades e 
instituições de ensino. Sempre com a preocupação de ouvir 
diferentes especialistas e técnicos envolvidos no problema, 
continuamos nossa rota de debates seguindo para Nova 
Friburgo. Este segundo seminário foi um fiasco. Pouca gente 
compareceu e nem o prefeito da cidade de Friburgo esteve 
presente. Ficamos bastante desanimados e resolvemos parar.

Mas nem tudo tinha sido em vão. Em Angra dos Reis, o 
Comitê Organizador me convidara para fazer a palestra de 
encerramento. Propus então que redigíssemos um documento 

Clube propõe 
Criação do 
COMITÊ NACIONAL 
DE PREVENÇÃO 
E MITIgAÇÃO DE 
CATÁSTROFES

e produzimos a “Carta de Angra” que foi copiada por outras 
regiões. No Paraná produziram a Carta de Curitiba, etc. A Carta 
de Angra foi endereçada à governadora Rosinha Garotinho 
propondo a criação de uma espécie de GeoRio mais ampla, com 
recursos suficientes para todos os municípios do Estado.

Uma outra carta endereçada ao então ministro das Cidades, 
Márcio Fortes, propunha a criação de uma espécie de GeoRio 
nacional, visando a apoiar os Estados e municípios menos 
favorecidos da República. Não deu em nada! A governadora 
se entusiasmou, chegou a fazer uma reunião sobre a Carta de 
Angra, convocou até a imprensa, mas ficou só nisso porque 
estava em final de mandato, sem recursos.

LUiS TURiBA – Na prática, o que justificaria a proposta de 
criar um órgão estadual ou federal cuidando desse assunto?

FRANCIS BOgOSSIAN – A quase totalidade das prefeituras, 
embora responsáveis legais pelas licenças de obras e por 
sua fiscalização, não têm dinheiro para montar uma equipe 
em número tal que possa impedir aquelas que estão sendo 
executadas sem licença. E também não têm especialistas, 
técnicos, profissionais para realizar esse trabalho. Fica caro 
ter especialistas e técnicos nos quadros dos municípios. Estes 
profissionais estão nas grandes cidades e podem se deslocar. Um 
órgão assim, do governo estadual ou federal, poderia atender 
os municípios. Só assim poderíamos evitar muitos problemas 
nas regiões montanhosas e também nas baixadas, onde há 
constantes alagamentos. A água, não só instabiliza as encostas, 
como também causa inundações por falta de sistemas de 
drenagem ou por entupimentos. Quando o atual governador 
assumiu, falei com seu então secretário de Obras, Luiz Fernando 

Diretores do Clube de Engenharia, 
professores e jornalistas debateram por  

horas as possíveis soluçoes técnicas e 
políticas para os problemas climáticos 
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J L Sombra – O déficit habitacional pode ser apontado como 
o principal responsável pelos deslizamentos e tantas vidas 
perdidas a cada temporal?

FRANCIS BOgOSSIAN – Não é bem assim. Criticamos a 
população carente que habita o morro e também criticamos 
o pessoal mais favorecido que gosta de vista bonita. Ambos 
constroem suas casas no alto dos morros. A verdade é que o 
Brasil só começou a reativar o desenvolvimento há 10 anos. 
Antes, o Banco Nacional de Habitação (BNH) aplicava recursos 
em habitação e também em saneamento. José Sarney acabou 
com o BNH e transferiu tudo isso para a CEF, já sobrecarregada. 
Além do mais, sem desenvolvimento e sem emprego, a 
classe menos favorecida aumentou, assim como aumentou 
o número dos que foram morar nos morros. Ao construir a 
casinha ou aumentar o barraco, cortando um pedaço do morro, 
criavam problemas de instabilidade. Saneamento também é 
fundamental. Já trouxemos ao Clube de Engenharia secretários 
de Obras e do Meio Ambiente e o ministro Márcio Fortes. 
Fazemos simpósios com engenheiros florestais, geólogos, 
geotécnicos. Fizemos recentemente uma carta à presidência 
da República e recebemos a comunicação do recebimento da 
carta por parte da presidente Dilma. Nossa carta foi despachada 
para o Ministério da Integração. Mas, na prática, nada acontece. 
Temos que continuar batendo nessa tecla.

O que está acontecendo no Brasil, nessa área, é que o 
tratamento preventivo, que custa 10% do custo das obras 
corretivas, não existe. O professor Barata, que é membro do 
Conselho Vitalício do Clube, diz que há três tipos de soluções 
para essa questão. Primeira, é a evitação. Não deixar que o 
cidadão more em área de risco. Segunda: se tiver que morar 
naquela área, faça um tratamento preventivo antes que o 
mal ocorra. Para conseguir licença de construção tem que 
drenar a água que escorre erodindo o terreno. Isso custa muito 
barato. A terceira solução vem depois que acontece a tragédia. 
Muita gente morre, perde seu patrimônio, sua casa, sua loja. 
Penso que devemos ir ao governo federal, pois o estadual se 
apaixonou pela ideia, mas não conseguiu avançar. Temos em 
Brasília um governo democrático, aberto a esse tipo de atitude.

PROFESSOR ALBERTO SAyÃO – O Brasil é um país de 
encostas. Todos os anos, no verão, temos esse tipo de tragédia 
no Rio de Janeiro e em outros estados. Em 2011, Região Serrana; 
em 2010, Niterói; reveillon de 2009 para 2010, em Angra dos 
Reis; 2008 em Santa Catarina. Podemos ir numerando e vamos 
ver que a cada ano temos uma grande tragédia, até chegarmos 
aos anos 60. Em 66 e 67 a tragédia foi no Rio, quando surgiu 
a Geotécnica, órgão do Estado da Guanabara, hoje a Fundação 
GeoRio. Mas ao longo desse tempo todo tivemos problemas 
também na Bahia, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais. Penso 
que essa proposta que o Clube de Engenharia tem levado 
adiante, com as associações de engenheiros como parceiras, 
de se constituir órgãos municipais, estaduais e federais é 
importante. Muito antes de uma catástrofe, tem que haver a 
preparação para tentar minimizar os efeitos dela. Entra aí o 
problema do mapeamento de risco. 

Estão fazendo mapeamentos em vários municípios, mas sem 
rigor técnico. Nos detalhes, um mapeamento não conversa com 
o outro, são escalas diferentes, são técnicas diferentes. Eles 
não se complementam. Esse é um primeiro ponto. Além disso, 
temos as obras de prevenção. Só um técnico pode dizer se 
uma obra de prevenção é muito cara ou se é melhor retirar os 
moradores desse ou daquele morro. A obra de prevenção mais 
emblemática que temos no Rio de Janeiro é a estabilização do 
Morro do Corcovado. Todo mundo vai por cima do Corcovado 
e vê a vista linda do Rio de Janeiro, mas por baixo daquele 
mirante tem um bloco enorme. Se olharmos aqui debaixo 
vemos quatro estruturas de concreto atirantadas que foram 
feitas na década de 70 pela GeoRio. Aquilo é para prevenir, 
evitar acidente. Foi mais barato prevenir do que ter um desastre 
e perder os turistas que estão lá em cima. Isso é um exemplo. 
Rocinha e Vidigal também têm. Isso é prevenção. E quando 
chega a época das chuvas um sistema de alerta torna-se 
fundamental.

Tania CoeLho – Quando se fala no problema de órgãos 
públicos que não dialogam, a questão central é a 
capacidade de gestão?

