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59% de Goiânia impermeável: chuvas aumentam
preocupação com a estrutura urbana
Sem conseguir penetrar no solo, água das chuvas corre para a sarjeta, que é antiga e mal dimensionada. Tipo de
chuva ainda é pior em área com mais concreto

De toda a área urbana de Goiânia, em quase 59% a água que cai das chuvas não consegue penetrar no
solo devido a impermeabilidade. No geral, há uma estimativa que a taxa máxima de saturação em uma
cidade é de 65%, pois, a partir disso, as estruturas não suportariam o volume de água. Assim, a capital
estaria próxima de um colapso em razão do volume de chuvas em uma cidade cada vez mais
impermeável. Por outro lado, especialistas ouvidos pelo POPULAR, no entanto, afirmam que a situação
é mais complexa e, para esta análise, deve ser levada em consideração os tipos e volumes de chuvas.

É o conjunto desses fatores que levam a uma situação caótica em Goiânia toda vez em que a chuva
passa de 14 milímetros (mm), como no final da tarde da segunda-feira passada. As pancadas de 85 mm
na Região Sul da cidade alagou pontos já conhecidos da Defesa Civil Municipal, como as avenidas Feira
de Santana, no Parque Amazônia, e 3ª Radial, no Pedro Ludovico. Neste última, o motociclista Rodrigo
Teixeira Chaves, de 42 anos, tentou encarar a enxurrada na ponte sobre o Córrego Botafogo e não
conseguiu se segurar, sendo levado para dentro da boca de leão. Ele morreu no acidente.

A impermeabilidade desta região da cidade, que é a mais adensada, tem relação direta com esta
tragédia. Há até mesmo uma ligação deste fato com as chuvas intensas. A geógrafa e professora do
Instituto de Estudos Socioambientais (IESA) da Universidade Federal de Goiás (UFG), Gislaine Cristina
Luiz, explica que os ambientes sem vegetação, com maior área concretada, por exemplo, são mais
propícios às chuvas irregulares, porém intensas. “Se antes a vegetação conseguia absorver a energia
solar, agora não tem mais isso e se junta com a poluição da cidade e leva a essas chuvas mais intensas”,
conta.

Locais como o Setor Bueno e o Setor Central, cujas taxas de impermeabilização ultrapassam 90% (veja
quadro na outra página), são caracterizados por chuvas deste tipo: depois de um dia todo de muito
calor, pancadas muito intensas no final da tarde. “É por isso que analisar um índice geral de
impermeabilidade da cidade não é tão efetivo, pois não são todos os setores que passam por
problemas de permeabilidade e com inundações e enxurradas, e acabam dando um índice mais baixo”,
diz Gislaine.

A professora explica ainda que o caso do Setor Bueno é emblemático, pois na sua região conhecida
como Alto do Bueno, com alta taxa de impermeabilidade, as chuvas são muito intensas, mas o local em
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si não tem problemas de alagamentos, inundações e enxurradas. “O problema é durante a chuva
mesmo, pelo volume de água, mas é uma região alta, de onde a água corre”, explica. Como boa parte da
região não possui galerias pluviais desde que foi asfaltada, ainda na década de 1980, a água não vai para
as bocas de lobo e, logo, não cai direto nos cursos d´ água,

É a somatória dessa água que cai no Bueno e no Parque Amazônia que chega à Avenida Feira de
Santana, por exemplo. Como o volume se acumula na ponte sobre o Córrego Serrinha de forma muito
rápida, se forma a enxurrada. Se houvessem as galerias, esse volume passaria pela tubulação e daí cairia
nos cursos d´ água, sem prejuízo para as vias da cidade. Isso também desde que as galerias fossem
dimensionadas para o volume de água que recebe.

O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO), Arnaldo Mascarenhas, afirma
que são as águas quem definem qual o limite e este é variado com base na bacia hidrográfica na qual a
área está inserida. “A cidade é bem impermeável, bem encoberta, mas o quanto ela aguenta depende
da água.” O arquiteto e urbanista explica que nos projetos há um cálculo simples de que a quantidade
em metro quadrado que se tem de impermeabilidade deve ter de tubulação em mililitros. “Goiânia é
premiada porque não há problemas no sítio, no solo, a questão é que a população não obedece as
regras de drenagem da cidade”, afirma o presidente.
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Além de dimensionadas de maneira errada, as galerias pluviais construídas em Goiânia antes de 2011, o
que inclui as áreas mais antigas e adensadas da capital, como os setores Central, Bueno, Marista, Oeste,
Jardim Goiás e Pedro Ludovico, não possuem caixas de recarga para as águas das chuvas. Assim,
quando caem nas bocas de lobo existentes na cidade, o tubo leva direto para os cursos d´ água.
Quando o tubo recebe um volume maior do que sua capacidade, a água se acumula do lado de fora. E
ainda o volume desce mais rápido, já que não tem qualquer barreira física.

