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Debate:
por moderador » Qui Dez 26, 2013 2:13 pm

Você tem alguma sugestão/contribuição quanto a esta ação
proposta?

Re: Debate:
por Mariana Adário » Qui Jan 16, 2014 9:30 pm

Entendo que a problemática da drenagem urbana está linkada a situação do asfaltamento na cidade.
A manutenção do asfalto na cidade é feito de maneira pouco cuidadosa, de modo a prejudicar o
sistema de sarjetas e bocas de lobo já implantado. Uma revisão do dimensionamento dos mesmo
seria também uma boa medida, dado o crescimento populacional e a ocupação irregular do solo.

Re: Debate:
por Nicole Hastenreiter » Qui Jan 16, 2014 10:23 pm

Uma ação que acarretaria uma menor pressão nas redes de drenagem da cidade seria o
reaproveitamento das águas pluviais em condomínios, edifícios públicos e indústrias. A cidade
necessita de uma legislação que preveja tal medida para novos projetos e empreendimentos.

Re: Debate:
por Ingriddelgado » Qui Jan 16, 2014 10:57 pm

No meu entendimento, a periódica limpeza e desobstrução das bocas de lobo, principalmente em
épocas de chuva, é de grande importância uma vez que tal medida pode implicar na redução do
problema das enchentes.

Re: Debate:
por Luísa Marques » Sex Jan 17, 2014 5:59 am

Executar obras de estruturas voltadas ao controle de inundação é de extrema importância. Porém
uma ação imediata para diminuir a pressão nas redes de drenagem seria o cumprimento de possíveis
normas e/ou multas para que a população não jogue lixo nas ruas e coloque o lixo no portão de casa
em dias e horários pré-definidos pela coleta de lixo, para que assim, evite o espalhamento do lixo e
obstrução das bocas de lobo, garantindo uma melhor eficiência do serviço de limpeza das mesmas.

Re: Debate:
por moderador » Sex Jan 17, 2014 2:50 pm

Mariana, Nicole, Ingred e Luisa: as manifestações são muito pertinentes. É muito importante que a
sociedade se desperte para a problemática da drenagem urbana, que tem se agravado nas cidades
brasileiras. A preocupação com a drenagem deve ser constante e não somente na época das chuvas.
É preciso executar obras de infraestrutura - normalmente de valores vultuosos, mas também mudar
nossa cultura para adotarmos atitudes preventivas visando minimizar os impactos negativos no
sistema de drenagem da cidade. Além das sugestões apresentadas por vocês várias outras tem sido
adotada em cidades brasileiras com este objetivo. É importante portanto acompanhar novas
experiências e adotar as bem sucedidas.
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