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O que tem sob o Botafogo? Ninguém sabe, ninguém viu
Canal de córrego que nasce no Jardim Botânico e atravessa a Região Central de Goiânia está totalmente
saturado e compromete a Marginal

Ninguém sabe ao certo o que há por baixo do canal do córrego Botafogo, em
Goiânia, principalmente no trecho entre as Avenidas Anhanguera e
Independência, na divisa do Centro com o Setor Vila Nova. A água que passa
por baixo da superfície graças às infiltrações surgidas após décadas sem
manutenção na estrutura do canal encontram buracos de tamanhos variados -
já foram detectados alguns com 100 metros de comprimento e até 6 metros de
profundidade. Se não há um outro córrego por baixo do canal é por causa das
pequenas intervenções pontuais feitas para corrigir deslizamentos e
afundamentos que comprometeram alguma parte das pistas da Marginal
Botafogo.

O trecho mais antigo - e mais comprometido - do canal do córrego Botafogo fica
entre o Cepal do Setor Sul e a Avenida Independência e tem mais de 40 anos,
passando por apenas uma grande reestruturação na construção da marginal no
mesmo trecho, no início dos anos 1990. Desde então foram apenas

intervenções pontuais à medida que alguma margem ia cedendo ou algum buraco mais grave ia
surgindo. Em 2010, 2012, 2015 e 2016 ocorreram manifestações mais fortes para uma grande reforma do
canal, mas a Prefeitura nunca conseguiu levar a medida adiante.

A água tem encontrado cada vez mais facilidade para correr mais velozmente sob o canal, sendo que no
trecho que divide o Centro do Setor Vila Nova, além de seguir o curso do córrego, a água tem avançado
mais lateralmente, no solo abaixo das pistas da marginal. No trecho embaixo do viaduto da Araguaia, a
força da água que passa por baixo do canal conseguiu levantar algumas placas da base e isso só não
atingiu as paredes porque neste local a estrutura é diferente. Se isso tivesse acontecido no trecho mais
central, a situação seria diferente.

Pior trecho 
É entre as Avenidas Anhanguera e Independência que a Prefeitura está mais preocupada. Conforme O
POPULAR apurou, existe uma discussão interna na Prefeitura sobre a necessidade de fechar o trecho
norte/sul da marginal entre as Avenidas Anhanguera e Independência. O trecho sul/norte já foi
interditado no dia 24 de fevereiro. Por enquanto, o executivo prefere ir monitorando e fechando outros
trechos conforme a intensidade da chuva.

“O canal está todo descavado embaixo e não tem como saber onde está escavado embaixo da pista. A
estabilidade das vias está boa O que está causando os problemas é o canal e resolver de forma pontual
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estabilidade das vias está boa. O que está causando os problemas é o canal e resolver de forma pontual
não resolve. Vai virar uma colcha de retalhos.” O alerta é do engenheiro civil especialista em drenagem
urbana Everton Sérgio Schmaltz, que fez um estudo em 2010 no canal do Botafogo apontando a
necessidade urgente de se recuperar o canal.

A situação também é preocupante na outra parte do trecho mais antigo, até o Cepal do Setor Sul. E,
segundo especialistas ouvidos pelo POPULAR, os trechos entregues em 1993 e 1997 (que estendia,
respectivamente, a marginal até a Avenida 88 de um lado e até a Rua 301 de outro) também já precisam
passar por uma boa reforma, pois apresentam sinais de problemas graves na base.

A base do canal é o que mais preocupa técnicos da Prefeitura e especialistas fora do Executivo. Primeiro
pela total falta de manutenção em toda sua história. Segundo pelo volume de água cada vez maior e
mais forte que vem das chuvas. Há também o problema da acidez da água causada pelo despejo
irregular de esgoto que corrói a base mesmo nos tempos de seca. Outra questão é que não existem
ações mitigadoras para conter a velocidade da água que cai no córrego e nem controle sobre o processo
de impermeabilização dos bairros localizados na bacia do córrego Botafogo (é a 3ª maior bacia de
Goiânia e a mais impermeabilizada). Além disso, o solo natural abaixo do leito é de um material que
facilita seu carregamento pela água. “O material abaixo das pistas é muito bom, mas o mesmo não
acontece no canal”, comentou o diretor de projetos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra),
Antônio Capuzzo.

Por último, há o problema da falta de controle sobre a água que percorre a região de subsuperfície (logo
abaixo do leito). “O córrego tem uma dinâmica que é interna e ela vai levar ao desmoronamento das
paredes, comprometendo a pista”, diz Gislaine Cristina Luz, coordenadora do Laboratório de
Climatologia do Instituto de Estudos Sócio-Ambientais (Iesa) da Universidade Federal de Goiás (UFG). 
 
