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Marginal Botafogo não terá obra ampla
Prefeitura desistiu de elaborar diagnóstico que mostraria real situação do canal do córrego
Botafogo e de pistas e apontaria quais obras são necessárias para o local
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A Prefeitura de Goiânia desistiu de fazer a elaboração de um diagnóstico amplo
para um futuro projeto de readequação do canal do córrego Botafogo, que
atravessa a marginal de mesmo nome, ligando as regiões sul e norte da capital. A
empresa que faria o estudo, avaliado em R$ 1,3 milhão, já havia assinado o contrato
e espera a ordem de serviço desde outubro.

O projeto é considerado fundamental por especialistas ouvidos pelo POPULAR para
evitar novos problemas como o ocorrido no ano passado, quando fortes chuvas
�zeram surgir 17 pontos críticos e paralisaram por vários meses trechos de uma das
vias mais importantes para o trânsito goianiense.

Projetada nos anos 70 e 80, a Marginal Botafogo pode não ter capacidade para
absorver o volume de água que passa por lá, principalmente por causa do
crescimento da cidade nas décadas seguintes e em mudanças climáticas que
�zeram com que as chuvas se concentrassem em período mais curto e intenso.

Uma das preocupações dos técnicos é com o fato de atualmente metade dos cerca
de 100 lançamentos de galeria estar com problemas, di�cultando o escoamento de
água para o canal e causando alagamentos, o que ocorre, por exemplo, na região
da Avenida Anhanguera, quando chove muito.

Outro ponto de suspense está na parte de baixo do canal, no subsolo, onde a falta
de manutenção por anos, principalmente na região central, pode ter causado
erosões de tamanho desconhecido.

Apesar de a empresa vencedora da licitação ainda não ter sido noti�cada da
decisão, o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
(Seinfra), Dolzonan da Cunha Mattos, con�rmou à reportagem que a intenção da
Prefeitura agora é apostar em projetos pontuais sem a necessidade de um
diagnóstico, como obras para absorver melhor a água das chuva na região do

Trecho da Marginal Botafogo próximo ao Parque Mutirama é um dos mais críticos mesmo após obras (Foto: Wildes
Barbosa)
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Estádio Serra Dourada e em bairros com elevado índice de impermeabilização do
solo.

Mattos a�rma que as obras feitas pela Seinfra em 2018 para corrigir 17 pontos da
marginal que ameaçavam desabar e comprometer o canal e as pistas foi su�ciente
para dar estabilidade ao local e evitar assim custos com projetos mais amplos.
Além do diagnóstico, a Prefeitura calculava gastar entre R$ 50 milhões a R$ 70
milhões em um projeto de readequação.

O secretário admite que as obras realizadas em 2018 foram para resolver “os
efeitos” e não “as causas” do que levou os 17 pontos da marginal a uma situação
crítica de desabamento, mas acredita que é possível saber o que fazer sem o
diagnóstico e sem a necessidade de uma readequação da via mais ampla. No
primeiro semestre do ano passado, a Prefeitura já havia descartado a hipótese de
reduzir o tamanho das pistas para ampliar o canal, uma das possibilidades
aventadas como resultado do diagnóstico.

A licitação para o diagnóstico foi vencida pela Basitec Projetos e Construções e a
previsão é que o estudo �casse pronto em maio, segundo cronograma estabelecido
junto com o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) em 2018. Entretanto,
para isso, o trabalho precisava ter começado até novembro. A empresa disse que
não foi informada sobre cancelamento do contrato nem obteve qualquer outra
informação do executivo municipal sobre o serviço.

O recurso para o diagnóstico, considerado etapa essencial para um projeto de
readequação urgente do canal e das pistas do Botafogo, já havia sido liberado em
fevereiro do ano passado pelo prefeito Iris Rezende (MDB), quando trechos da
marginal começavam a ser interditados por desabamento. Em julho o prefeito
chegou a decretar estado de emergência na marginal e as pistas só foram
totalmente liberadas em dezembro.

A decisão de cancelar o estudo é criticada por especialistas e técnicos da própria
Seinfra, conforme O POPULAR apurou, mas teria sido aceita pelo prefeito. Isso
porque o titular da secretaria considera que com as obras de reparação feitas no
ano passado não haverá problemas tão cedo na marginal.

“O serviço feito serviu para consolidação das pistas e adquirir uma estabilidade no
canal. Aproveitamos para corrigir muita coisa. Não precisa ser avaliado agora (o
canal) porque está numa situação muito melhor do que antes”, disse Mattos.

Os comentários publicados aqui não representam a opinião do jornal e são de total responsabilidade de seus autores.
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Especialistas criticam decisão
20/01/2019 - 19:00

A decisão de não levar adiante o diagnóstico da situação da Marginal Botafogo e do
canal do córrego que acompanha as pistas é criticada por técnicos e especialistas
ouvidos pela reportagem. O professor de hidrologia e saneamento do Instituto
Federal de Goiás (IFG) e da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO),
Thiago Augusto Mendes, diz que sem um diagnóstico há riscos de se não se fazer as
obras realmente necessárias e de se gastar dinheiro com obras ou mais
dispendiosas ou sem impacto. “A fase do diagnóstico é imprescindível.”

Mendes participou de um trabalho feito em parceria pelo IFG e pela Universidade
Federal de Goiás (UFG) no qual se analisou as consequências de chuvas extremas
na marginal, com base em uma forte chuva ocorrida em abril do ano passado. O
resultado ainda está sob sigilo por estra sob análise para publicação em uma
revista cientí�ca, mas segundo o professor é possível dizer que as obras feitas pela
Prefeitura em 2018 não são su�cientes para impedir o impacto de novas chuvas
fortes como as registradas no ano passado.

“Como o canal foi dimensionado nos anos 70, é necessário o diagnóstico para
termos a situação real e apontar o que precisa ser feito”, comentou.

De acordo com especialista, seriam pelo menos cinco pontos críticos de
alagamento hoje na marginal, um deles na altura da Avenida Anhanguera. “Este
canal tem mais de 40 anos e pra época foi projetado da forma correta. Porém hoje
os parâmetros são outros, principalmente em função das de�ciências em toda
drenagem da bacia”, disse um técnico.

Os comentários publicados aqui não representam a opinião do jornal e são de total responsabilidade de seus autores.
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Prefeitura faz terceira tentativa de
prolongar Marginal Botafogo em 20
anos
Prefeitura lança novo processo licitatório para prolongamento da via até Segunda Radial e
estima concluir obra junto com viaduto sobre a Avenida Jamel Cecílio
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