
Privada não é Lixeira!Privada não é Lixeira!



Privada não é lixeira!



Nós do Clubinho Sabesp vamos contar para 
vocês porque não se deve jogar lixo na 
privada (e também nas ruas)

Eu sou o Gotucho.
Sou o mascote do PROL 

(Coleta de Óleo de Fritura). 
Estou gordinho mas é que eu 

adoro uma fritura! Eu sou a Gota 
Borralheira e sou 

Eu sou o Ratantan. 
Não levem muito a sério o 

que eu digo, pois sou 
meio tantan... 

Borralheira e sou 
muito boazinha.



Nós do Clubinho Sabesp vamos contar para 
vocês porque não se deve jogar lixo na 
privada (e também nas ruas)

Eu sou o Dr. Gastão. 
Vou tentar ensinar só 

coisa errada. Estou assim 
porque adoro comer 

porcaria!

Eu sou o Super H ₂₂₂₂O 
e defendo a água do 
planeta para ela não 

faltar para vocês 
no futuro!



Lixo jogado na privada significa:

- risco de entupir a privada e a rede de esgoto;
- maior consumo de água para dar descarga;
- deixar de reciclar vários materiais, sobretudo     
plásticos. 



Veja o tamanhão dos 
caminhões  para limpar os 

tubos por onde passa o esgoto!
Mesmo fazendo  algo tão importante, 
atrapalham o trânsito. Mas não vamos 
ficar buzinando, pois os "azulões" da 

Sabesp estão dando duro para 
fazer seu trabalho.



Quando a rede entope, a turma dos “azulões”  
tem que entrar em ação para limpar a rede. Este tra balho é difícil, 
pois se enfrenta o fedor do óleo de fritura já pass ado e as baratas.

O esgoto pode voltar para as casas e ninguém 
quer esgoto de volta, não é mesmo?

Poços de visita (PVs) obstruídos

Para mim este Para mim este 
esgoto é perfume!

Poços de visita 
com gordura



Ninguém quer esgoto de volta!



PVs limpos



Agora criançada, 
vocês já viram que privada

é só para o “nº 1” e o “nº 2º”.
Papel higiênico dá para jogar, se a 

rede interna da sua casa for de 
bom tamanho e não

houver problemas de 
entupimento.



O lixo que chega nas estações 
de tratamento de esgotos é tanto, que 
quebra os equipamentos usados para 

retirá-los, que você vê nas fotos.



Plásticos Embalagens

Canudinhos de caixa de sucos, 
“cotonetes” e por aí vai ... 



Tecidos (algodão/sintéticos) Pelotas de óleo de frit ura 
que se solidificam

Cabelos, fio dental, pelos de  
cachorro, fios de tapete etc.



Fibras e cabelos em detalhe
As fibras e cabelos observados com lupa e aumento de 60 vezes.

meu não é, pois 
não é azul!

meu também não é, pois 
eu não tomo banho!



Só quem gosta de sujeira 
são as baratas!

Cascas de baratas Bitucas de cigarros



Papel de bala

Após chupar bala, escove os 
dentes, mas não jogue o 
papel nem a bisnaga na 

privada!   

Bisnagas de pasta de dente



Brinquedinhos

Privada não é lugar 
de brincadeira! 

Bolinhas



Frascos de iogurte
e de leite fermentadoe de leite fermentado

Pentes, prendedor de cabelos



O óleo de fritura se jogado na pia, acaba
virando uma cola, em que ficam grudadas as sujeiras
que já vimos e pessoas sem educação jogam na rede. 

O O resultadoresultado é é muitomuito entupimentoentupimento!!



Converse com sua mãe ou sua empregada: 
óleo de fritura é para reciclar!



Você pode colaborar como um vigilante
do meio ambiente conversando e orientando

seus pais,  irmãos e amigos!



Muito obrigado!

E vamos colaborar com a Natureza!

sustentabilidade@sabesp.com.br

(11) 33888000

Site: www.sabesp.com.br / Twitter: @CiaSabespSite: www.sabesp.com.br / Twitter: @CiaSabesp
Flickr: www.flickr.com/sabesp / Youtube: 
www.youtube.com/SaneamentoSabesp
Blog da Sabesp: www.blogdasabesp.com.br


