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Para a vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO),
Maria Ester, é preciso “desmanchar conceitos ultrapassados de desenvolvimento de
que uma cidade cimentada é desenvolvida”.

Ela defende que investimentos devem ser feitos para ampliar as áreas permeáveis
e a rede de drenagem pluvial, como também em sistemas de captação auxiliar,
como lagoas de contenção e jardins de chuva - que são elementos na calçada
utilizadas como áreas de in�ltração. “A nossa rede foi projetada para uma cidade
muito diferente da de hoje. Se temos um balde de água cheio, precisamos de outro
para não derramar”, diz. “Caso contrário teremos uma situação piorada no futuro,
como se a gente não aprendesse com as grandes metrópoles brasileiras, como São
Paulo”, complementa.

Outro ponto destacado por ela é voltado para a educação. “Temos que pensar nas
próximas gerações, na educação ambiental e não voltado para os adultos e sim na
alfabetização. Que as crianças pensem na cidade e na estrutura que ela realmente
necessita, já que ela faz parte desse todo”, ressalta.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura, mas os questionamentos feitos
não foram respondidos.

Os comentários publicados aqui não representam a opinião do jornal e são de total responsabilidade de seus autores.
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Chuvas de quinta-feira expuseram situação caótica para a cidade de Goiânia em um
cenário que pode se repetir com mais frequência nos anos seguintes. Principais
problemas:

■ Chuvas intensas

Tendência é que as ilhas de calor se formem com mais frequência. Assim, o ar
quente não consegue circular e �ca preso devido à grande concentração de
concreto e asfalto em alguns pontos da cidade. Quando o ar quente sobe e se
choca com a umidade, são formadas as nuvens de tempestade. Dessa forma as
chuvas �cam mais intensas em um curto período de tempo

■ Pontos de alagamento, inundação e de erosão

A Defesa Civil mapeou 57 pontos críticos de alagamento, inundações e enxurradas
espalhados pela capital. Especialistas acreditam que esse número também pode
crescer. Consequentemente, mais áreas devem ser inundadas, assim como mais
locais de erosão devem surgir

■ Asfalto

Boa parte da cidade conta com uma massa asfáltica antiga. Com o tempo, a
possibilidade dessa grande quantidade de água criar novas �ssuras é grande,
soltando placas de asfalto, a exemplo das Avenidas Portugal e Cora Coralina na
chuva da última quinta-feira

Mais áreas permeáveis

Os especialistas a�rmam que, para fugir dos alagamentos , as áreas permeáveis de
Goiânia devem ser ampliadas

De que maneira?

■ Ampliar a rede de drenagem pluvial

■ Desenvolver mais lagoas de contenção

■ Crias mais poços de in�ltração

■ Investir em jardins de chuva

Cenário preocupante
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