Péssimas perspectivas 
Se por um lado, o que acontece sob o canal é um mistério, a situação de sua superfície é de
conhecimento de todos: está no limite e não suporta mais o volume e a força da água que o atravessa
no período de chuva. Em alguns trechos, como no trecho do entroncamento com a Avenida
Independência, o limite já foi ultrapassado, com transbordamentos constantes.  
No que depender do clima, a Prefeitura de Goiânia pode esperar uma piora na situação. Estudos feitos
pela coordenadora do Laboratório de Climatologia do Instituto de Estudos Sócio-Ambientais da
Universidade Federal de Goiás (Iesa/UFG), Gislaine Cristina Luz, apontam uma concentração cada vez
maior de chuva na região da cabeceira do córrego Botafogo nos últimos três anos e uma tendência de
chuvas cada vez mais fortes e concentradas num curto período de tempo. É o pior tipo de chuva que
pode desaguar no córrego, pois eleva rapidamente seu pico de vazão, forçando ainda mais a base do
canal.  
“Estamos observando muita variabilidade dos extremos. Está acontecendo cada vez mais com mais
frequência e mais intensidade. Já houve outras vezes, mas não nesta frequência. Todo ano chuvas mais
intensas trazem transtornos cada vez mais graves por causa da forma de ocupação urbana, que não se
preocupou com essa realidade. Não temos uma política que atenda as especificidades climáticas da
cidade”, comentou.
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Prefeitura já tem plano de recuperação definido

Independentemente do que apontar o diagnóstico pelo qual será pago R$ 1,3 milhão a uma consultoria
e que deve ficar pronto em um ano, a Prefeitura de Goiânia descarta qualquer possibilidade de se
desfazer ou reduzir a largura da Marginal Botafogo, solução apontada por alguns especialistas ouvidos
pelo POPULAR, e trabalha com um único caminho: recuperar o canal do córrego Botafogo e investir em
ações mitigadoras para segurar a velocidade com que a água da chuva chega no córrego e reduzir seu
volume. Para isso, devem investir em bacias de retenção e poços de infiltração em áreas públicas e
particulares da bacia. Algo que, na verdade, já estava previsto desde a inauguração do primeiro trecho
da Marginal Botafogo, em 1991.

Se ações mitigadoras são ou não suficientes para conter os estragos no canal e evitar uma tragédia na
marginal, depende muito de quem se conversa. Há aqueles que defendem o fim da marginal como
solução definitiva e uma política de recuperação e preservação da área verde em volta do córrego e há
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os que dizem que a permanência da marginal é viável e necessária e que é possível pensar o córrego
investindo em ações como a construção de bacias de retenção.

É unanimidade entre os entrevistados a necessidade de que o estudo seja feito não apenas no canal do
córrego e em suas margens, mas em toda a bacia do Botafogo. Apesar de o problema estar
principalmente na base do canal, as causas envolvem principalmente erros de planejamento no
adensamento demográfico, com a grande impermeabilização dos bairros que estão dentro da bacia.

“O que ajuda a resolver o problema do canal é o controle de vazão por meio destas ações mitigadoras.
Porque do contrário a gente não vai conseguir deixar a vazão dentro da estrutura que o canal tem hoje.
Ela não suporta. O que não dá é para alargar o canal e subir 3 metros. Tem de ser com as soluções
mitigadoras”, disse o diretor de projetos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
(Seinfra), Antônio Capuzzo.

O titular da pasta, Francisco Ivo, diz que as ações da Prefeitura vão envolver várias pastas e o setor
privado. “Estamos pensando a longo prazo. Nós temos de envolver dentro deste processo outras
secretarias, que é a Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) com as bacias de contenção, os poços
de infiltração, a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh) para cobrar isso dos
proprietários da região. Acho que o estudo é esse, para que se possa reduzir esse volume imediato e
consequentemente uma agressividade menor, principalmente em relação ao transbordamento.
Precisamos fazer com que a água desça de maneira mais racional.”

De acordo com técnicos ouvido pelo POPULAR, as ações mitigadoras aconteceriam principalmente no
Jardim Goiás, no entorno e interior do Jardim Botânico e do Parque Areião e no trecho que vai das
nascentes do Botafogo até o viaduto da 88.

