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AS ENCHENTES 

estudos e conhecimentos suficientes para 
saber-se o que se deve e não se deve fazer 
para melhorar o controle de cheias na cidade 
de São Paulo.

O que falta, é fazer!
Há tanto o que fazer que, antes de mais 

nada, dever-se-ia atentar para o fato de que 
as inundações decorrem de um grande núme-
ro de fatores adversos que se somam, numa 
cadeia perversa de não conformidades. En-
xergar o todo, identificar os fatores, quantifi-

car seu potencial deletério, estudar os meios 
de removê-los, hierarquizar sua remoção, sis-
tematizar as ações decorrentes, aprimorá-las 
permanentemente, esse é o caminho para a 
melhoria do controle de cheias e a redução 
dos impactos negativos das inundações.

Ao enxergar o todo, poder-se-á enxergar, 
também, outras alternativas de obtenção de 
recursos financeiros para a implementação 
das ações necessárias, induzindo sinergias 
potenciais ainda não exploradas.

em São Paulo 
ANDRÉ LUIZ DE M. M. DE BARROS*

m todos os anos, no período de chu-
vas, ressurgem sempre os mesmos 

questionamentos veiculados pela mídia, 
em relação aos problemas enfrentados pela 
população da cidade de São Paulo com as 
inundações, e sobre como resolvê-los, ou ao 
menos amenizá-los.

Em palestra proferida no Instituto de 
Engenharia de São Paulo em abril de 2004, 
no Fórum de Debates sobre as Enchentes 
em São Paulo, fui enfático ao dizer que já há 
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Trata-se, em última análise, de obter as 
soluções que sejam mais aderentes ao inte-
resse geral, às possibilidades do Poder Públi-
co, que antecipem benefícios perenes e que 
predisponham a população a colaborar. A 
inovação e a criatividade serão necessárias.

As formas de viabilizar as soluções são 
muitas, mas é indispensável que o Poder Pú-
blico aja com firmeza, considerando a possi-
bilidade de, num primeiro momento, não ser 
“popular”, ao privilegiar o interesse da maio-
ria beneficiária. 

AS BASES PARA MELHORIAS
A ocupação e o uso do solo, pensados e 

implementados de forma racional, são o nor-
te para uma vida urbana de boa qualidade. A 
cidade de São Paulo, infelizmente, não seguiu 
essa direção, resultando um aglomerado ur-
bano caótico, em todos os sentidos, e sem 
condições de recuperação urbanística sensí-
vel. O que resta são possibilidades de reme-
diação, mais ou menos significativas, depen-
dendo da região que se considere. Em todas 
as regiões, entretanto, há sempre o que me-
lhorar, concorrendo para isto a determinação 
do poder público, a seriedade nos estudos e 
na implantação de ações e obras.

A busca da melhoria do controle de cheias 
é indutora de muitas outras melhorias, em 
vários aspectos da cidade, com condições de 
permitir aprofundar a comunhão do cidadão 
com a sua cidade. A ampliação da calha do 
Tietê, recentemente implantada ao longo de 
40 quilômetros, no coração da cidade de São 
Paulo, é um bom exemplo dessa indução.

O sucesso desse empreendimento, o 
maior do gênero na América do Sul, deveu-
se também ao seu detido planejamento. O 
projeto executivo somente foi iniciado após 
a convergência de intensa discussão técnica 
entre renomados especialistas, chamados 
pelo DAEE a opinar sobre os “partidos de pro-
jeto”. Como conseqüência, esse início sofreu 
um aparente atraso, que acabou se transfor-
mando em ganho de tempo e bom emprego 
do dinheiro público, uma vez que as obras, de 
grande vulto, foram executadas a contento, 
atingindo seus objetivos, sem que a cidade 
fosse de alguma forma penalizada.

Mais ainda, uma ação sinérgica represen-

tada pela implantação de um projeto paisa-
gístico elaborado especificamente para as 
margens do Tietê, acabou revelando à cidade, 
aos seus habitantes, um novo rio, uma nova 
visão da região, induzindo não só a outras 
ações de mesma natureza, como a atitudes 
ambientais positivas.

