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Debate:
por moderador » Seg Dez 23, 2013 11:19 am

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

Re: Debate:
por Samanta Bortoni » Qua Jan 15, 2014 6:20 pm

Para a melhoria do sistema de esgotamento sanitário, sugiro a realização de
ações que fiscalizem as ligações de águas pluviais e esgoto, impedindo que as
águas pluviais sejam ligadas na rede de esgoto e vice-versa. Assim, tanto o
sistema pluvial quanto o de esgotamento não serão sobrecarregados,
possibilitando um melhor funcionamento e evitando possíveis problemas, tais
como entupimento de tubulações, grande vazão de esgoto a ser tratada,
lançamento de esgoto nos corpos d’água, entre outros.

Re: Debate:
por Nicole Hastenreiter » Qui Jan 16, 2014 11:30 pm

Para este tópico sugiro a promoção de ações com o intuito de incentivar a
população a ligar seu esgoto a rede coletora da empresa prestadora do
serviço. Desse modo, minimiza os lançamentos de esgoto bruto diretamente
no curso d'água.

Re: Debate:
por Luísa Marques » Sex Jan 17, 2014 1:32 pm

Acrescentando ao que já foi sugerido, é preciso também promover a
universalização do sistema de coleta de esgoto e, principalmente, aumentar o
índice de tratamento de esgoto, através da melhoria e modernização das
redes de coleta de esgoto e da construção de novas e eficientes Estações de
Tratamento de Esgoto, diminuindo, assim, a carga de poluição lançada nos
corpos d'água. Desse modo, nossos rios e córregos receptores estarão
sujeitos a uma maior preservação, proporcionando uma melhoria da qualidade
da água, e consequentemente, uma diminuição dos custos das Estações de
Tratamento de Água.
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