PROFESSOR ALBERTO SAyÃO – Isso mesmo. O que estou 
tentando explicar é que preciso ter um órgão regional ou 
estadual, porque a ocupação de uma encosta pode até ser feita, 
desde que seja ordenada. Quem vai dizer se pode ou como 
será ocupada será esse orgão. Não ter um órgão desse contribui 
para a ocupação desordenada. Todas as atividades que estamos 
enumerando aqui não podem ser descentralizadas. Um órgão 
faz um mapeamento, outro faz a parte de obras, já um terceiro 
cuida das fundações. Aí vira um caos. Eles não se entendem, 
não se comunicam. É necessário pensar urgentemente em 
gestão das encostas brasileiras. As políticas públicas vão 
envolver a habitação, transportes, etc. Temos vários exemplos 
no mundo. Gosto de citar a cidade de Hong-Kong, uma cidade 
muito parecida com o Rio de Janeiro em geologia, geografia 
e clima. Hong-Kong tinha muitos problemas de habitações 
irregulares nas encostas. Eles resolveram colocando prédios 
de oito andares nas imediações das encostas e removendo 
as pessoas. Acho que dinheiro tem. A prioridade é montar os 
projetos. O dinheiro sempre aparece quando existem boas 
soluções. As ações preventivas saem sempre mais barato. 
Política e gerenciamento de encostas devem ficar sob a 
responsabilidade de um órgão unificado.

FRANCIS BOgOSSIAN – Nós já tivemos um Departamento 
Nacional de Obras e Saneamento (DNOS) e um Departamento 
Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS). Por que não criar 
o Departamento Nacional Contra os Acidentes Naturais? Seria 
nacional, com sede em Brasília, para atender os estados 
atingidos.

MANOEL LAPA – A verdade é que esses órgãos foram 
“desidratados” em certos períodos da década passada e se 
perdeu muito do planejamento e do conhecimento técnico.

Como estamos tratando de acidentes climáticos, levantamos 
questões importantes: a ausência das políticas públicas, do 
planejamento e da gestão e articulação entre estes órgãos. A 
falta de prioridade política para este tema faz com que haja a 
desorganização nas políticas urbanas, o que leva a toda essa 
ocupação irregular do uso do solo. Tem um segundo aspecto: 
na medida em que haja melhor articulação dessas ações, 
que haja um sistema de planejamento urbano que resolva 
esses problemas, como ocorreu em Hong-Kong, tudo isso vai 
melhorar. Os danos serão significativamente reduzidos na 
ocorrência desses desastres. No entanto, eles não vão deixar 
de  ocorrer. Então, temos outra equação a resolver: a falta de 
políticas públicas e de políticas urbanas levam a que o uso 
do solo não seja feito de uma forma adequada. Elas devem 
conduzir para que as populações mais pobres utilizem o solo 
de maneira digna e que não fiquem sofrendo riscos pela 
localização de suas habitações. Outra questão importante: na 
ocorrência de grandes acidentes climáticos no Brasil, mesmo 
a população que está em áreas formais, não identificadas 
como de risco, elas têm ou vão ter tempo adequado de se 
proteger na hora que um grande acidente ocorrer? O que 
nos parece é que não têm e nem vão ter um atendimento 
adequado. Isso nós vemos toda vez que ocorre um acidente 
de grandes proporções. A Defesa Civil sempre falha. Uma 
questão que devemos pensar é na estruturação nacional e nas 
políticas dessa Defesa Civil, que não está bem estruturada, 
não tem plano de contingência, não tem equipamentos. Falta 
planejamento. Falta coordenação.

Todo mundo vai por cima do 
Corcovado e vê a vista linda do Rio 
de Janeiro, mas por baixo daquele 
mirante tem um bloco enorme. Se 

olharmos aqui debaixo vemos quatro 
estruturas de concreto atirantadas 
que foram feitas na década de 70 

pela GeoRio. Aquilo é para prevenir, 
evitar acidente. 

Professor Alberto Sayão, da PUC 
do Rio de Janeiro

A falta de políticas públicas e de 
políticas urbanas levam a que o uso 
do solo não seja feito de uma forma 

adequada. Elas devem conduzir 
para que as populações mais pobres 

utilizem o solo de maneira digna e 
que não fiquem sofrendo riscos pela 

localização de suas habitações.

Manoel Lapa, 1O Vice-Presidente do 
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Clube de Engenharia Brasil



2928

PROFESSOR ALBERTO SAyÃO – A Defesa Civil é um órgão 
que não tem que ser necessariamente militar. Em Angra dos 
Reis, por exemplo, não é militar e quem a dirige é um civil, 
com pessoas concursadas. Por motivos políticos, ou financeiros, 
há algum tempo a Defesa Civil do estado do Rio de Janeiro 
passou a integrar a área de Saúde. Agora está se separando 
por causa da crise dos bombeiros. O chefe da Defesa Civil é 
um bombeiro. Enfim, enquanto o problema continuar na área 
política, não vamos ter uma solução. Nós vamos estar sempre 
com um problema latente. O nome de Defesa Civil deveria ser 
Segurança Civil, defesa já nos remete a um sentido militar. Mas, 
independentemente do nome, acredito que a Defesa Civil tem 
agido muito no imediatamente após os desastres, e não antes. É 
o que eu estava dizendo sobre o plano de alerta, de alarme, um 
plano de evacuação, um local de abrigos já pré-determinados 
e já pré-equipados. É a escola, já tem que ter lá as camas, os 
colchonetes, a alimentação já estocada. E não tem. porque 
não é da Defesa Civil a responsabilidade tratar disso, ninguém 
sabe de quem é. Ter um órgão do tipo Geo-SP, Geo-RJ, Geo-
estadual seria importante, porque poderia entrar nessa área. 
Eu não advogo que seja só geotécnica ou só engenharia. Deve 
ter engenharia, geologia, arquitetura, urbanistas, assistentes 
sociais. Tem que ter cartilhas para o povo entender quais são os 
perigos de jogar lixo nas encostas, de construir, de escavar para 
aumentar a sua casa, que vai entupir as drenagens, etc. Tudo 
dito com a linguagem mais simples possível. É sim uma questão 
de educação, mas, no fundo, lá no início,tem um grave problema 
de gestão: se o estado ou a Federação não quiserem coordenar 
isso, nada irá para frente.

FRANCIS BOgOSSIAN – No governo Nilo Batista, que era 
vice de Leonel Brizola, ele fez uma tomada de preços e reuniu 
empresas, universidades e academias. Com a Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) fizemos um estudo, onde 
engenheiros e professores trataram de como evitar o problema 
de deslizamento no estado. Selecionamos quatro zonas 
consideradas as mais perigosas. Fizemos o mapeamento dessas 
obras e a recomendação do tratamento preventivo e passivo.

Algumas já tinham até feridas e tivemos que aplicar o  
tratamento ativo para curá-las e o tratamento passivo visando 
evitar novas feridas. Com o auxílio da Universidade começamos 
a educar o povo. Primeiro: não juntar lixo nos taludes. Segundo: 
não cortar as encostas e limpar sempre as canaletas. E assim 
por diante: não retirar parte da canaleta para botar um vaso de 
planta dentro de casa. Eles quebravam as canaletas e faziam 
jardineiras. Tudo era explicado em reuniões noturnas com os 
professores da Universidade, com os engenheiros e geólogos, 
em linguagem acessível. Fizemos isso em quatro municípios do 
Estado do Rio.