A iluminação das pontes sobre o rio teve 
sua implantação temporariamente suspensa 
dado o período de transição legislativa. Não 
obstante, já se pôde experimentar de seus 
benefícios e de formas alternativas de supor-
te financeiro. A navegação pelo rio, coloca-
da à disposição do público em embarcação 
especialmente construída para esse trecho, 
propiciou uma visão totalmente desconhe-
cida da cidade e reavivou as potencialidades 
da via navegável. As apresentações do Tea-
tro da Vertigem, à noite, com atores no rio e 
nas margens, e os espectadores no “deck” do 
“barco do Tietê”, tornaram-se uma realidade, 
aplaudida, e muito, que jamais poderia ser 
imaginada antes da ampliação da calha.

A engenharia brasileira ainda está aí, 
pronta para dar sua contribuição com todos 
os conhecimentos e tecnologias mais atuais 
e disponíveis, no sentido de dotar o poder 
público das melhores alternativas de solu-
ção de qualquer problema, e em particular, 
da melhoria do controle de cheias. E o po-
der público também está aí, necessitando de 
idéias e alternativas de solução para os inú-
meros problemas que uma cidade como São 
Paulo gera permanentemente, além deste. 
A convergência desses interesses mútuos é 
necessária, e até indispensável, para que se 
caminhe mais celeremente para a melhoria 
da qualidade de vida na cidade.

Entretanto, a pouca disponibilidade dos 
recursos públicos para investimentos em 
infra-estrutura vem sendo a tônica das ad-
ministrações públicas municipais, estaduais 
e federal, há muitos anos. Como conseqüên-
cia, para a viabilização de empreendimentos 
públicos, o nanismo dos recursos financeiros 
que podem ser obtidos acabam por dar vida a 
estudos e projetos com qualidade aquém do 
necessário, acarretando, por sua vez, obras 
de resultados duvidosos, às vezes até tecni-
camente inadequadas ou deficientes.

Não bastasse essa situação, que de fato 

se vivencia, outra endógena se verifica, qual 
seja, a disputa da migalha, protagoniza-
da pelas resistentes e estóicas empresas de 
projetos de engenharia, e pelos profissionais 
remanescentes na área, hoje todos “empre-
sários”, que cada vez mais se abaixam e se 
acotovelam para alcançar o pão.

Por sua vez, o poder público, dentro de 
suas possibilidades políticas, busca reduzir 
custos, focando fortemente os fornecedores 
de materiais, serviços e obras, tendo já intro-
duzido em alguns estados o pregão eletrôni-
co, em que, qual leilão, os fornecedores dão 
seus lances, com a diferença de que, no caso 
do pregão, ganha quem oferecer menos.

Especificados com precisão os materiais, 
os serviços e as obras, essa forma de con-
tratação de fornecedores em alguns casos 
pode dar bons resultados. Entretanto, quan-
do a especificação precisa é impossível, ou 
não é suficiente, essa prática pode levar a 
distorções graves, acabando o poder públi-
co por arcar com todos os prejuízos de uma 
compra mal feita.

É o caso da maioria dos serviços e projetos 
de engenharia, bem como do gerenciamento 
de obras e serviços, relacionados a pratica-
mente todas as obras de infra-estrutura, 
cujas propostas de fornecimento não podem 
ser comparadas somente pelo preço, uma vez 
que este está sempre adstrito à precisão dos 
trabalhos, à metodologia e à tecnologia em-
pregadas, à experiência da empresa e à sua 
capacidade técnica, econômica e financeira 
de levar o trabalho a bom termo.

Não deve ser por razões muito distintas 
das acima expostas que vão se somando 
notícias de obras inacabadas, mal acaba-
das, refeitas e até perdidas. Uma passagem 
de olhos nos arquivos dos jornais de maior 
circulação é suficiente para a preocupante 
constatação desses fatos.

A rarefeita presença do dinheiro público, 
para investimentos na infra-estrutura do 
país, ensejou a criação do mecanismo das 
parcerias público privadas, as PPPs, em que 
a iniciativa privada participa financeiramen-
te do empreendimento, sendo remunerada 
por diferentes alternativas, dependendo do 
negócio em pauta.

