
CADA UM DEVE FAZER A SUA PARTE.
 E NÓS VAMOS FAZER A NOSSA!

E fi que atento!
Juntamente com a Prefeitura de Itu, estamos fi scalizando os 
imóveis da cidade para detectar irregularidades nas ligações de 
esgoto e água pluvial.

Quem estiver fora das condições vai receber uma notifi cação com 
um prazo para a regularização.

O descumprimento desta notifi cação pode levar a problemas mais 
sérios para o munícipe, como a inviabilidade do HABITE-SE do 
imóvel ou MULTAS.

A CIS e a COMAREI fecharam um parceria para 
coleta de óleo e itens recicláveis em toda a cidade.

Entre em contato com a companhia para saber o dia 
da coleta de materiais em seu bairro. 

Coloque o óleo usado em garrafas PET, ele 
será coletado juntamente com o lixo reciclável pela 
COMAREI. Não utilize vidro ou embalagens escuras.
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ESGOTO X ÁGUA DA CHUVA X LIXO:

O que acontece quando lanço água de 
chuva e/ou lixo no esgoto?

Podemos evitar esses problemas:

O que posso fazer para ajudar?

Entenda a diferença 

Se você não providenciar tubulações diferentes para escoar a água da 
chuva e outra para a água do esgoto, pode acontecer o seguinte: se 
uma tubulação foi projetada para passar até 100 litros de esgoto por 
segundo, ela não suportaria o aumento da vazão por conta da chuva.

Em outras palavras: a rede pode romper ou transbordar e gerar 
inúmeros prejuízos. 

O mesmo vale para o descarte incorreto de lixo. Se lançado, na rede 
de água pluvial (água de chuva) ou na rede de esgoto, pode acarretar 
em entupimentos.

Da mesma forma, o esgoto lançado indevidamente na rede pluvial, 
causa a poluição dos córregos.

A mistura das redes de água de chuva e esgoto, mais o descarte 
incorreto de lixo podem ocasionar muitos transtornos:
· Entupimento da rede de esgoto
. O esgoto retornar para os imóveis
· Alagamento da cidade nas partes baixas.
· Rompimento das tubulações
· Mau cheiro e sujeira
· Risco de propagação de inúmeras doenças

Para evitar tudo isso, crie novos hábitos

Todo imóvel precisa escoar a água da chuva e o esgoto por 
tubulações diferentes. 

As redes de águas pluviais (água da chuva) escoam 
diretamente para os córregos. 

Já o esgoto é direcionado para estações de tratamento, onde é 
lançado no meio ambiente da forma correta.

O lixo deve ser jogado somente no lixo e nunca nas redes de 
esgoto ou pluviais. Procure sempre separar os itens recicláveis 
e o óleo para a coleta seletiva.

Se você está construindo lembre-se: redes de água de chuva e  
esgoto devem ser SEMPRE separados

Se o seu imóvel já está pronto, preste atenção se a água da 
chuva está escoando devidamente nas bocas de lobo

Não jogue óleo de cozinha no ralo, pois isso prejudica a rede de 
esgoto, tanto da rua, quanto da sua casa

Lugar de lixo é no LIXO e não nas redes pluviais ou de esgoto

Separe o lixo reciclável e o óleo usado para a coleta seletiva.

Caixa de Caixa de 
inspeçãoinspeção
de esgoto

Calha de água

Rede de esgotoRede de esgoto

Boca de lobo

Rede de Rede de 
água pluvial

ADOTANDO 
ESSE 
ESQUEMA 
VOCÊ 
AJUDARÁ NA 
SOLUÇÃO:
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