MANOEL LAPA – Todas essas questões estão interligadas. A 
segurança das encostas, a drenagem, a macro-drenagem das 
cidades e das regiões ocupadas. Tivemos também a ocupação 
de fundos de vales sem que houvesse obras de proteção para 
as habitações que estão localizadas nessas regiões, portanto, 
sem planejamento urbano. Agora, começam a surgir propostas 
para essa macro-drenagem, mas que no nosso entender, para o 
Clube de Engenharia, não estão bem organizadas, bem definidas 
tecnicamente.

LUIS CARNEIRO - Vou mudar um pouco o foco. Hoje, a 
ação política está valendo muito mais do que a engenharia. 
Retrocedendo, sem querer enaltecer o golpe militar, 
evidentemente, entre 1967 e 1969, quando da implantação do 
metrô, havia um movimento dizendo era muito melhor fazer 
auto-estradas nas encostas, tipo Los Angeles.

A ideia de auto-estradas era defendida, inclusive, porque 
o Rio de Janeiro tinha muitas enchentes quando chovia e o 
medo era que todo mundo morresse afogado. Tudo isso está 
publicado e eu tenho as publicações da época. Hoje, temos uma 
democracia, mas o Clube de Engenharia não é ouvido na parte 
de drenagem, uma parte importantíssima da nossa cidade. Os 
órgãos não se comunicam, a prefeitura não se comunica com 
o estado, e querem resolver só uma parte de drenagem na 
zona norte, quando podem ser resolvidas a zona sul e a zona 
norte ao mesmo tempo. Mas os governos não se falam como 
deveriam. A população vai perder muito com a implantação de 
um projeto que hoje está em curso, do Rio Maracanã e o Joana, 
aprovado até pelo PAC. Pergunto: vai resolver? É possível, mas 
o relatório da obra diz que diminui a probabilidade e ainda tem 
80% de possibilidade de voltar a encher essas regiões. Está 
calculado para chuvas de 25 anos. Muito bem, mas não está 
levando em conta o impacto ambiental que irá ocorrer durante 
as obras, com valas escavadas pra todo lado. Abandonam a 
opção do Túnel Extravasor, uma solução que seria definitiva 
e que trata, inclusive, de esgoto e lixo. Hoje, quando é lixo, a 
responsabilidade é da Comlurb, já o esgoto (que não é para ser 
despejado nas calhas dos rios) é com a Cedae. O governo Conde 
quis implantar um aterro sanitário em Paciência numa área de 
10 milhões de metros quadrados, na Fazenda Santa Rosa dos 
Furados, onde não tem invasão, não tem nascente e ficaria 
dentro do município do Rio de Janeiro. Agora estão implantando 
um aterro sanitário em Seropédica, em cima de um lençol 
aquífero. Todo mundo se lembra do desastre do Ingá. 

Diziam estar sendo bem feito, tudo legal, mas em outro 
município, sujeito ao humor do outro prefeito. Teve uma época 
que o Zito cobrou 25% de ICM, do imposto municipal para 
despejar em Gramacho. Então, a política está levando, às vezes, 
para algumas soluções que a engenharia não recomenda.

JAqUES SHERIqUE – Vou voltar aos acidentes climáticos. O 
acidente é sempre definido por três vias: prevenção, educação 
e gestão. Na verdade, o que sentimos falta muito grande é 
da prevenção. Como disse o professor Sayão, nós temos uma 
Defesa Civil que é uma defesa militar, subordinada ao Corpo de 
Bombeiros, que tradicionalmente atua na correção. Como nós 
precisamos de prevenção, não temos nada. Sobra um pequeno 
papel para o pessoal da geologia e da geotecnia. Uma das 
propostas é o desenvolvimento, a nível nacional, de uma 
Defesa Civil verdadeira, voltada para as questões da prevenção, 
na qual nós estaríamos levando os técnicos para fazer esta 
prevenção. Hoje o que se faz é tratamento ativo com correções 
depois que os acidentes aconteceram. Temos que trabalhar 
na evitação. E aí vem a pergunta: quem faz a evitação? Não é 
o bombeiro militar, são os engenheiros. A engenharia é que 
pode levar, alguns, eu conheço muitos, há algum tempo eu 
atuei junto a Defesa Civil, alguns até têm noção, muitos são 
engenheiros, mas não têm a visão que precisam ter do ponto 
de vista das melhorias, de evitar ocupações, de corrigir. Eles 
não, eles esperam o momento de glória, o momento após o 
sinistro, porque aí aparecem os heróis, os bravos heróis pra 
fazer salvamentos. É preciso focar na prevenção. Acidente só 
se combate com prevenção. Correção não corrige acidente, 
correção corrige danos, corrige perdas. Se estamos tratando de 
acidentes climáticos, se eles tomaram tamanha importância, 
principalmente na nossa cidade, é preciso estar atento para a 
ocupação desordenada do solo por absoluta falta de políticas 
públicas. É um circulo vicioso de perdas permanentes porque 
não conseguimos interromper esse processo. Não temos uma 
política que, por exemplo, determine que a defesa civil vai 
inspecionar, fiscalizar.

Hoje, temos uma democracia, mas 
o Clube de Engenharia não é ouvido 
na parte de drenagem, uma parte 
importantíssima da nossa cidade. 
Os órgãos não se comunicam, a 
prefeitura não se comunica com o 
estado, e querem resolver só uma 
parte de drenagem na zona norte, 
quando podem ser resolvidas a zona 
sul e a zona norte ao mesmo tempo. 

Luiz Carneiro, Diretor Financeiro do 
Clube de Engenharia
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ocupação desordenada do solo por 
absoluta falta de políticas públicas.

Jaques Sherique, Diretor Social do Clube 
de Engenharia

Clube de Engenharia Brasil



30

LUIz CARNEIRO – A prevenção pode não evitar, mas 
vem amenizar os efeitos dos acidentes climáticos. Nos EUA 
existem as agências para tornados. Outros países estão 
sujeitos a tsunamis. Onde tem muita usina nuclear existem 
os  procedimentos para que a população possa se salvar. Os 
sistemas de segurança têm que existir.

MANOEL LAPA - Não faltam propostas, nem debates. O 
problema é a implementação, a negociação de várias partes 
para se chegar às soluções. Embora falte ação política, 
muitas coisas estão sendo feitas para se tentar resolver. Por 
exemplo, a prefeitura fez algumas tentativas na área de novas 
tecnologias de controle; tenta retirar a população que está em 
área de risco; trabalha numa política de drenagem, mas não 
há uma articulação nacional e falta o debate com os técnicos, 
porque nem sempre as soluções adotadas são as melhores ou 
as mais corretas.

Temos que ter políticas que vejam a população como um todo: 
os nordestinos que vieram construir a Barra da Tijuca eram 
praticamente invisíveis e tiveram que se virar para morar. 
Construíram em Rio das Pedras uma imensa favela, local 
insalubre e inadequado. O mesmo pode vir a acontecer com 
o Comperj. O Clube de Engenharia, entidade nacional, com 
mais de 130 anos de história em prol do país, que chegou 
a prover o governo federal com alguns ministros de estado, 
hoje com suas 19 divisões técnicas especializadas contribui 
para subsidiar o debate em busca de soluções nas áreas de 
habitação, saneamento, geotecnia, geologia, estrutura e meio 
ambiente, entre muitas outras. Temos uma filosofia de respeito 
e consideração às demais entidades que lidam com esse 

problema, unindo forças e nos posicionando junto à sociedade 
e às autoridades sobre soluções que atendam aos interesses da 
nação, com campanhas, comitês e cartas abertas aos prefeitos, 
governadores, deputados, senadores e, sempre que necessário, 
para a presidência da República.

