
ESGOTOS 

E 

SANEAMENTO 

O esgoto produzido pela população segue 

para Estações de Tratamento de Águas 

Residuais  (ETAR), onde a água poluída 

passa por várias etapas até que seja tra-

tada. 

Uma ETAR é responsável por tratar a 

água poluída e devolvê-la ao meio ambi-

ente em forma de água tratada, forman-

do um ciclo de reaproveitamento susten-

tável. O esgoto captado por tanques é 

submetido a uma série de etapas que 

incluem floculação, separação de impure-

zas, filtragens, cloração até que a água 

poluída esteja apta a ser reutilizada ou 

devolvida sem ser uma ameaça à saúde 

e ao meio em que vivemos.  

“NA NATUREZA NADA SE PERDE,  

TUDO SE TRANSFORMA” 
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INFORMAÇÕES E CONSELHOS 

As águas provenientes de esgotos poderão 

ser reutilizadas após tratamento adequado. 

ETAR-SUL (MOGADOURO) 



 

O esgoto domésti-

co é composto por 

toda a água e 

resíduos que ela 

carrega pelas ca-

nalizações de ha-

bitações, ou simi-

lares. Pode-se 

dizer que é todo o lixo que produzimos uti-

lizando a água que corre por todas as pias e 

vasos sanitários, além do chuveiro e ralos 

espalhados pela casa. Além disso, a água 

da chuva que corre pelas calçadas e sarje-

tas também se mistura nas redes de esgo-

to.  

CONSELHOS ÚTEIS:  

Evite o uso de produtos de limpeza agressivos: 

Os produtos de limpeza agressivos devem ser 

evitados, dado que: aceleram a deterioração 

das tubagens; prejudicam o processo de trata-

mento das águas residuais; colocam em perigo 

a saúde e integridade físicas das pessoas que 

operam nas infraestruturas de saneamento, 

nomeadamente, se os mesmos forem 

irritantes, corrosivos, cancerígenos ou 

inflamáveis. 

REDE DE ESGOTOS DOMÉSTICOS - CONSELHOS E PRECAUÇÕES 

PRECAUÇÕES 

• Evite a acumulação de cabe-

los no ralo, da sua banheira. 

• Evite que restos de comida, 

borras de café, e óleos sejam 

escoados pelo ralo do lava-

loiça. 

• Não faça limpezas regulares 

aos seus canos deitando-lhes 

soda cáustica. Apesar de alta-

mente corrosivo, neste caso 

pode ter um efeito contrário. 

O produto poderá ficar acu-

mulado nas tubagens. 

• Não utilize arames ou obje-

tos pontiagudos para desobs-

truir a canalização, muitos 

problemas têm origem nesta tentativa de solucio-

nar o entupimento.   
 

NUNCA deite papéis, plásticos, fraldas des-
cartáveis, absorventes usados, tecidos, res-
tos de comida, embalagens (por mais peque-
nas que sejam), cabelos, preservativos e ma-

teriais não-biodegradáveis na sanita, na pia 

da cozinha ou no tanque. Esses materiais 
podem entupir a rede de drenagem e causar 
e x t r a v a s a m e n t o  d o  e s g o t o ; 
não verta gorduras ou óleos de cozinha na 
pia porque solidificam e entopem a rede de 
drenagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esgotos não tratados, 

um problema ambien-

tal 

Não deite bea-

tas, preservati-

vos, ou lâminas 

de barbear na 

sua sanita.   
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A principal causa de entupimento de 

esgotos deve-se ao descuido por par-

te das pessoas,  o que por vezes lhes 

acarreta grandes prejuízos. 

Tenha cuidado no que deita para a rede 

de esgotos para não originar entupi-

mentos.  


