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Existem quatro tipos de esgotos. Cada um deles define os
cuidados que receberão na estação de tratamento
Acompanhe as atividades
ia
desenvolvidas na filial de Vitór
Vitória
Nossa próxima palestra vai abordar um tema muito
importante: as doenças sexualmente transmissíveis,
conhecidas pela sigla DST. A mais perigosa é a Aids,
mas ninguém pode se descuidar da hepatite B e de
outras que acompanham o homem desde os
primórdios. Só que tudo isto pode ser evitado com
cuidados simples ao se praticar o ato sexual. O uso
da camisinha é fundamental. Mas não vamos
esgotar o assunto aqui, porque sua presença é
importante. Compareça!
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28 novembro
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DST
Causas dos acidentes de trabalho
e choque elétrico
Riscos ambientais
Uso correto dos EPI’s

T — Treinamento • P — Palestra
Horário: das 8 às 9 horas
Local: Estação de Bombeamento de Santa Lúcia
Responsável: CT Assessoria e Treinamentos

Aniversariantes de setembro
9
Deleilza da Silva
Vieira

15
Helber Antônio
Nunes

18
Josias Ferreira da
Silva

Os esgotos são classificados
a partir da atividade social ou
econômica que os gerou. Assim, podem ser Domésticos,
Industriais, Hospitalares e Agropecuários. Isso é importante,
pois define o cuidado que os
resíduos irão receber na estação de tratamento para onde
for canalizado. O Doméstico é
o mais comum. Os Hospitalares e Industriais, mais perigosos.
Os esgotos Domésticos são
aqueles gerados nas casas, escolas e instalações de comércio em geral. Ele se origina das
águas utilizadas para banhos e
no uso de privadas, pias de
cozinha, tanques e máquinas
de lavar roupas ou louças. E
também das demais águas utilizadas nas edificações. É o
mais comum e que, por isso
mesmo, gera os maiores problemas.
Industriais são os esgotos provenientes das indústrias, estejam elas localizadas nas zonas
urbana ou rural. Não são considerados aqueles oriundos de

águas usadas para banhos e
em privadas, pias de cozinha,
tanques e máquinas de lavar
roupas ou louças que, como
vimos, são Domésticos. Muitas
vezes, a estação de tratamento fica na indústria.
Esgotos Hospitalares são os
efluentes de hospitais, clínicas,
postos de saúde, laboratórios
e outras unidades que desenvolvam atividades médicas.
Aqui se incluem mesmo aqueles de águas de banhos e de
privadas, pias de cozinha, tanques e máquinas de lavar roupas ou louças. É que podem
gerar águas servidas contaminadas com germes.
Agropecuários são os esgotos gerados nas atividades agrícolas, tais como a criação de
animais — fezes de bois, cavalos, porcos, aves etc. — e do
processamento destes em matadouros ou indústrias. Por
exemplo: a cultura da cana-deaçúcar, na produção de açúcar
ou de álcool combustível, gera
o vinhoto, um dos maiores poluentes conhecidos.

Registros da pré-auditoria realizada pela EJF Consultoria
na filial de Vitór
ia dias 21 e 22 de agosto passado
Vitória
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