FRANCIS BOgOSSIAN – Não tenho dúvidas de que o Clube 
de Engenharia é a entidade ideal para encaminhar esse debate 
e carregar essa bandeira, como tantas outras que já levamos 
para que a sociedade brasileira as abraçasse. O momento não 
poderia ser mais oportuno porque o Clube está sediando, com 
autorização do nosso Conselho Diretor, a instalação provisória 
da Academia Nacional de Engenharia. Uma das instâncias que a 
Academia criou, e aqui será instalada, é o Comitê de Prevenção 
e Mitigação de Catástrofes. Fui designado para presidir esse 
Comitê, já consegui trazer o professor Alberto Sayão e outros 
engenheiros em todo o País estão sendo convidados. Vamos 
fazer desta proposta um movimento nacional.

Nós já tivemos um Departamento Nacional 
de Obras e Saneamento (DNOS) e um 

Departamento Nacional de Obras Contra 
a Seca (DNOCS). Por que não criar o 

Departamento Nacional Contra os Acidentes 
Naturais? Seria nacional, com sede em 

Brasília, para atender os estados atingidos.

Francis Bogossian, Presidente do 
Clube de Engenharia

Clube de Engenharia Brasil



EM BUSCA DE CIDADES 
SUSTENTÁVEIS
COMO CORRigiR O défiCit hAbitACiOnAL bRASiLEiRO E 
construIr 23 mIlhões de novAs cAsAs nos próxImos 12 
AnOS, OU SEJA: dOiS MiLhÕES dE RESidênCiAS pOR AnO

A socióloga paulista Inês Magalhães, graduada pela PUC da 
rua Monte Alegre, em SP, está no governo federal há sete 

anos – desde 2003, início do governo Lula. E cuidando sempre 
do mesmo assunto, algo fundamental para o bem-estar do 
povo brasileiro: o lar, célula-mãe para a construção de núcleos 
habitacionais que vão formar o corpo da sociedade, as cidades.

Como nem sempre o lar do brasileiro é “doce” – quantas vezes 
ele passa do ponto e a realidade fica “salgada” e arriscada 
demais –, Inês tem dedicado todo seu tempo na busca de 
soluções para o problema habitacional que assola o país: déficit 
de moradias, reassentamento para quem mora em áreas de 
risco, sustentabilidade urbana das cidades. 

Entrou para o governo como diretora de Assentamentos do 
Ministério das Cidades, depois de ter buscado soluções para 
a cidade de São Paulo quando trabalhou em projetos para a 
prefeita Luiza Erundina. A partir de 2005 foi nomeada para a 
Secretaria de Habitação e hoje cuida da montagem estratégica 
de um dos programas mais encantados do governo Dilma: o 
“Minha Casa, Minha Vida”, que pretende nos próximos 15 anos – 
até 2023 – construir, no mínimo, 23 milhões de residências para 
equilibrar o déficit habitacional brasileiro.

Foi graças a essa prática que ela criou uma tese conceitual 
para tratar das moradas, dos bairros, das favelas, das cidades 
brasileiras:

“Habitação não faz parte das quatro operações matemáticas: 
somar, extrair, multiplicar e dividir”, diz ela com um sorriso 
enigmático. “É algo bem mais complexo, pois depende de 
inúmeras variáveis. Não é só recursos, tecnologias, estatísticas. 
Depende da vontade política e de planejamentos estratégicos 
entre entes federativos. Esse tipo de planejamento deve estar 
focado na realidade concreta de cada local, de cada cidade.”

Corre-corre 
São 8h30min da manhã e a secretária Inês já está no seu 
gabinete no 12º andar do prédio do Ministério das Cidades, 
tomando um cafezinho rápido e se preparando para a primeira 
reunião do dia. “Liga para Fulano, na Caixa; e depois para 
Beltrano, no Ministério da Cultura”. Sua corrida é contra o tempo. 
Ela tem plena consciência disso. 

Segundo ela, nenhum país conseguiu enfrentar o problema do 
déficit habitacional a curto prazo, entre quatro e oito anos – no 
caso do Brasil, dois mandatos. É necessário ter visão de longo 
prazo, “olhar no futuro” e colocar em prática “uma política 
integrada” de ações que envolvam sociedade civil, seus diversos 
representantes e os entes governamentais que têm contribuição 
a dar para a construção de cidades sustentáveis.

“A transversalidade dos entes federativos deve se basear no 
planejamento territorial. Por que construir numa área onde 90 
hectares geram somente um emprego, se podemos construir 
onde um hectare gere 90 empregos?”, exemplifica.

Como exemplo de integração bem sucedida para reorganizar 
o “passivo urbano, eliminando áreas de risco e reassentando 
famílias na própria área”, Inês Magalhães cita o caso das favelas 
do Rio de Janeiro. “Ninguém fala mais em remoção em massa 
de favelas. O conceito mudou e agora trabalhamos com a 
urbanização das favelas. Isso começou com o Programa Favela-
Bairro, que reassentou 25% dos moradores que estavam em 
áreas de risco nas próprias comunidades; e está se ampliando 
agora com o PAC-Favela.” 

A opção foi por grandes e complexas comunidades como Pavão-
Pavãozinho-Cantagalo; Rocinha, Manguinhos e Complexo do 
Alemão. Segundo a secretária, “o investimento federal no Rio 
de Janeiro é expressivo.” 

Dos 100 bilhões de reais estimados para investimentos no 
quadriênio 2011-2014 no “Minha Casa, Minha Vida”, 30 bilhões 

Rodrigo Nunes/MCidades

“Numa vasta extensão,

onde não há construção,

nem ninguém morando lá

cada um pobre que passa por ali

só pensa em construir seu lar.

E quando o primeiro começa

o outro depressa procura marcar

um pedacinho de terra p’ra morar.

É aí que a região, sofre modificação

fica sendo chamada de nova aquarela. 

É aí que o lugar, então passa a se chamar

Favela...”

Favela, 
de Padeirinho e Jorginho Pessanha
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“Ninguém fala mais em remoção 
em massa de favelas. O conceito 

mudou e agora trabalhamos com a 
urbanização das favelas. Isso começou 

com o Programa Favela-Bairro, que 
reassentou 25% dos moradores 

que estavam em áreas de risco nas 
próprias comunidades; e está se 

ampliando agora com o PAC-Favela.”

Inês Magalhães, responsável pela montagem 
estratégica do programa “Minha Casa, Minha Vida”

Clube de Engenharia Brasil
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são para reassentamento urbano e remoção de áreas de risco 
nas favelas do Rio de Janeiro. Estima-se que na cidade venham 
a ser construídas dois milhões de novas moradias.

“As favelas do Rio são particulares. Não há nenhum lugar 
do país onde haja tanta complexidade urbana. São áreas e 
complexos únicos no país e dependem da soma de esforços 
de três governos para a questão ser enfrentada. Esse esforço 
aumenta a presença do Estado e dos entes federativos nesses 
lugares, com suas políticas setoriais, de segurança e de geração 
de empregos”, explica Inês Magalhães.