Dessa forma, acabou surgindo para as 
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empresas de projetos de engenharia mais 
uma forma de arrocho econômico, para não 
falar do financeiro, uma vez que a maximi-
zação do lucro passou a ser o paradigma do 
negócio: aumentar a eficiência, a produtivi-
dade, e reduzir custos, esta é a fórmula. E é 
esta mesmo! Sempre foi! 

O que faltou dizer, é que reduzir custos 
tem limite! E na engenharia, como na medi-
cina, na advocacia, entre outras áreas do co-
nhecimento humano, esses limites são distin-
tos, mas devem ser considerados, sob o risco, 
e às vezes a pena, de levar a deseconomias e 
até mesmo a desastres de toda ordem, tanto 
materiais como morais.

Não estarei sendo inovador ao citar al-
guns exemplos da impropriedade da genera-
lização dos pregões, pois outros já o fizeram: 
- Para tratar o canal de um dente pode-se 
especificar com precisão o que fazer: indicar 
qual o dente, a quantidade de canais existen-
tes, fornecer uma radiografia do dente, espe-
cificar que equipamentos e materiais utilizar, 
que procedimentos, que preparação etc. Para 
fazer esse tratamento quem faria um pregão 
(leilão), e se entregaria ao proponente que 
oferecesse o menor preço? E para uma cirur-
gia do coração?
- Para defender-se em uma ação judicial, em 
que todos os fatos encontram-se exaustiva-
mente explicitados nos autos do processo, 
em que há jurisprudência firmada, quem faria 
um pregão (leilão), e se entregaria ao propo-
nente que oferecesse o menor preço? Para 
projetar uma simples ponte, dispondo-se da 
informação de sua classe, do local, do tipo de 
solo existente, quem faria um pregão (leilão) 
e contrataria o proponente que apresentas-
se o menor preço? Muitos talvez o fizessem, 
sem atentar para o fato de que a ponte po-
deria ser construída, sim, mas ser urbanistica-
mente antiestética, ter custo mais alto do que 
o necessário, ter formas que prejudicassem o 
escoamento de corpos d’água, demandassem 
encontros e acessos mais onerosos etc.

É importante que se destaque que um 
projeto bem estudado, bem concebido e bem 
executado, “como manda o figurino” jamais 
será o motivo do encarecimento de uma obra 
de infra-estrutura, uma vez que seu custo es-
tará sempre aquém até da precisão do orça-

mento da obra. Minimizar sistematicamente 
e genericamente o custo do projeto é atitude 
que não se sustenta sob nenhum argumento, 
quando o objetivo é executar uma obra de 
boa qualidade e mínimo custo.

A revalorização do planejamento, do es-
tudo acurado, da viabilização técnica, econô-
mica, financeira, ambiental e social prévias, 
do projeto básico, do projeto executivo, pro-
piciará ao poder público empreender com 
maior segurança, maior qualidade, maior du-
rabilidade, e com menor custo, pois os impre-
vistos das obras serão drasticamente reduzi-
dos, podendo-se antecipar seus benefícios, e 
mantê-los por mais tempo. 

OS FATORES ADVERSOS
Considerando estabelecidas (ou resta-

belecidas) as bases para as melhorias que se 
pode implementar, resta fazê-lo.

Como foi dito no início deste artigo, as 
inundações decorrem de um grande núme-
ro de fatores adversos que se somam, numa 
cadeia perversa de não conformidades. Sem 
querer “chover no molhado”, e sem a preten-
são de esgotar o assunto, pode-se elencar os 
seguintes fatores principais, visando apenas à 
ordenação do pensamento:
- ocupação das várzeas dos rios com alta 
densidade populacional; 
- ocupação das margens dos rios com habi-
tações irregulares; 
- ocupação das encostas com habitações ir-
regulares; 
- implantação de loteamentos irregulares ou 
mal projetados; 
- falta absoluta de educação ambiental da 
população; 
- insuficiência da coleta de lixo, entulhos e 
outros resíduos; 
- disposição final inadequada e mal aprovei-
tamento de resíduos sólidos e entulhos; 
- manutenção insuficiente dos sistemas de 
drenagem; 
- intensificação da impermeabilização do 
solo urbano; 
- implantação de “piscinões” sem prévia 
análise de sua eficácia no contexto global 
da bacia; 
- carência de programa de ocupação de áreas 
livres pelo poder público, destinadas a par-

