Pesquisar…
Painel de Controle do Usuário
Índice do fórum

FAQ

Membros

Fóruns de Saneamento Básico

P3.06.A307 - Substituir rede

Sair [ moderador ]

Pesquisa avançada

Enviar para um amigo • Exibir página para impressão

P3 - PROGRAMA DE GESTÃO DO ESGOTAMENTO
P3.06 - Projeto deSANITÁRIO
Gerenciamento
- PRÓ-ESGOTOS
do Sistema de Es

[ Painel de Controle do Moderador ]

Debate:
Tópico trancado

6 mensagens • Página 1 de 1

Pesquisar neste tópico…

moderador

Debate:
por moderador » Qui Dez 26, 2013 2:11 pm

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

a
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amandaviali

Re: Debate:
por amandaviali » Qui Jan 16, 2014 10:26 pm

Além de substituir redes obsoletas e de sistema unitário, é necessário, para um tratamento de
esgoto eficaz e eficiente, ter profissionais qualificados e capacitados para operar as estações de
tratamento. Portanto, deve-se investir em contratação de profissionais.

por Nicole Hastenreiter » Qui Jan 16, 2014 10:37 pm

A substituição da rede unitária é uma medida de enorme relevância para que a eficiência do
tratamento dos efluentes domésticos da cidade seja satisfatória. A junção da água pluvial com o
efluente faz com que, principalmente nas épocas chuvosas, a vazão a ser tratada na estação de
tratamento seja muito maior do que a real necéssaria, Isso faz com que diminua consideravelmente a
eficiência do tratamento, além de aumentar os custos do mesmo.
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por Luísa Marques » Sex Jan 17, 2014 6:09 am

Acrescentando ao que já foi discutindo, além de substituir redes obsoletas e de sistema unitário, é
preciso fiscalizar de tempos em tempos as ligações de águas pluviais e de esgoto, para aumentar a
eficiência e diminuir os custos do tratamento de efluentes domésticos, principalmente em épocas de
chuvas.
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por Lucas de Almeida » Sex Jan 17, 2014 12:14 pm

Acredito que deva ser realizado um estudo de sobre o volume de efluentes domésticos gerados ao
longo prazo, ou seja, a substituição já deve prever a demanda futura de efluentes, evitando assim
que a nova rede fique sobrecarregada em curto espaço de tempo.
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por Lariza Azevedo » Sex Jan 17, 2014 1:02 pm

A substituição das redes obsoletas é de fundamental importância porém, além da mesma, é essencial
que o serviço de coleta de esgoto doméstico seja universalizado. A rede coletora de esgoto
doméstico deve chegar a todos os munícipes, e devem ser promovidas ações que incentivem a ligação
do esgoto à rede coletora.
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