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Local onde se trata o efluente doméstico
ou industrial, através de processo
físico-químico e biológico, antes de ser
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Local em que se realiza a purificação da água captada,
onde, após os testes de potabilidade, é distribuída para os
reservatórios e destinada ao abastecimento da população.
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REDE DE ÁGUA

Sua caixa d’água
está suja.
Volte para a ETA.
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MANACIAL HÍDRICO
O manancial hídrico é a fonte que fornece a
água e pode ser um rio, um lago, uma nascente
ou um poço abastecido por água subterrânea.
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COMO É
O ESGOTO ?
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INSTRUÇÕES:
Para iniciar o jogo você deve primeiro
recortar as peças de cada participante e
montar o dado que acompanha o tabuleiro.
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Poderão brincar quantos participantes
desejarem. Quando o número de
pessoas for maior que quatro, basta
improvisar (tampinhas, pedrinhas,
sementes, grãos de feijão, etc.) ou
desenhar mais peças.
Os participantes podem decidir quem
começa a jogar, ou então, todos devem
jogar o dado e quem tirar o maior
número será o primeiro, seguindo a
brincadeira com os demais participantes no sentido anti-horário, ou seja, da
direita para a esquerda.
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O esgoto cloacal é captado das residências - por intermédio
de tubulações (canos), que constituem um sistema (rede)
coletor de esgoto - para depois ser conduzido, por meio de
bombas ou por gravidade, às Estações de Tratamento de
Esgoto (ETEs).
Com o esgoto de sua residência ligado na rede adequada, ele
é corretamente direcionado à Estação de Tratamento. Se for
usuário de fossa séptica, a manutenção periódica deve ser
realizada a cada 2 anos, para que o efluente não cause
danos ao meio ambiente.
Lançamento do
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O objetivo do jogo é chegar até o seu
final, aprendendo alguns conceitos de
educação ambiental.

www.abes-rs.org.br
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EVITE PROBLEMAS NAS REDES CLOACAL E PLUVIAL
Fossa séptica: se não houver rede próxima, é importante usar a fossa
séptica, realizando sua limpeza e manutenção regularmente.
Bueiros: cuide para que as entradas não fiquem obstruídas por lixo, folhas
ou qualquer outro material que impeça o escoamento da água.
Lixo: não jogue resíduos, galhos ou animais mortos em arroios, rios e lagos,
pois além de contaminar a água, isso pode matar as plantas e os animais
que lá vivem.
Rede de esgoto: faça a ligação correta da rede de esgoto da sua residência
na rede cloacal, pois as ligações irregulares são um dos principais fatores
de poluição da água.
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