ques públicos (áreas verdes); 
- carência de dados hidrometeorológicos em 
quantidade e qualidade; 
- carência de sistemas de alerta de cheias; 
- insuficiência de planos emergenciais para 
convivência com o fenômeno das cheias; 
- pouco incentivo a inovações; 
- pouco interesse do poder público no de-
senvolvimento e implementação de planos, 
programas, projetos e operação de sistemas 
de controle de cheias. 

O QUE FAZER?
Todos os fatores adversos apontados são 

passíveis de remoção ou, no mínimo, de te-
rem seus efeitos atenuados. Para cada um 
deles são explicitadas a seguir as ações con-
sideradas necessárias, algumas das quais re-
quererão coragem e arrojo, outras, empenho, 
outras, articulações metropolitanas aparti-
dárias, e todas, a consciência e a certeza de 
que precisam ser realizadas: 
Várzeas: reordenar a ocupação das várzeas, 
retirando invasores e ocupando a área, de 
imediato, com usos de baixa densidade popu-
lacional e baixo índice de impermeabilização, 
como parques públicos, áreas de lazer, cen-
tros de treinamento da Polícia Militar, Guarda 
Civil Municipal, ou Exército, por exemplo. Ou-
tras formas de ocupação com indústrias de 
alta tecnologia e não poluentes, depósitos, 
entrepostos, entre outros, seriam também 
possíveis, desde que as áreas edificadas se 
posicionassem adequadamente no terreno, 
e de modo a caracterizar sua ocupação; não 
induzir ao assentamento de invasores com a 
disponibilização de transporte público, for-
necimento de água e luz, que se constituem 
nos primeiros atrativos para ocupações irre-
gulares; não contribuir para a consolidação 
de ocupações irregulares, com outras benfei-
torias básicas como arruamento, implanta-
ção de sistemas de esgotamento sanitário e 
construção de moradias populares. 
Margens dos rios: retirar invasores e ocupar 
as margens, de imediato, com parques linea-
res, eventualmente com equipamentos para 
utilização da população adjacente, jardins 
mantidos pelas empresas da região etc.
Encostas: estabelecer um programa de re-
moção gradual de habitações irregulares e 
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proceder à subseqüente e imediata recupe-
ração das encostas com revegetação, con-
tenções e a implantação de sistema perma-
nente de fiscalização para evitar regressões 
do processo.
Loteamentos: para os irregulares, estabele-
cer programa de desocupação gradual e de 
recuperação da área mediante a implantação 
de áreas verdes para a população adjacen-
te; para os regulares projetados, onerar sua 
implantação mediante a exigência de serem 
obedecidos critérios rigorosos de projeto, 
que evitem a erosão do solo, o aumento da 
poluição (“lato sensu”), o aumento da imper-
meabilização, da contribuição específica da 
área para o escoamento superficial, a confla-
gração do sistema viário local, a demanda de 
infra-estrutura básica (água, luz e transpor-
te) de alto custo etc.
Educação ambiental: implementar as Par-
cerias Públicas com ONGs (“PPOs”) para dis-
seminar nos bairros campanha permanente 
sobre a importância de não se jogar nada no 
chão e nos cursos d’água.
Coleta de lixo, entulhos e outros resíduos:  
não permitir que se acumule sujeira nas ruas, 
lixo nas calçadas e terrenos, entulhos, for-
necendo equipamentos e sistemas de coleta 
para toda a população e, depois, punindo 
os poluidores renitentes; fazer a varrição e 
coleta de lixo e entulho permanentemente 
(quanto custa, “versus” desentupimento de 
sistemas de drenagem, alagamentos, limpeza, 
perdas de bens durante as cheias?); instituir e 
divulgar concursos permanentes de limpeza 
entre bairros e regiões de um mesmo bairro, 
com premiações significativas (casa, auto-
móvel, emprego na Prefeitura, plano de as-
sistência médica privada, cesta básica, escola 
de música, treinamento em clubes de futebol 
da cidade, instrumentos musicais, máquinas 
de costura, eletrodomésticos, materiais de 
construção, ferramentas, roupas etc.); esta-
belecer metas para a disseminação da coleta 
seletiva de lixo, constituindo grupo técnico 
para a elaboração, viabilização, implantação 
e operação de projetos gratuitos, padroniza-
dos, específicos para diversos tipos de uni-
dades habitacionais, comerciais e industriais; 
implantar a reciclagem do lixo em toda a ci-
dade, nos moldes do acordo existente entre a 