Segundo a secretária, o “Minha Casa, Minha Vida” é o 
principal instrumento que o governo federal encontrou para 
buscar o equilíbrio de oferta de habitações no país, o que 
não acontecia desde o tempo do finado Banco Nacional de 
Habitação (BNH). Cabe ao Ministério das Cidades montar o 
planejamento, enquanto a Caixa Econômica Federal (CEF) é o 
“agente implementador” e as prefeituras fiscalizam as obras e 
as aplicações orçamentárias.

Esse déficit de moradias, segundo Inês, é histórico, pois o Brasil 
teve um processo de urbanização onde áreas sem interesse 
do mercado imobiliário eram “sem donos”, deixadas para os 
pobres e para os mais frágeis. 

“Quando o conjunto da sociedade discute a construção de uma 
cidade, de um lugarejo, tem dificuldade de prever áreas sociais 
que devem ser ocupadas pelas classes mais pobres. Nos Planos 
Diretores essas áreas são sempre pequenas, o que vai gerar 
sérios problemas futuros. Os empresários do setor imobiliário 
têm dificuldade de pensar habitação para a população carente, 
espaços com infraestrutura e que tenham a regularização 
fundiária resolvida pelo município”, prossegue a secretária de 
Habitação.

O LEGADO DA COPA 
E DA OLIMPÍADA 
DEVE SERVIR NA 
ORGANIZAçãO DAS 
CIDADES

A população urbana no Brasil chega a 85%. Nos grandes 
centros urbanos encontramos as maiores concentrações 

de consumo de energia, geração de resíduos e desequilíbrios 
sociais. Para tentar amenizar os problemas é que se discute 
atualmente o conceito de cidades sustentáveis. Tratar de 
sustentabilidade é sempre muito complexo, já que o assunto 
envolve dimensões ambientais, sociais e econômicas. Desta 
forma, questões como justiça social, segurança, trabalho, 
educação, economia, mudanças climáticas e saúde são temas 
que perpassam a maneira de se pensar uma cidade melhor.

Entre as muitas pessoas que estão discutindo esses conceitos 
destaca-se a urbanista Raquel Rolnik, professora da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da Universidade de São Paulo 
(USP). Ela é relatora especial da Organização das Nações Unidas 
(ONU) e aponta como um primeiro passo a construção de 
alternativas de acesso à moradia adequada aos habitantes. 

 

Para ela “uma casa não é apenas um teto. É uma moradia 
inserida na cidade, próxima à dinâmica social e das 
oportunidades de desenvolvimento econômico.” Ou seja, a casa 
pensada como parte das funções sociais da cidade.

“Para que isso aconteça”, diz Rolnik, “o planejamento é uma 
peça chave. No entanto”, prossegue ela, “não é esse o caminho 
seguido por muitos que pensam o espaço das cidades”. 

“Na verdade, é impressionante como não existe planejamento 
urbano. Existe um exercício de elaboração de planos, mas o 
processo de decisão sobre os investimentos, que é o que conta 
no dia a dia, obedece a uma lógica que não tem nada a ver 
com o plano. O plano existe sendo apenas uma folha de papel 
pintado, uma folha impressa”, explica Rolnik.

Na sua opinião, o grande desafio reside em superar a lógica em 
que se prioriza somente investimentos privados. No caso do 
Rio de Janeiro, uma boa oportunidade para se fazer isso são os 
megaeventos esportivos programados para 2014 e 2016. Para 
Raquel Rolnik, esta é uma oportunidade de construir um legado 
sustentável para a cidade. 

“Eu espero que estes eventos, mais que um fato de negócios, 
sejam espaços de construção desse legado socioambiental e 
proteção dos direitos humanos. Para isso acontecer o primeiro 
ponto é um planejamento que deverá ser includente e não 
excludente”, afirma Rolnik.

 

A urbanista Raquel 
Rolnick vem 
debatendo em 
diferentes fóruns 
as alternativas 
para a construção 
de moradia para a 
população de baixa 
renda: “uma casa não 
é apenas um teto”

“Nossa preocupação é não 
deixar os moradores voltarem 
para as áreas de risco, assim 
como não adianta ter um 
centro de controle tecnológico 
que toque sirene via satélite 
quando cai enxurrada. O 
importante é não deixar 
morar em áreas de risco.” 

Inês Magalhães

Do seu gabinete em Brasília, Inês Magalhães mostra 
preocupação com áreas que foram tragadas por catástrofes e 
tragédias como o Morro do Bumba em Niterói e a região serrana 
do Rio. 

“Nossa preocupação é não deixar os moradores voltarem para as 
áreas de risco, assim como não adianta ter um centro de controle 
tecnológico que toque sirene via satélite quando cai enxurrada. 
O importante é não deixar morar em áreas de risco.” 

E continuou com dois exemplos concretos: “Em Niterói buscamos 
fazer parcerias definitivas de maneira que os moradores não 
voltem às áreas de risco. Nas cidades serranas vamos partir 
para a construção de seis mil novas habitações”, finaliza ela 
afirmando que as prefeituras desses municípios têm papel 
fundamental na fiscalização.

“É caso de competência e não de concorrência.” 

Custódio Coimbra
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CEntRO dE OpERAÇÕES RiO MOnitORA A CidAdE pARA 
SOCORRER E fACiLitAR O diA A diA dO CARiOCA

“O prefeito, que já morou em outros países e vivenciou nevascas 
e outras catástrofes naturais, tinha essa angústia em relação ao 
Rio de Janeiro. Agora o nosso centro começa a ser modelo para 
outras cidades e países”, explica Sávio.

Com tecnologia de ponta, o acompanhamento da rotina da 
cidade é feito 24 horas por dia. As informações são recebidas 
por cerca de 500 câmaras espalhadas pelo município e por 
radares meteorológicos. Desta forma, o Centro de Operações 
se configura como um sofisticado sistema de informações que, 
trabalhado de maneira integrada, possibilita o gerenciamento 
de crises em todas as etapas, desde a antecipação à imediata 
resposta.

400 profissionais trabalhando 24 horas, em três turnos 

300 monitores espalhados por 100 salas

Imagens geradas por quase 500 câmeras

Previsão de 850 câmeras até o final de 2011

10 mil coletivos e veículos municipais com gPS até o fim de 2011

30 mil metros de cabos de fibra ótica. 

Centro de 
Operações 

em 
números

O Centro de Operações Rio, que funciona num prédio de 
quatro andares na Cidade Nova, é, por si só, um grande 

evento de modernidade e tecnologia. Uma espécie de Big 
Brother da vida real. 

Quem entra na sua sala de controle recebe o impacto de um 
supertelão de 80 metros quadrados de vídeo real, dividido 
entre imagens das ruas da cidade, do metrô, túneis, viadutos, 
transeuntes, mapas meteorológicos etc. Essa parafernália de 
visualidades é monitorada em tempo real por mais de cem 
especialistas. De relance, parece até que você está naquele 
grande salão da NASA. 

É a partir desse supertelão que técnicos de 30 diferentes órgãos 
da Prefeitura (secretarias municipais, estaduais, PM, bombeiros 
e concessionárias), fazem o monitoramento da cidade com o 
objetivo de antecipar soluções e diminuir ocorrências urbanas. 
Se um carro furar o pneu na ponte Rio-Niterói, o problema é 
imediatamente detectado e soluções são encaminhadas para 
evitar maiores transtornos.

