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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 Júlio C ésar Teixeira » Sáb Jan 04, 2014 9:25 am

O Plano de Drenagem da Zona Norte de Juiz de Fora foi um avanço em um setor que, nacionalmente,
carece de planejamento e capacidade de resolução de problemas.
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Entretanto, há necessidade de contratar o Plano de Drenagem do restante da cidade de Juiz de Fora.
Caso não haja recursos financeiros para contratar o plano para toda a cidade, propõe-se a
contratação por setores da cidade.
Sugere-se assim, a título de exemplo, priorizar a Zona Sul, constituída pelos bairros Santa Luzia,
Ipiranga, Sagrado Coração, Previdenciários, entre outros, onde o problema de inundações vem se
agravando a cada ano devido a impermeabilização em larga escala do solo na região.

Re: Debate:
por moderador » Seg Jan 06, 2014 3:53 pm

Observem que a AÇÃO AI 20 prevê a elaboração do Plano de Drenagem para as demais regiões da
cidade.

Re: Debate:
por Luiz.E.D.paiva » Seg Jan 06, 2014 5:37 pm

Uma das ações que entendo necessárias em Juiz de Fora é a elaboração de instrumentos normativos
que visem a redução do aporte de sedimentos originados da construção civil, por influência da erosão
laminar quando ocorre escoamento superficial considerável, devido as precipitações pluviométricas.
Com atuação relativamente simples esses sedimentos podem ser quantificados com o propósito de se
promover a contenção antes que estes atinjam as galerias de águas pluviais. Penso que se falta
legislação específica para o setor o problema das inundações em áreas específicas em Juiz de Fora
pode se agravar devido ao assoreamento das galerias de águas pluviais. A solução técnica para a
elaboração dos projetos é conhecida. Cordialmente registra-se a sugestão.
Prof. Luiz Evaristo/Faculdade de Engenharia da UFJF.

Re: Debate:
por moderador » Ter Jan 07, 2014 4:04 am

Prof. Luiz Evaristo, muito bem lembrado. O assunto foi muito bem tratado no Manual de Drenagem de
Juiz de Fora (http://planodedrenagem.pjf.mg.gov.br/vo ... enagem.pdf). Contudo este manual precisa
ser divulgado e colocado em prática. Para isto este PSB/JF propõe a Ação AI 012. E para
complementar é fundamental, conforme mencionado, a definição de instrumentos de regulamentação,
dai a proposta AI 010. Certamente precisamos "sair do papel" e colocar em prática as medidas
técnicas necessárias para minorar ou eliminar enchentes e inundações.
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