PMSP e a Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo, Fiesp; apoiar as cooperativas 
de catadores para a aquisição de equipamen-
tos de coleta, roupas adequadas e identifi-
cadoras, instalação e operação de usinas de 
reciclagem; reestudar a viabilidade técnica, 
econômica e ambiental da incineração de 
material não biodegradável ou de degrada-
ção prolongada, à luz de novas tecnologias, 
sem gravame do meio ambiente.
Aproveitamento de resíduos sólidos e 
entulhos: implantar grandes áreas de recep-
ção obrigatória de entulhos e transformação 
em materiais para vários usos [pensar gran-
de! são cerca de 15 000 toneladas por dia!], 
aproveitando as Áreas de Transbordo e Tria-
gem (ATTs) existentes; desenvolver estudos e 
projetos para a viabilização técnica e aplica-
ção comercial dos materiais transformados, 
principalmente os de interesse para as pre-
feituras metropolitanas; analisar a viabilida-
de econômica e ambiental da incineração dos 
materiais não inertes associados, com filtra-
gem do particulado e gases tóxicos; utilizar 
eventualmente nessas unidades de trans-
formação mão-de-obra que cumpre pena 
em regime semi-aberto, de custo zero para 
as prefeituras; fazer parceria com as grandes 
lojas de materiais de construção para a aqui-
sição de terrenos e equipamentos; utilizar a 
receita da venda de produtos transformados 
para a manutenção das unidades.
Sistemas de drenagem: fazer manuten-
ção permanente nos sistemas de macro e 
microdrenagem metropolitanos; aproveitar 
o serviço para, ao mesmo tempo: a) atuali-
zar o cadastro dos sistemas de drenagem e 
identificar prioridades de recuperação, subs-
tituição, adequação ou ampliação; b) medir o 
grau de eficiência dos programas de limpeza 
urbana; c) identificar a origem do material 
retirado, visando intensificar a fiscalização 
nessas fontes; a partir do cadastro, desenvol-
ver programa permanente de adequação dos 
sistemas de drenagem, mediante a aplicação 
de critérios técnicos hidrológicos, hidráulicos, 
construtivos e operacionais, que facilitem a 
manutenção permanente.
Impermeabilização do solo: obrigar a uti-
lização de pavimentos permeáveis em gran-
des áreas de loteamentos, supermercados, 