Construído em um período de quatro meses, o Centro de 
Operações foi inaugurado no dia 31 de dezembro do ano 
passado. Portanto, tem pouco mais de seis meses e ainda não 
foi totalmente potencializado. De acordo com o chefe executivo, 
o piloto de avião Sávio Franco, 45 anos, o Centro é resultado de 
uma constante preocupação do poder público municipal com 
soluções para as ocorrências da cidade, como, por exemplo, as 
fortes chuvas que tumultuam totalmente a vida dos cidadãos 
cariocas. 

Sávio conta que os órgãos já trabalhavam na busca de soluções, 
mas de maneira isolada. Assim, ele qualifica o Centro como um 
grande “divisor de águas”, por permitir o trabalho integrado 
e de transversalidade entre os órgãos. “Aqui no Centro, 
temos a condição de, com a proximidade dos órgãos e com o 
monitoramento 24 horas por dia, ter respostas e ações mais 
rápidas e eficientes”, afirmou Franco. Na sua avaliação, esta 
interação, pensada inclusive na disposição dos técnicos no 
local, proporciona respostas mais imediatas e por isso é um 
importante instrumento de gestão.

Mas não é só o tamanho e a disposição do telão que 
impressiona. A quantidade de informação monitorada é 
surpreendente. Além do trânsito e da meteorologia, um mapa 
inteligente é capaz de reunir 47 camadas de dados, tais como 
escolas, hospitais, frota de limpeza urbana, trechos suscetíveis a 
alagamentos e deslizamentos de encostas. 

O nível de detalhamento é também um fator importante: vai 
desde o nome e telefone do morador do ponto mais alto do 
Morro da Formiga, à quantidade de turnos e alunos nos colégios 
municipais. Tudo isso coordenado para que as ocorrências 
interfiram o menos possível na rotina da cidade. “Nossa grande 
preocupação é com a vida das pessoas. Diminuir os impactos e 
fazer com que a cidade funcione da melhor maneira possível”, 
afirmou Franco. 

“Nossa grande preocupação 
é com a vida das pessoas. 
Diminuir os impactos e fazer 
com que a cidade funcione 
da melhor maneira possível”

Diretor do CORio Sávio Franco

Clube de Engenharia Brasil
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Outro espaço interessante é a chamada Sala de Crise. Muito 
além de uma comum sala de reunião, este espaço reúne o 
que há de mais inovador em sistema de telepresença para 
tomada de decisões em situações de emergência. Com 
avançada funcionalidade de áudio e vídeo, é capaz de realizar 
reuniões virtuais como se todos os participantes estivessem no 
mesmo local. Já foi usada na explosão do bueiro da Light em 
Copacabana e na tragédia da escola de Realengo

Chuvas e enxurradas
O Centro, apesar da alta tecnologia, não 
consegue evitar os constantes alagamentos 
na praça da bandeira. 

No entanto, é atualmente uma das principais fontes de 
dados sobre as chuvas na cidade. Isso, graças a um radar 
meteorológico instalado no Morro do Sumaré, em 2010. Ele tem 
um alcance operacional de 250 quilômetros e faz uma rotação 
em 360º. A cada minuto envia informações da atmosfera para 
monitoramento numa sala especial do Alerta-Rio. Além disso, 
existe uma rede de estações, instalada em 1997, que também 
funciona como fonte de informação, uma vez que envia dados 
sobre a quantidade de chuva que caiu. “Associando essas duas 
informações, vamos tentar alertar a população e os órgãos 
com a maior precisão local possível. Em vários lugares já temos 
sirenes instaladas para avisar do perigo de deslizamentos”, 
afirma o meteorologista Igor Oliveira, do Alerta-Rio. 

Imprensa como aliada
Toda esta tecnologia estaria subaproveitada sem um setor 
de comunicação para avisar à população carioca sobre os 
acontecimentos urbanos imprevisíveis da cidade. Por isso, além 
de uma equipe de imprensa que elabora, no mínimo, três 
boletins diários com as informações produzidas pelo Centro 
de Operações, há uma sala equipada para receber veículos 
de comunicação do estado e do país. Jornalistas de rádio, 
televisão e jornal contam com uma estrutura que permite que 
as transmissões sejam feitas do próprio Centro. “Isso nos ajuda 
muito, primeiro porque muda a relação entre imprensa e poder 
público, que passa a ver que somos geradores de conteúdo. Não 
adianta guardarmos a informação. A informação séria e apurada 
tem que estar disponível para o cidadão”, explicou Franco. 

As manchas em vermelho no mapa do Maciço da 
Tijuca  mostram áreas frágeis que podem ocorrer 
deslizamentos de terra no caso de chuvas torrenciais. 
Essas áreas são permanentemente vigiadas pelas 
câmaras do Centro de Operações da prefeitura e, em 
caso de perigo, sirenes são acionadas 

Um mix de 
tecnologias
O que possibilitou esta complexa rede de informações 
em um único local foi um sistema desenvolvido pela 
Empresa Municipal de Informática (IPLANRIO). Dario 
Bizzo, coordenador de sistemas da IPLANRIO para o 
Centro de Operações, disse que o grande desafio foi 
juntar dados provenientes de locais tão distintos. “Fomos 
pela linha do mapeamento, visualizar informações de 
forma geográfica. Essas informações ganharam um 
padrão, mesmo sendo originárias de tecnologias tão 
diferentes, para podermos ver tudo em um único mapa. 
Saber o que está acontecendo na cidade toda em uma 
única tela” explicou Dario.

Toda a estrutura de comunicação (interna e externa) 
também foi pensada pela IPLANRIO. Hoje, algumas 
emissoras não precisam de um técnico no Centro 
de Operações. Foi disponibilizado um canal em que, 
da própria emissora, as informações são acessadas. 
Thompson Pacheco, gerente técnico do IPLANRIO 
para o Centro de Operações afirma que os meios de 
comunicação também auxiliam com o fornecimento 
de imagens. “Toda a mídia de televisão e rádio tem a 
liberdade e um procedimento para entrar no Centro, para 
capturar todas as imagens e informações que o Centro 
gera e disponibilizar para a população. Por outro lado, 
eles trazem imagens que eles produzem, com os seus 
helicópteros, por exemplo, para dentro do Centro. Assim 
podemos processar e gerar outras informações que vão 
beneficiar a gestão da cidade” explica Thompson.

Tecnologia desenvolvida 
pela Prefeitura
Para colocar tudo isso em funcionamento foi necessária 
uma parceria estratégica com a Empresa Municipal 
de Informática (IPLANRIO), principal responsável 
pelo planejamentos de um parque tecnológico que 
suprisse as necessidades do Centro. Desta forma, foram 
pensadas tecnologia de ponta para processamento, 
produção e salvaguarda de dados, rede de comunicação 
de dados, voz e imagens, tudo com alta disponibilidade. 
Alexandre Cardeman, chefe executivo de tecnologia, 
afirma que, quando surgiu o Centro, ele e uma equipe 
foram convocados para pensar a tecnologia do local. A 
principal tarefa era fazer a “busca de informações que 
já existiam na Prefeitura, que nunca foram juntadas, 
para fazer uma análise de uma ação de uma certa 
situação e as reações de outros órgãos para fazer a 
integração”, afirma Alexandre.

