
Dúvidas sobre o esgoto?
Conheça algumas dicas para o bom uso
da rede de esgoto

Descarte consciente
No Brasil as redes de esgoto são projetadas
para receber apenas águas servidas dos imóveis: 
99% de líquidos e apenas 1% dos sólidos

A água da chuva deve ser descartada na galeria de água pluvial, nunca na rede 
de esgoto, pois isso pode ocasionar entupimentos
e transtornos para você.

Descartar corretamente os resíduos contribui para reduzir a poluição do solo, 
da água e do ar. Possibilita também a reciclagem de materiais, diminui o 
desperdício, melhora a limpeza e a higiene da cidade
e fortalece a criação de cooperativas, gerando emprego e renda.

Saiba como separar os resíduos

Papel
Papéis, papelão, jornais, revistas e embalagens longa vida.

Plástico
Garrafas PET, potes, tampas de embalagens, sacos, tubos de PVC e 
copos descartáveis.

Metal
Latas de todos os tipos e tampas de garrafas.

Vidro
Garrafas, potes, cacos e lâmpadas incandescentes.

Resíduos orgânicos
Alimentos, folhas, sementes e ossos.

Resíduos perigosos
Latas de tinta e solventes, óleo, lâmpadas �uorescentes, pilhas e 
baterias.

Não reciclável
Papel higiênico, lenço de papel, curativos, fraldas descartáveis e 
bituca de cigarro.
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Redinha nos ralos
Usar redinhas nos ralos das pias, 
lavatórios e tanques ajuda a evitar 
entupimentos, pois di�culta
a passagem de resíduos.

Limpando a redinha
O acúmulo de sólidos como �os 

dentais, �os de cabelo e restos
de alimento prejudica a tubulação

e pode causar entupimentos.

Baratas, ratos e insetos
Restos de comida na rede de esgoto 
podem causar a proliferação
de baratas e outras pragas
em sua casa. Evite a transmissão
de doenças.

Papel na lixeira
Não despeje lixo no vaso sanitário.

Utilize a lixeira do banheiro para
o descarte correto

de materiais sólidos.

Embalagens
Cotonetes, cigarros, absorventes, 
fraldas, preservativos e outras 
embalagens são as principais causas de 
problemas com entupimentos de vaso 
sanitário.

Sacos de lixo
Use sacos de plástico fechados

e lixeiras para coleta. Isso impede 
acidentes com o lixo e evita

o entupimento do bueiro
e da rede de esgoto.

Óleo de cozinha
Não despeje o óleo usado no ralo
da pia. Coloque em um recipiente
ou numa garrafa PET e descarte
em locais especí�cos de coleta.

Caixa de gordura
Conserve sua caixa de gordura sempre 

tampada e limpa.
Nas casas, devem ser limpas

2 vezes por ano, e nos prédios
a cada 4 meses.

Ações simples para seus hábitos diários
Saiba o que fazer para evitar o entupimento
de sua rede de esgoto