shopping centers, parques públicos, praças, 
estacionamentos, centros de convenções, 
casas de espetáculos, ruas que necessitem 
de pavimentação ou de recuperação do pa-
vimento existente [sempre que o solo da 
região for permeável!]; estudar a viabilidade 
econômica da desapropriação de terrenos 
urbanos, e implantar nesses locais parques 
gramados e com tratamento paisagístico, 
que propiciem à população adjacente áreas 
de lazer, descanso e contemplação. Além de 
contribuir para reduzir a impermeabilização, 
esses locais propiciariam melhor qualidade 
de vida aos habitantes, com todos os benefí-
cios comportamentais decorrentes [Londres, 
por exemplo, tem grandes áreas verdes em 
quase todos os bairros, áreas de baixíssimo 
custo de manutenção]; considerar fortemen-
te a participação da iniciativa privada, como 
por exemplo, ceder a exploração de estacio-
namento sob os parques pelo período que for 
necessário para recuperar o capital investido; 
possibilitar a instalação de postos de serviços 
automotivos no estacionamento, e pequenas 
lojas de conveniência, lanchonetes, casas de 
café, arquitetonicamente adequadas ao local 
e estratégica e harmoniosamente localizadas 
no parque, cujos aluguéis teriam o investidor 
como beneficiário; possibilitar a divulga-
ção institucional gratuita dos investidores 
no parque, de forma discreta, sem poluição 
visual; desenvolver programa de plantio de 
árvores, com mudas de espécies adequadas 
fornecidas pelas prefeituras, com orientação 
para o plantio, crescimento e manutenção, 
criando unidades regionais para essas ativi-
dades, constituídas também por moradores e 
associações de bairros; desenvolver progra-
ma de plantio de forrações do tipo wedélia 
ou amendoim, que impedem o crescimento 
de mato e espécies invasoras, em áreas de 
vegetação descontrolada, propiciando drás-
tica redução dos custos de manutenção e 
erradicação de matagais [vide canteiros da 
Avenida Vieira de Carvalho, no Arouche, e 
margens do Rio Tietê entre o Cebolão e a 
Barragem da Penha].
Piscinões: implantar somente os que tenham 
sua eficiência previamente comprovada por 
estudos hidrológicos e hidráulicos, para evi-
tar-se o que ocorreu na Bacia do Aricanduva, 
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em que a construção de vários piscinões nas 
cabeceiras não trouxe o benefício esperado, 
traduzido pela redução das enchentes nas 
áreas que são mais drasticamente alagadas 
quando de eventos chuvosos na região. A 
adequada localização do piscinão na bacia 
hidrográfica é a base de sua eficiência; re-
analisar a programação da implantação de 
piscinões, após análise hidrológico-hidráuli-
ca, em primeiro lugar, e de benefício custo, 
tendo em vista os custos de manutenção e a 
deterioração urbana e ambiental causada por 
esses dispositivos; em decorrência, eventual-
mente substituir alguns piscinões por praças 
públicas; desenvolver e implantar projetos 
paisagísticos para os piscinões existentes, vi-
sando à melhoria do aspecto estético, redu-
zindo o impacto visual negativo dos piscinões 
junto à população adjacente.
Ocupação de áreas livres: fazer levan-
tamento de áreas livres na Região Metro-
politana, visando estudar a viabilização de 
introduzi-las no programa de aquisição de 
áreas verdes públicas [os terrenos da an-
tiga Rede Ferroviária Federal poderiam ser 
considerados em eventuais negociações 
entre o Estado de São Paulo e o governo 
federal]; implantar nessas áreas praças pú-
blicas, áreas de lazer, unidades avançadas 
dos programas sugeridos acima; estabele-
cer contratos de longo prazo (20 a 30 anos) 
com proprietários de grandes áreas, prefe-
rencialmente degradadas, para uso como 
áreas verdes, para cuja implantação sejam 
necessários aterros que possam ser execu-
tados com entulhos inertes recolhidos na 
cidade; esses contratos deveriam conter 
os critérios de ocupação futura do espaço, 
vencido o prazo contratual, com cláusula 
preferencial de aquisição pela Prefeitura, e 
garantias para o proprietário.
Dados hidrometeorológicos: instalar pos-
tos pluviométricos e fluviométricos na quan-
tidade necessária para poder-se criar uma 
série histórica confiável capaz de alimentar 
modelos matemáticos “chuva-vazão”, me-
diante convênio com o governo estadual, 
cuidando da proteção e operação dos postos, 
distribuídos pelas diversas regiões da cidade, 
utilizando moradores próximos, devidamente 
treinados e remunerados.