O titular da Seinfra não descarta a possibilidade de uma contratação emergencial para acelerar o
processo de reforma do canal caso a situação se agrave na avaliação do órgão. Por enquanto, o
executivo segue trabalhando com as ações de monitoramento durante as chuvas para interditar ou não
algum trecho da pista e ir trabalhando nos 15 pontos mais críticos visualmente, inclusive os que tiveram
desabamento da pista.

Acessos fechados 
Na tarde deste sábado (10), a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (SMT) fechou
quatro acessos no sentido norte/sul e três no sentido sul/norte, da Marginal. A medida visa reduzir ainda
mais o acesso às pistas durante os serviços de reparos e garantir o cumprimento das novas regras:
redução de velocidade, proibição de ônibus e caminhões e tráfego apenas pela faixa da direita. A
fiscalização começa amanhã.

Soluções vão além de reforma 
Vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO), a arquiteta Maria Ester de
Souza afirma que ações mitigadoras como as propostas pela Prefeitura de Goiânia para conter a
velocidade da água que chega no córrego Botafogo são soluções paliativas, mesmo que mais
duradouras que as providências adotadas atualmente pelo executivo de apenas corrigir os problemas
que surgem nas pistas. Para ela, a solução definitiva é acabar com a Marginal Botafogo. 

“O bacião resolve? Resolve, mas cria outro problema. É mais um paliativo, talvez mais longo. Mas daqui
um tempo vai ter de novo. O Setor Universitário está aumentando a carga de impermeabilização. E eles
vão prever esse aumento? Qual empresário vai abrir seu espaço privado para que sirva de bacia?” 
 
O coordenador do mestrado de Desenvolvimento e Planejamento Territorial do curso de Arquitetura da
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) e professor do Instituto Federal de Goiás (IFG),
Antônio Pasqualetto, diz que a Prefeitura precisa saber negociar com os proprietários de edificações e
lotes na bacia do Botafogo para implementar as ações mitigadoras. “O ideal é que cada gota de água
que cai da chuva que cai dentro de um lote ficasse dentro dele e que só fosse para o córrego o que cai
nas vias e espaços públicos”, comentou. 
 
Presidente do Departamento de Estradas Rodoviárias Municipais (Dermu), órgão da Prefeitura de
Goiânia responsável pela contratação da empresa que fez as obras do primeiro trecho da Marginal
Botafogo, Emircesar Baiochi, reclama da falta de manutenção do canal nas gestões municipais
seguintes. “Inauguramos há 26 anos e nunca fizeram uma manutenção. O que fizeram foram algumas
reparações pontuais. Tudo ali está envelhecido também, bocas-de-lobo entupidas, água correndo pela
superfície. Um milagre ter durado tanto.”

Histórico cheio de descasos 
Quando Goiânia nasceu, nos anos 30, o córrego Botafogo era considerado o limite leste da cidade, em
cujas margens correria um parque linear e cujo leito serviria para abastecer de água a população.
Entretanto, com o passar dos anos, a situação do córrego foi menosprezada e o rápido crescimento da
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capital fez com que a pressão sobre ele aumentasse. Em 1976, um relatório feito por um técnico da
Prefeitura de Goiânia apontava a existência de estudos para a construção de pistas nas margens do
córrego. Foi nesta época que o manancial foi canalizado. “A ideia sugerida há alguns anos, no sentido de
construir duas pistas para automóveis ao longo do canal, não nos parece adequada pelo fato de já
existirem ruas paralelas próximas e pelos danos que causaria à população, com a perda de uma área
considerável de terras muito adequadas ao passeio à pé e ao descanso, desde que o curso d’água seja
saneado”, escreve o então servidor municipal Edwaldo Won Waldow.  
 
Ainda nos anos 70, o córrego já sofria com despejo de esgoto e lixo, água contaminada e ocupações
irregulares. No início dos anos 80, foi construída uma ciclovia no local, com direito à iluminação, mas
sem o incentivo permanente do poder público, o espaço foi usado para aumentar as ocupações, que
aproveitaram a estrutura para fazer gatos com a energia. Ainda nos anos 80, o córrego começou a passar
por processo de saneamento, mas até hoje sofre com despejo de esgoto clandestino.  
 
Em 1986, o Plano Diretor de Transporte Urbano citou a criação da Marginal Botafogo integrada a um
anel viário a ser formado pelo que hoje são as Avenidas T-63 e Leste-Oeste e a Marginal Botafogo. O
projeto só começou a sair do papel em 1989, com o edital do primeiro trecho da Marginal Botafogo, mas
nunca foi concluído. As pistas foram construídas em uma área de proteção permanente (APP) graças a
uma brecha legal .
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