PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÍ

Programa Município VerdeAzul
Ciclo 2019
Diretiva Esgoto Tratado
Pró-Atividade
Tema: Fiscalização, Prevenção e Execução de Serviços Contra Vazamentos de
Esgotos

Diagnóstico
É sabido que funcionamento nas condições mais perfeitas possíveis
das redes coletoras de esgoto, depende substancialmente de estar adequado a
um programa de manutenção, que deve prever ações de caráter fiscalizatório,
preventivo e de execução de serviços para estagnar o mais rápido possível
ocorrências de vasamentos de esgostos.
Também pressupõe o uso correto da rede de esgoto por parte da
população evitando procedimentos deletérios como o envio de águas pluviais,
jogar lixo e restos de comida pelos ralos. Entretanto, nem sempre isso acontece.
Ainda há muito mal-uso da rede de esgoto por parte da população
ocasionando episódios de extravasamento de esgoto em pvs. Esgoto este que
acaba contaminando o de maneira direta ou indireta o meio ambiente.
Considerando que a partir do início do segundo semestre de 2019
a cidade de Itapuí terá 1005 do volume de esgoto tratado, através de sua ETE,
será necessário adotar ações preventivas de orientação a comunidade, para
minimizar ao máximo ocorrências de derramanento de esgotos sem que seja na
ETE.
Os extravazamentos, levam este esgoto in natura para as galerias
pluviais. Estes extravasamentos podem ocorrer vários pontos da cidade, o que
levará a contaminação de mananciais.

Proposta
Criar uma rotina permanente de Fiscalização, Prevenção e Execução de Serviços
Contra Vazamentos de Esgotos, através de identificações de possíveis pontos
críticos de extravasamento, como forma de agir o mais rápido possível para
estagnar o vazamento de esgoto e uma possível contaminação de solo e água.
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Execução
Imediatamente ao início das operação da ETE, será destacado um
funcionário da Diretoria de Saneamento, na qual, entre outras incumbências, ficará
responsável pela fiscalização preventiva e a comunicação ao seu Diretor da
existência de pontos de vazamentos d esgotos, que determinará imediatamente a
execução dos serviços de reparos para estagnar os vazamentos de esgotos.
Resultado
O que esperamos como resultado é que possamos eliminar o mais
breve possível qualquer ponto de vazamento de esgotos, evitando desta forma a
contaminação do solo e da água.
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Diretor de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento
Interlocutor do PMVA
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