Sistemas de alerta de enchentes: a partir 
dos dados hidrometeorológicos existentes 
e adquiridos, desenvolver sistema de alerta 
de enchentes, de contínuo aprimoramen-
to, em conjunto com o Estado, instituindo 
subgrupos de Defesa Civil, responsáveis 
pelas articulações necessárias em caso 
de eventos chuvosos críticos, em postos 
avançados nos pontos de inundações mais 
freqüentes.
Planos emergenciais: além do constan-
te aprimoramento dos planos existentes de 
salvamentos, desenvolver e aplicar planos 
emergenciais integrando prefeituras e esta-
do, voltados para a manutenção das condi-
ções operacionais da Região Metropolitana, 
principalmente em relação ao atendimento 
médico, ao acesso ao transporte coletivo, aos 
aeroportos e às rodovias.
Inovações: instituir e desenvolver grupo téc-
nico destinado à busca permanente de ino-
vações na área do controle de cheias, visando 
à aplicação de experiências bem sucedidas 
em outras localidades, promovendo feiras e 
concursos de novas tecnologias, materiais e 
equipamentos.
Interesse no assunto “controle de cheias”: 
programação de eventos sistemáticos, ao 
longo de todo o ano, e não somente no pe-
ríodo de chuvas, relacionado aos benefícios 
do controle de cheias, envolvendo todos os 
demais assuntos correlatos e todos os níveis 
da sociedade, do catador ao grande empre-
sário; divulgação patrocinada na mídia, das 
ações de controle de cheias em curso, de 
seus resultados, de inserções permanentes 
de educação ambiental em todos os canais 
de televisão aberta e fechada; implementa-
ção de PPOs permanentes para a aplicação 
de mudanças comportamentais do cidadão 
no seu trato com os cursos d’água e o solo, 
nas escolas, em todos os graus; abordagem 
do tema, e dos correlatos, em revistas técni-
cas ou não, ao longo de todo o ano.

***
Como se observa, há muito o que fazer. É 

certo que muitas das ações sugeridas podem 
ser consideradas politicamente impopulares, 
desumanas, radicais, insensíveis, entre outros 
adjetivos do teor. Entretanto, sem algumas 
delas, paramos por aqui. Nada, ou quase 

nada, que se fizer resultará em melhorias 
significativas para o controle de cheias. Mais 
uma vez será postergada a oportunidade de 
se praticar a educação ambiental pela indu-
ção de atitudes, medidas e ações, implemen-
tadas e sustentadas pelo poder público, com 
resultados positivos visíveis e propagáveis 
pela população.

Algumas ações poderão ser alavanca-
das pelo poder público, em parceria com 
a iniciativa privada, que poderá ver valori-
zadas suas propriedades pela melhoria no 
controle de enchentes, pelo embelezamen-
to do tecido urbano, pela eliminação de 
fontes de poluição, habitações subnormais, 
irregulares e invasões, e redução da crimi-
nalidade. As entidades privadas poderão 
utilizar essas parcerias para colocar em 
prática sua responsabilidade social e, ao 
mesmo tempo, desenvolver importante 
atividade de marketing.

As ONGs, por sua vez, terão campo fér-
til para desenvolver seus trabalhos, contri-
buindo de forma pró-ativa para a formação 
ambiental mais responsável e solidária da 
sociedade, e para a melhoria da qualidade de 
vida da população da Região Metropolitana 
de São Paulo.

A participação ativa da sociedade nas vá-
rias atividades possíveis poderia até ensejar 
uma nova formulação dos critérios atuais de 
concessão pelo governo federal de cestas bá-
sicas, salários-família e outros benefícios do 
gênero, passando a incluir uma contrapartida 
de atividade social. 

COMO FAZER
Querer e Começar!
Pressupondo-se que não haja por que 

não querer, o começo deverá se dar pela aná-
lise detida de cada uma das ações por fazer, 
identificando o que já existe a respeito, os 
resultados alcançados e, principalmente, as 
restrições e os gargalos que impedem sua 
efetivação e melhoria, com sucesso. Em se-
guida, formular as soluções, viabilizá-las e 
implantá-las sem maiores delongas.

* André Luiz de M. M. de Barros é engenheiro e gerente 
de contratos da Maubertec Engenharia e Projetos Ltda., 
graduado em 1970 pela Escola Politécnica da Universi-
dade de São Paulo
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