
SANEAMENTO PÚBLICO 

E 

ESGOTOS 

 

Saneamento básico é o conjunto de medidas 
adotadas  numa região, numa cidade, para me-
lhorar a vida e a saúde dos habitantes, impedindo 
que fatores físicos de efeitos nocivos possam pre-
judicar as pessoas no seu bem-estar físico mental 
e social. 
É importante a preocupação dos governantes ga-
rantirem o bem-estar e a saúde da população 
desde que também sejam tomadas medidas para 
educar a comunidade para a conservação ambi-
ental. 
 

Esgoto é um sistema destinado a escoar e tratar os 
dejetos dos diversos aglomerados populacionais. 
Existem três tipos de esgoto: os domésticos, os pluviais 
e os industriais, para os quais são necessários sistemas 
específicos para cada tratamento em virtude de cada 
um deles conter resíduos diferentes. 
Tipos de esgotos: 
O esgoto doméstico, que vêm das residências, é desti-
nado para escoamento da água do banho, da lavagem 
de roupas, de louças e da descarga do vaso sanitário. 
O esgoto industrial é formado pelos resíduos das in-
dústrias. O esgoto doméstico, assim como o esgoto 
industrial, necessitam de tratamento em estações pró-
prias, para no fim do processo a água apresentar con-
dições de voltar à natureza. 
O esgoto pluvial, que coleta a água da chuva é direcio-
nado para as galerias pluviais, que são os sistemas de 
dutos subterrâneos destinados à captação e escoa-
mento das águas pluviais coletadas pelas bocas coleto-
ras ou sarjetas. As galerias evitam acúmulos de águas 
nas vias públicas e levam a água até os rios, córregos e 
mares. 

O que é Saneamento Básico: 
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Esgotos não tratados, um problema ambiental 

 

O esgoto doméstico é composto por toda a 

água e resíduos que ela carrega pelas cana-

lizações de habitações, ou similares. Pode-

se dizer que é todo o lixo que produzimos 

utilizando 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 

sarjetas também se mistura nas redes de 

esgoto.  

CUIDADOS COM A REDE DE ESGOTOS: 

Seja consciente e  evite o entupimento da 

rede de esgotos. 

A população pode ajudar a manter a rede 

de esgotos em bom funcionamento. Com 

pequenas medidas podemos evitar grandes 

problemas. Colabore. 

REDE DE ESGOTOS  

EVITE SEMPRE 

 

• A acumulação de cabelos no ralo, da sua bacia 

ou banheira. 

• Evite que restos de comida, borras de café, e 

óleos sejam escoados pelo ralo do lava-loiça. 

 

 

NUNCA deite plásticos, fraldas descartáveis, 
tecidos, restos de comida, embalagens (por 

mais pequenas que sejam), preservativos e 
materiais 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. 
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Saiba que a principal causa de entupi-

mento de esgotos se deve ao descuido 

por parte 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.  