As caixas de recarga são estruturas que ficam entre dois tubos, em um volume bem maior, muitas vezes
com areia ou outra substância que retém a água e, especialmente, suas impurezas. Elas servem para,
além de fazer essa limpeza e evitar o assoreamento nas tubulações, para segurar a água por mais
tempo, para que se desemboque nos cursos d´ água aos poucos, sem causar inundações e, ao mesmo
tempo, sem provocar alagamentos para fora da boca de lobo. A inexistência delas é confirmada pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) que informa que as águas pluviais
vão dos tubos para os córregos e rios, de forma direta.

Na parte mais antiga da cidade, a única estrutura existente são os poços de visita, que possuem
estruturas semelhantes às caixas, mas não tem a mesma finalidade. São locais apenas concretados e
que servem para a ligação de diversos tubos das galerias pluviais, onde se encontram para um tubo de
maior calibre, em que a água será levada diretamente aos córregos ou rios. Um destes poços de visita,
por exemplo, se rompeu em 2015. Localizado sob a Avenida 87, no Setor Sul, a destruição de uma das
paredes fez ceder o asfalto da via, que ficou interditada por três dias para que os reparos fossem feitos.

Bocas de lobo

Em Goiânia existem cerca de 96 mil bocas de lobo, conforme apurou O POPULAR. O cálculo conseguido
com técnicos da Prefeitura é de que havia 95 mil até 2016 e que, após isso, podem ter construído outras
mil nos novos loteamentos. O número, no entanto, diverge do oficial divulgado pela Seinfra, que aponta
a existência de 300 mil locais de entrada para as galerias pluviais do município. Os técnicos, no entanto,
afirmam que o problema nem é a quantidade de bocas de lobo, que seriam suficientes, mas sim a
capacidade das galerias, de forma que a água consegue chegar às bocas, mas não adentra em todos os
tubos e procura outros caminhos.
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Um problema que eleva a ocorrência de alagamentos, inundações e enxurradas em Goiânia é a falha no
planejamento de novos loteamentos para a capital. Segundo técnicos da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), os projetos de drenagem só levam em consideração a taxa
de impermeabilização prevista para a área das novas construções e o volume de chuva no local. O
correto, no entanto, seria avaliar toda a bacia hidrográfica no qual o loteamento está inserido.

Neste caso, não se calcula o quanto de água será jogada pelas partes mais altas dos bairros vizinhos no
novo loteamento e, assim, as galerias ficam mal dimensionadas. Presidente do Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Goiás (CAU-GO), Arnaldo Mascarenhas confirma que o ideal é pensar em toda a bacia
hidrográfica, mas não sabe dizer se a Prefeitura analisa os projetos desta maneira. “Não sei sobre isso,
mas acho que pensam na bacia assim, porque é assim que deve ser”, avalia.

Essa é a explicação, por exemplo, para a erosão que ocorre na Avenida Inês Pereira Maria do loteamento
São José I, que se iniciou há dois anos e até então não foi resolvido. A construtora responsável pelo
loteamento, Rizzo Imobiliária, esclareceu ao POPULAR na edição de 27 de janeiro que a causa é a falta
de galerias para a drenagem nos bairros vizinhos, que então a água das chuvas nesses locais desciam
até o São José I, somado a isso as fortes chuvas que caíram na cidade nos últimos anos. O volume teria
sido suficiente para congestionar o sistema implantado na avenida. A empresa, agora, aguarda a licença
ambiental para realizar a obra.
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Mesmas galerias da década de 50

Goiânia é uma cidade que cresceu do Centro para a periferia, ou da sua parte mais baixa para a parte
mais alta, além de projetada em 1930 para 50 mil habitantes. O Setor Central, que é o primeiro da
capital, tem até hoje a mesma dimensão das galerias pluviais que foram instaladas na década de 1950.
Além de um volume menor do que recebe hoje, os tubos estão assoreados, conforme técnicos da
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) ouvidos pelo POPULAR sob a
condição de anonimato. Com uma maior impermeabilidade na cidade pelo seu crescimento, um maior
volume de água não é absorvido pelo solo, indo para a sarjeta e tendo de usar as bocas de lobo. Se
estas não suportam o volume recebido, há um acúmulo e, logo, o alagamento, e se as água descem
mais rápido por não ter barreiras, formam enxurradas. Um exemplo desse problema é a Avenida Cora
Coralina, no Setor Sul, que foi projetada na década de 1990 com galeria pluvial de maior dimensão do
que os tubos de 200 mililitros do Centro, mas para uma economia na obra, foi realizada com o mesmo
tamanho.
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Mulheres usam rede social para relatar abuso sexual de
ginecologista goiano
Joaquim de Souza Lima Neto, de 58 anos, foi preso na última terça (23), suspeito de fazer uso da profissão para
abusar sexualmente de pacientes
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