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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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