
ÁGUA DE CHUVA É UMA COISA, ESGOTO É OUTRA.
Água de chuva tem que ir embora por um cano e o esgoto por outro.

ÁGUA DE CHUVA NÃO É ESGOTO!

IMPORTANTE: O despejo das águas da chuva na rede de esgoto é proibido por lei. Por isso, o 
imóvel que apresentar situação irregular poderá ter os serviços de esgoto interrompidos.

CUIDE BEM DE SUA CASA E DE 
SUA CIDADE. NÃO JOGUE ÁGUA 
DE CHUVA NA REDE DE ESGOTO.

ASSIM VOCÊ EVITA QUE A REDE COLETORA DE ESGOTO ENTUPA, QUE A 

ÁGUA DE ESGOTO VOLTE PELOS RALOS, QUE A PARTE BAIXA DO IMÓVEL 

ALAGUE, A TUBULAÇÃO DE SUA CASA OU NA RUA ROMPAM-SE E EVITA O 

MAU CHEIRO E SUJEIRA QUE PODE AUMENTAR RISCOS DE DOENÇAS

www.saaesp.sp.gov.br



Você sabia que a água de chuva e o esgoto 
precisam ser escoados por tubulações 
diferentes, inclusive dentro da sua casa?

Tem como saber se minha casa
está com as ligações certas?

O que eu posso fazer para ajudar?

Alguns testes podem indicar se a água de 
chuva e o esgoto estão separados na sua

casa. Quando se lava o quintal, a água
escoada tem de sair na sarjeta,

na rua. Já a água do banho,
da pia ou da descarga precisa

passar pela caixa de inspeção.
Basta abrir a tampa dela,

em geral na garagem ou na calçada,
e ver se esse esgoto está passando por lá.

Para tirar a dúvida, consulte um pedreiro ou
encanador de confiança para verificar o imóvel.

   Se você está construindo, fique atento para que a água  
   de chuva e o esgoto estejam sempre separados;

   Se seu imóvel já está pronto ou foi comprado de terceiros,   
   fique de olho se a chuva vai para a sarjeta;

   Não jogue óleo de fritura na pia; ele provoca uma espécie   
   de "infarto" no coletor de esgoto, já que entope a tubulação.  
   Com isso, o esgoto volta para dentro de casa;

   Lugar de lixo é no lixo. Não jogue embalagens, roupas  
   íntimas, preservativos, cabelos ou absorventes na privada.

A água de chuva que escorre pelo telhado, 
pela calha e pelos ralos tem que seguir para 
os bueiros nas ruas, onde estão as galerias 
pluviais. Ela será naturalmente levada
para os rios e córregos. Já o esgoto
do banheiro, lavanderia, cozinha 
e lavabo vai para a rede coletora,
embaixo da terra, e depois para
a estação de tratamento.

Quando os ralos e calhas de uma 
casa estão ligados à rede coletora
de esgoto, a tubulação não
dá conta do recado. Principalmente 
no verão, quando o volume de chuvas é
muito grande.

As consequências são ruins:

-  a rede coletora de esgoto entope;

-  o esgoto volta pelos ralos e invade a casa ou prédio;

-  a parte baixa do imóvel alaga;

-  surgem o mau cheiro e a sujeira, aumentando o risco de  doenças;
-  as tubulações podem romper, dentro de casa ou na rua.

Sempre separados: água de chuva e esgoto

 Procure o SAAESP sempre que houver algum vazamento de esgoto ou mau cheiro em casa ou na rua. 
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