Para garantir as informações produzidas pelo Centro 
de Operações Rio, a IPLANRIO utiliza a tecnologia de 
DESDUPLICAçãO DE DADOS, através da solução AZAMAR 
IBM, que faz a salva única das informações. E para 
otimização dos recursos com alta disponibilidade, é 
feita a virtualização das máquinas, com tecnologia 
VMWARE. 

O IPLANRIO também dispobibilizou uma sala cofre com 
30m² com blindagem contra vandalismo, inundação e 
incêndio, dotada de contingência elétrica. Contem sete 
servidores tipo BLADE QUADCORE 2,7GHz e 32 GB de 
RAM para as aplicações do Centro de Operações. Neste 
DATACENTER também pode ser encontrado STORANGE 
RAID 5.0 - EMC CX4-240 - 70TB, além dos serviços 
de suporte 24X7, monitoramento e gerenciamento 
dos ambientes, segurança da informação conforme 
melhores práticas ITIL, garantia de segurança lógica 
com diversos sistemas de firewall, detecção de intrusos, 
segurança física com controle de acesso, (câmeras, 
biometria etc.), provimento de INTERNET com mais de 
340 Mbps e gerenciamento de nó central da rede de 
comunicação de dados. 

A principal tela do “grande Olho Tecnológico” 
do Centro é capaz de dar diferentes 
informações de 51 diferentes camadas; ou 
lugares. São elas: 

1- CETRIO - Avenida Brasil
2 CETRIO - Câmeras
3 CETRIO - Circulação Viária
4 CETRIO - Controladores Semafóricos
5 CETRIO - Frota de PMV móveis
6 CETRIO - Frota de veículos
7 CETRIO - Linha Vermelha
8 CETRIO - Mapa de Operações
9 CETRIO - Ocorrências de Trânsito
10 CETRIO - Operadores de Trânsito
11 CETRIO - PMVs Fixos
12 COMLURB - Área de atuação das gerências
13 COMLURB - Frota limpeza urbana
14 Concessionárias - Gás Natual
15 Concessionárias - Light - Malha de Circuitos
16 Concessionárias - Light - Ocorrências com Transformadores
17 Concessionárias - Linha Amarela
18 Concessionárias - Metrô RIO
19 Concessionárias - Ponte S.A.
20 Concessionárias - SuperVia
21 CVL - Central de Atendimento 1746
22 DEFESA CIVIL - Núcleos da Defesa Civil
23 DEFESA CIVIL - Pontos críticos de alagamento
24 DEFESA CIVIL - Pontos de apoio
25 GEORIO - Mapa de Suscetibilidade
26 GEORIO - Radar da Prefeitura (Alerta-Rio)
27 GM - Mapa de Operações
28 GM - Ocorrências da Guarda Municipal
29 IPP - Camadas do ArcGIS
30 PCRJ - Centro de Operações Rio
31 PCRJ - Limite dos Bairros
32 PCRJ - Novas câmeras
33 PCRJ - VOC
34 RIOÁGUAS - Acidentes Hidrográficos
35 RIOÁGUAS - Pontos de Alagamento
36 RIOLUZ - Frota de veículos
37 RIOLUZ - Gerências Regionais
38 RIOTUR - Blocos do Carnaval 2011
39 SECONSERVA - Áreas de atuação das gerências
40 SECONSERVA - Asfalto Liso
41 SECONSERVA - Banheiros CEMUSA
42 SECONSERVA - Obras Licenciadas O/COR
43 SECONSERVA - Unidade Móvel de Monitoramento
44 SEOP - Frota de rebocadores
45 SMAS - Divisão Administrativa e CAS
46 SME - Escolas com abrigo
47 SME - Escolas em funcionamento
48 SMSDC - Atenção Hospitalar
49 SMSDC - Frota de Ambulâncias
50 SMSDC - Hospitais e Clínicas
51 TCMRJ - Mapeamento de Obras
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CIDADE 
SUSTENTÁVEL, 
Só COM TRIPÉ 
ECONôMICO/SOCIAL/
AMBIENTAL

Diretora de Atividades Técnicas no Clube de 
Engenharia, Virgínia Salermo é formada pela FAU-
UFRJ em Arquitetura e fez seu mestrado na COPPE/
UFRJ em Engenharia de Transportes e Doutorado 
na COPPE/UFRJ em Engenharia de Produção.

Arquiteta concursada da CET-RIO (Companhia 
de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro), 
trabalhou no Senado Federal como Assessora 
Técnica do senador Saturnino Braga durante oito 
anos. Além de montar o X Congresso Brasileiro 
de Defesa do Meio Ambiente, será uma das 
mediadoras do evento no Clube de Engenharia. 

Nesta entrevista, ela fala sobre o XCBDMA e de 
como engenheiros devem se portar diante do 
meio ambiente.

PergunTa - Dra. Virgínia, vamos falar do X Congresso 
Brasileiro de Defesa do Meio Ambiente, que será feito pelo 
Clube de Engenharia, do qual a senhora é coordenadora e 
da diretoria. Num momento em que os meio-ambientalistas 
sofrem dois baques – a aprovação do novo Código Florestal, 
com anistia aos desmatadores, e o assassinato do casal 
de extrativistas, no Pará. – Como o Congresso e o Clube se 
colocam diante desses fatos ?

VIRgÍNIA SALERNO: Com certeza esses fatos pertencem 
a uma sociedade que ainda se porta como colonizada; uma 
sociedade que ainda vive com espírito de colônia, porque 
não se dá conta da gravidade das suas ações por interesses 
mesquinhos, escusos, exatamente de pessoas que, enquanto 
colonos que são, se tornam de alguma maneira colonizadores, 
porque ganharam um pouco mais de dinheiro, ganharam 
concessões dos governos que estiveram na nossa República, e 
faz parte do brasileiro que se acha colonizador por ter dinheiro 
e prestígio. E aquele que não é o colonizador, é o colono. E 
se ele é colono, ele pode ser escravo. E se ele é escravo, ele 
pode apanhar, pode ser morto, sem que ninguém vá cobrar 
isso dele. É um círculo vicioso, que nós estamos agora tendo a 
oportunidade de rever, exatamente com a visão ambiental, a 
visão da Natureza.

PergunTa- Como se dá isso?

VIRgÍNIA SALERNO: Nós, antes de sermos humanos, somos 
naturais, somos uma espécie como qualquer outra espécie, 
com um adendo a elas: nós falamos, enxergamos, às vezes, 
pensamos, e, às vezes, refletimos. Ao mesmo tempo, temos 
que preservar essa espécie e saber que há uma nave, que é o 
planeta Terra. É aquela coisa da mãe que cuidou e tratou do seu 
filho, e ele se torna bandido. 

Por quê ninguém olha o outro como seu semelhante e com 
respeito? Olha se o sujeito é preto, é branco, nordestino, sulista, 
japonês. O brasileiro tem vergonha de dizer que tem na sua pele 
preto, o índio, o branco e, quiçá, o amarelo. Nós temos vergonha, 
porque somos ainda colônia. Não temos educação. E um país que 
não valoriza a Educação, jamais vai deixar de ser colônia. O sujeito 
pode ter um pouco mais de educação aqui, ali, mas o bojo do seu 
amálgama ainda é o binômio colônia X colonizador.

PergunTa- A senhora acha que a presidente Dilma vetará 
esse Código aprovado na Câmara?

