PROPOSTAS APROVADAS PELA PLENÁRIA DA CONFERÊNCIA PÚBLICA DO PLANO
DE SANEAMENTO BÁSICO DE JUIZ DE FORA ETAPA I DIAGNOSTICO E
AÇOES CORRESPONDENTES

1

Sistema de Abastecimento de Água Potável

Resposta PSB/JF

1.1

Estudos técnicos dos sistemas de distribuição de água desatualizados ou inexistentes (enfoque
na setorização das zonas de pressão, avaliação das tecnologias das unidades de recalque e
tratamento, eficiência energética, capacidade de reservação e redução das perdas nos
sistemas, etc);

A209 e A212

1.2

Insuficiência da rede de hidrantes públicos para combate a incêndios;

Em análise

1.3

Ausência e/ou desatualização de plano de manejo das áreas de mananciais e fontes
alternativas de água;

A201 e A202

1.4

Ausência, desatualização ou descumprimento da regulamentação do uso e ocupação do solo
nas áreas das bacias de contribuição dos mananciais de abastecimento;

AI01, AI02 e A203

1.5

Ocupação crescente das áreas situadas próximo aos mananciais de captação de água bruta;

A203

1.6

Localização da área de reservação do manancial de Chapéu D'Uvas em outros municípios,
fugindo ao controle do município de Juiz de Fora e à regulamentação do uso e ocupação do
solo.

A203

2

Sistema de Esgotamento Sanitário

Resposta PSB/JF

2.1

Existência de redes mistas;

A307

2.2

Dificuldade no planejamento e na manutenção das redes de esgotamento sanitário;

A306

2.3

Falta de rede coletora e de tratamento de esgoto em algumas localidades, especialmente nos
Distritos;

A309

2.4

Descontinuidade nos investimentos voltados à área de esgotos (ex: implantação dos
interceptores, ETEs, etc.).

A301, A304 e A309

3

Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos

Resposta PSB/JF

3.1

Deficiência na coleta seletiva: divulgação, frequência e destinação;

A501 e A510

3.2

Insuficiência de postos de coleta de resíduos especiais (pneus, óleo, lâmpadas, pilhas, vidro,
volumosos etc);

A501 e A503

3.3

Desatualização dos planos relacionados à limpeza urbana;

A501 e A503

3.4

Deficiência estrutural e operacional do órgão responsável pela limpeza urbana;

A505

3.5

Deficiência de limpeza das vias.

A505

4

Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais

Resposta PSB/JF

4.1

Ausência de um órgão estruturado para a prestação dos serviços;

AI009

4.2

Falta de recursos para projetos e obras de infraestrutura adequadas em várias áreas das
regionais;

AI011

4.3

Ausência de tecnologias modernas na manutenção e operação do sistema;

AI020

4.4

Disposição irregular de resíduos, ocasionando obstrução de canais e bocas de lobo;

A109

4.5

Falta de recursos próprios por ausência de uma política de cobrança municipal para manter o
sistema;

AI011

4.6

Ausência de estudos técnicos e normatização para aproveitamento de água de chuva;

AI020

4.7

Falta de padronização dos dispositivos de drenagem pluvial existentes;

AI012

4.8

Lançamento de águas pluviais na rede de esgoto por deficiência na fiscalização e de educação
Ambiental;

A109

4.9

Falta de regulamentação e divulgação do Plano de Drenagem e do Manual de drenagem;

AI010

4.1
0

Entupimento frequente das bocas de lobo por deficiência de limpeza e manutenção.

AI019 e AI017

5

Problemas Comuns aos Quatro Componentes

Resposta PSB/JF

5.1

Fragilidade dos mecanismos de avaliação de implantação de novos empreendimentos e
precariedade no cumprimento das medidas indicadas nos estudos prévios dos impactos;

AI 001 e AI 002

5.2

Baixa efetividade e articulação nas ações de educação ambiental e sanitária.

A 109

