TRATAMENTO ADEQUADO
DE ESGOTO

PRESERVE A NATUREZA. PRESERVE SUA SAÚDE.

VOCÊ SABE O QUE É ESGOTO
DOMÉSTICO?
O esgoto doméstico é composto toda a
água e resíduos que são levados pelos
encanamentos de nossas casas. Ou seja,
pode-se que é tudo que escorre pelas
nossas pias, vasos sanitários e chuveiros.
MAS PARA ONDE VAI TODO ESSE
ESGOTO?
Infelizmente, a maior parte do esgoto não
é tratado e acaba sendo depositado em
rios e mares de maneira inadequada.
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VOCÊ SABE QUAL A IMPORTÂNCIA DO
TRATAMENTO DO ESGOTO
DOMÉSTICO?
O tratamento do esgoto doméstico é
muito importante para a preservação
do meio ambiente. O esgoto não tratado
contamina rios, lagos, represas e mares
porque possuem excesso de sedimentos,
como fezes e micro-organismos que
podem causar poluição e doenças, como
a esquistossomose, leptospirose, cólera e
piodermites.
POR QUE PRECISAMOS CUIDAR DO
NOSSO ESGOTO?
Para evitar a poluição do mar, dos
lagos, lagoas, rios;
Para proteger as plantas e os animais;
Para evitar o desenvolvimento de
bactérias que provocam doenças;
Para evitar o desenvolvimento de algas
que provocam mau cheiro;
Para evitar multas ambientais.
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Se
você
beber
ou
tomar
água
contaminada, existe a possibilidade de
ficar doente, além de que o esgoto sem o
devido tratamento no nosso ambiente
pode causar a morte de animais e
plantas.
Você sabia que 70% das praias
brasileiras em área urbana são
impróprias para banho? Que tal ajudar
a melhorar este dado?
Existem diversas ações que você pode
realizar em sua casa, contribuindo assim
para o tratamento do esgoto e
consequentemente para sua saúde e para
o meio ambiente:
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Instale uma caixa de gordura
em sua residência, pois ela tem
a importante função de coletar e
armazenar
os
resíduos
gordurosos
originados em pias de cozinha e
máquinas de lavar louça, evitando que
ocorra o entupimento de tubulações e
que o esgoto seja direcionamento para o
sistema de tratamento sanitário, pois
além entupir o sistema de tubulação, o
efluente
gorduroso
também
pode
prejudicar o seu desempenho.
Outro contaminante que está no nosso
esgoto é o óleo de cozinha usado . Você
sabia que 1 litro de óleo polui mais ou
menos 20.000 de litros de água quando
despejado no meio ambiente?
Quando usar óleo de cozinha na sua casa
não jogue na pia ou no vaso sanitário.
Armazene o óleo sujo ou usado em um
recipiente com tampa, e envie para a
reciclagem.
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Você pode usar o óleo de cozinha usado
para produzir sabão!
Receita:
500 mL de água;
1 litro de óleo de cozinha usado (coado)
250 gramas de soda cáustica em escama
Detergente ou sabão em pó
Modo de preparo: Coloque a água para ferver.
Antes de levantar fervura, retire do fogo e
adicione na água a soda cáustica. Depois de
misturado, mexa até que a soda derreta
completamente. Depois de dissolvida, adicione
o óleo de cozinha usado. Continue mexendo até
a mistura ficar homogênea e um pouco mais
grossa. Durante o preparo, você pode adicionar
sabão em pó ou detergente.
Cuidado: A produção deve ser feita apenas por
adultos e sempre com cautela e proteção, como
luvas
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Faça ligação do seu esgoto com
a rede pública ou instale uma
fossa.
Caso a rede de esgoto ainda não esteja
disponível na sua rua, instale sistema com caixa
de gordura, tanque séptico e filtro anaeróbio.
Dependendo de qual for a altura no nível da
água no terreno da sua casa, você também
deverá instalar sumidouro ou clorador após o
filtro.
No caso do sumidouro, o esgoto tratado será
infiltrado no solo. Já o clorador tem o objetivo
de desinfetar o esgoto para que ele possa ser
ligado no sistema de drenagem. A ligação
poderá também ser realizada em rios e lagos,
desde que possua autorização.
Você precisa chamar uma vez ao ano um
caminhão limpa fossa licenciado para realizar a
limpeza do sistema de tratamento de esgoto da
sua casa.
Consulte um profissional habilitado para
realizar o projeto e execução do sistema.
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Quando o sistema municipal de
coleta de esgoto for instalado
na sua rua, você deverá realizar
mudanças nos sistemas, pois sua fossa
não terá mais utilidade. É importante que
você aterre a fossa até no máximo um ano
depois da mudança.
Não canalize o escoamento da
chuva para o esgoto, pois a
rede esgoto e sistemas de
tratamento
podem
ser
danificados quando recebem
grandes volumes de água
Mantenha os ralos de sua casa
limpos para que possam escoar
normalmente.
Não jogue lixo no vaso
sanitário, na pia ou na caixa de
esgoto.
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PARA ACABAR DE VEZ COM O
PROBLEMA DE CONTAMINAÇÃO, É
PRECISO QUE CADA UM FAÇA SUA
PARTE.
Se cada família conseguir cuidar, manter
e, principalmente, tratar o assunto com
responsabilidade, teremos muito mais
qualidade de vida, tanto para as pessoas
quanto para os seres vivos que habitam
nossas águas.
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