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Saneamento básico é constituído pelo abastecimento
de água potável, esgotamento sanitário, drenagem
das águas de chuva e o manejo dos resíduos sólidos
Componentes estão dispostos:
✓ “da porta para fora” – infraestrutura e serviços
✓ “da porta para dentro” – instalações e manejo
sustentável
Por que o Saneamento Básico é importante para as
nossas vidas? (1) promover a saúde e prevenir
doenças; (2) promover acesso aos serviços
essenciais; (3) evitar a degradação do meio
ambiente e; (4) promover trabalho e renda
É fundamental o acesso ao saneamento básico por
todos para ter condições adequadas de higiene e
saúde e assim evitar o desenvolvimento de doenças
como a Covid-19 e outras mais comuns em nosso
dia a dia como a hepatite, diarreias, febre tifoide,
cólera e leptospirose
Dicas para tratarmos os elementos do Saneamento
Básico no dia a dia de forma Sustentável
ÁGUA POTÁVEL
1. Consuma apenas água potável no consumo do
dia-a-dia para beber, preparar alimentos e
higienizações. Água é aquela que foi tratada
corretamente e distribuída pela autoridade
competente
2. Faça higienização pessoal, de objetos e de
ambientes públicos e coletivos. Lave as mãos,
utilize água sanitária para limpeza doméstica
Para a prevenção da COVID-19 utilize sempre
água potável para as higienizações

3. Lavatórios públicos são importantes para
higienização de pessoas e precisam de
manutenção e limpeza frequentes

4. Economize e cuida da sua água. Verifique se há
vazamentos na sua casa e faça o reparo. Para
vazamentos em áreas públicas avise os
responsáveis do município
ESGOTOS SANITÁRIOS

1. Faça as ligações das tubulações de esgotos da
sua casa conectadas diretamente à rede
pública coletora de esgotos
2. Utilize formas para tratar os esgotos como fossa
séptica em sua casa caso não possua tratamento
público na sua localidade
3. Faça
Faça manutenção
manutenção do
sistema de esgoto. A
dasseu
instalações
prediais
da
sua
moradia.
É
importante
manutenção é importante para evitar maus
para
maus odores,
odores,evitar
transbordamentos,
proliferação de ve
transbordamentos, proliferação de
tores e ineficiência do tratamento
vetores e ineficiênciado tratamento Caixa de gordura aberta
4. Evite utilizar ou ter contato com córregos, rios e
lagos que recebam esgotos sanitários, estes
poderão conter protozoários, bactérias e vírus
que causarão alguma enfermidade
5. Faça o correto reuso de águas servidas, água da
máquina de lavar roupa, pia da cozinha. Separe
a água potável das águas servidas, só utilize
para fins não potáveis
6. Não descarte em sanitários e pias objetos, como
plásticos, trapos, óleo de cozinha, preservativos,
fraldas, absorventes femininos e outros
Caso utilize água de chuva e ou faça o reuso
de águas servidas tenha cuidado redobrado
em casos de suspeição da COVID-19. Na
dúvida não utilize estas águas.

ÁGUA DE CHUVA
1. Águas de chuva devem ser coletadas nas
propriedades urbanas e encaminhadas para a
sarjeta ou para a tubulação coletoras da rua

2. Faça manutenção frequente e correta das
instalações prediais de drenagem pluvial da
sua propriedade utilizando os EPIs apropriados
3. Não entre em contato com as águas do sistema
público de drenagem pluvial em áreas urbanizadas
e também de rios, riachos ou lagos que recebam
esta água. Essas podem conter contaminantes
4. Evite
Evite impermeabilizar
impermeabilizar asáreas
4.
áreas livres
livres da sua
propriedade,
isso
facilita
a
infiltração
da sua propriedade, isso facilita a da água

da chuva no
solo da chuva no solo
infiltração
da água
5. Faça o aproveitamento da água da
chuva. Garanta que seu reservatório seja de
acesso restrito e separado da água potável.
Veja como fazer o manejo sustentável dessas águas
RESÍDUOS SÓLIDOS

bit.ly/2CcNGcO

1. Produza menos resíduos na sua casa e nos
ambientes que frequenta. Privilegie produtos
que não possuam embalagens e outros
materiais descartáveis
2. Separe todos os resíduos gerados na sua casa.
Acondicione de maneira adequada para a
destinação final ambientalmente correta
3. Resíduos Recicláveis - separe, acondicione e
encaminhe para a coleta seletiva ou para um
ponto de entrega voluntária de recicláveis
4. Orgânicos - separe estes resíduos
para serem reaproveitados com a
compostagemdoméstica
5. Rejeitos - acondicione e encaminhe
paracoletapúblicanohoráriocorreto Matéria orgânica para compostagem
6. Destine corretamente os outros resíduos que
geramos com menos quantidade e frequência
como: medicamentos vencidos, resíduos
eletrônicos, pilhas, resíduos volumosos e podas,
entulho de obras e demolição