VIRgÍNIA SALERNO - Esperamos que a presidente vete, 
como já disse. Ou teremos mais uma vez a judicialização do 
Legislativo, provocada pelo próprio Congresso, a matéria pode ir 
para o STF. Economia, sociedade e ecologia. São três variáveis. 
Na década de 1970, a gente olhava o mundo através do binômio 
capital/trabalho . Hoje, temos novas formas de pensamento 
para ensinar como transformar esse mundo em um mundo 

melhor. Mas há que se estabelecer critérios metodológicos 
para que se alcance um patamar e se entenda o que é 
sustentabilidade.

PergunTa - A senhora tem esperanças?

VIRgÍNIA SALERNO: Tenho esperança se seguirmos uma 
trilha formada pelo trinômio formado pelo tripé econômico/
social/ambiental.

PergunTa - Como você vê esse trinômio ou tripé 
funcionando, dentro de todas as contradições que temos?

VIRgÍNIA SALERNO: Vou falar um pouco de Ciência. Quando 
ensinou-se a física, a matemática, a biologia, as ciências básicas 
para formar o pensamento humano, nós olhamos para um cara 
chamado Newton e também, antes dele, o Descartes. O que 
Descartes fez para montar um método de pensamento pra que a 
gente pudesse aprofundar o conhecimento científico? Ele dividiu 
partes. Pegou o corpo humano e dividiu em pernas, braços, 
cabeças. Então a gente chama isso de conhecimento cartesiano. 
E foi fundamental para que se chegasse onde se chegou, em 
termos de conhecimento científico. 

Aí vem o Auguste Comte e cria o Positivismo, dizendo que 
a matemática é que traduz tudo. Quando você coloca isso 
na mídia, isso se torna uma verdade. Nosso pensamento é 
cartesiano, positivista. Depois, passado um pouquinho, veio 
um sujeito chamado Albert Einstein, que descobre que tudo é 
relativo, que massa é energia, e essas coisas. Eu não conheço 
direito essa fórmula, pois não sou física, nem matemática. Ele 
fala da relação entre energia e matéria, que tudo era relativo, e 
que se você está na Lua, você vai ver a Terra de uma maneira; 
se você está em Saturno, de outra, e muita gente se aproveitou 
para usar a ética relativa: “Isso é relativo”. As pessoas costumam 
usar aquilo como lhes convém.

Entre o Positivismo e Eisntein, apareceram alguns sujeitos que 
estudaram a teoria do Sistema, em que a máxima deles é “ 
a soma das partes é diferente do Todo”. Descartes dizia que 
a soma das partes era igual ao Todo. Era mais fácil. Você não 
precisava entender as ligações, mas um russo, e eu não me 
lembro o nome do pesquisador, teve seu trabalho copiado e 
Ludwig von Bertalanffy, austríaco, diz que ele é o dono da teoria 
Geral de Sistemas (TGS). 

É impressionante, mas as pessoas não conhecem, o Edgard 
Morin, que escreve a Teoria da Complexidade, dizendo que 
nós temos que saber dividir em partes, mas entender que 
aquelas partes estão ligada no Todo e você só pode ver isso 
porque matéria tem a ver com energia, o que Einstein diz e 
prova. Então a ligação entre este livro e a sua bolsa, existe uma 
energia. Basta eu te dar aqui a bolsa ou o livro, porque eles 
têm uma ligação neste contexto. Então eu tenho que entender 
essa ligação. Quando o sujeito fala da Teoria da Relatividade, é 
muito fácil ver as partes e esquecer que existe complexidade, ou 

seja, existem as ligações. E o que eu posso chamar de ligações, 
olhando a sustentabilidade; o meio ambiente.

O sujeito quando vai desmatar para plantar, ele não pensa no 
impacto, ele pensa que tem que plantar, que alimentar sua 
família. Que se dane o resto. Vamos ter que chegar a um acordo. 
Não podemos preservar 20% da mata ciliar? Vamos preservar 
5%, porque as pessoas também têm que comer. E sem discurso 
de que eles são soberanos e mandam na gente. Mandam porque 
a gente deixa.

PergunTa: Como isso acontece no Brasil?

VIRgÍNIA SALERNO: No Brasil não temos esse preconceito. 
Trabalhei com os dois autores e mais umas pessoas, que estavam 
engatinhando à época, e montei, então, uma metodologia 
com essas visões. Fiz essa miscelânea, que eu só poderia fazer 
aqui. Ela não tinha nome, quando eu a defendi, mas hoje se 
chama transprojetação – que nada mais é do que transformar 
ideias e ações numa visão sustentável. Por que trans? Porque 
é transdisciplinar. Porque projetação? Não é projetar para a sua 
cabeça, mas projetar para uma visão participativa, que agrega 
todas as visões de mundo e que leve em conta, também, o 
ambiente. Quem disser que o desenvolvimento sustentável é 
impossível, por favor, deve refletir. Mostrei hoje essa blusa, que 
parece de cobra, mas é de malha, não matou bicho nenhum, e 
tem a cara da pele de cobra. O sujeito pensou que era bom para 
a moda, que ia vender bem, e lançou. O que ele fez? Reproduziu 
a beleza de uma cobra, sem precisar matá-la. Isso se chama 
desenvolvimento sustentável.

PergunTa - Vai ser um congresso voltado exclusivamente 
para o urbano?

VIRgÍNIA SALERNO: Olha, 85% da população brasileira 
se concentram no urbano, mas no urbano também há o que 
se preservar. No Rio de Janeiro, por exemplo, tempos a Mata 
Atlântica, que está acabando, e a gente tem que olhar aquilo 
como um bem, e não como um problema. O Congresso ele 
vai olhar para uma cidade, no caso o Rio de Janeiro, onde ele 
vai ocorrer, como floresta e como valor; vai olhar para aquela 
população, que está em um sinal de trânsito menos poluído, 
porque tem mais transporte de massa. E vai olhar pra uma 
cidade com menos poluição, mais acessibilidade. Você tem uma 
habitação em que você não precisa gastar tanto para ter energia, 
podendo usar a energia solar, a energia eólica, em alguns locais, 
em outros, não. Você pode comer melhor, utilizando menos 
agrotóxico; e utilizando hortas alternativas, dentro da sua própria 
casa. Você pode valorizar não apenas a sua casa, mas o mar, a 
floresta, o verde, o azul, o amarelo do sol. E pegar exatamente 
essa natureza e transformá-la na sua qualidade de vida, e que, 
a longo prazo aquilo seja muito mais econômico para aquela 
pessoa. Porque vai ser muito mais econômico, se ele tiver 
energia solar, uma pequena horta, utilizar a água da chuva na 
água para tomar banho.
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SOLiDARiEDADE
 

Quando pinta turbulência
E o tempo fica instável
Nuvens raios tempestades
Trovoadas e águas turvas
Traços de eletricidade

A angústia da perda

A água que falta

Chegaram as fraldas

A alegria do dever cumprido

 
Se há intempérie climática
Se há distúrbio psíquico
Se há falta de equilíbrio
Solavancos fora os trilhos
Perdas amigas, conflitos

 
Teu guarda-roupa me guarda
Teu chamego me agasalha
Teu amor é quase mágico
Não fico com pés descalços
Nem sinto frio nas pálpebras

 
Solidariedade é engenharia
da ação da alma humana
palavra de força guarida
envolve-nos em tua manta
dai-nos tua mão de bondade
e a clara opção pela vida

Fotos: © AF Rodrigues / Imagens do Povo

Luis Turiba
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