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Debate:
por moderador » Qui Dez 26, 2013 2:16 pm

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

Mensagens: 121
Registrado em: Qua Dez 04,
2013 7:49 am

a
t

Julio Cesar Teixeira

Re: Debate:
por Julio C esar Teixeira » Sáb Jan 04, 2014 9:47 am

Em todo o país, um problema recorrente é quando o sistema de esgotamento pluvial não funciona de
forma separada da rede de esgotos ou, ainda, quando as redes e galerias de águas pluviais,
normalmente executadas com concreto armado, apresentam patologias em suas estruturas,
provocando erosões no solo e, instabilidade nos pavimentos públicos.
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Mensagens: 20
Registrado em: Qui Jan 02,
2014 8:14 pm

Isso pode acarretar problemas no passeio, nas pistas de rolamento, em áreas particulares, afetando
edificações existentes e o bem estar da comunidade, inclusive, podendo gerar riscos à vida dos
pedestres, motoristas e passageiros de coletivos, como está acontecendo neste momento na Av.
Presidente Itamar Franco, em frente à Acispes.
Esta situação é pior quando da existência de redes mistas, que recebem ao mesmo tempo águas
pluviais e esgotos sanitários como em grande parte da cidade de Juiz de Fora.
Assim, a proposta de integrar e capacitar os agentes que trabalham com redes de águas pluviais e
esgotamento sanitário para sua separação é uma atividade imediata, e não de curto prazo, em minha
opinião.
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moderador

Re: Debate:
por moderador » Seg Jan 06, 2014 4:04 pm

Professor Julio Teixeira, certamente tudo que se refere a Drenagem é urgente. Observe que esta
AÇÃO está dentro do PROGRAMA DE GESTÃO DA DRENAGEM URBANA. Há entendimentos de que a
capacitação aqui depende da criação de um órgão específico para tratar do tema - com equipe
própria. Contudo, iremos discutir sua sugestão no Grupo de Trabalho Executivo - GT Executivo.
Lembramos que já existe, na Cesama, um programa de rotina de identificação de redes mistas.
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