
Sr 
' ' 

PROGRAMA 
SE LIGA NA REDE 

BC 

SAIBA COMO FAZER SUA LIGAÇÃO NA REDE DE ESGOTO 

Responsabilidade 
do Usuário 
Fazer a ligação da sua residência até a caixa 
de inspeção da EMASA, conforme ilustração: 

O Caixa de Gordura Sifonada 
- Pia da Cozinha 
- Pia da Churrasqueira 

8 Caixa de Passagem 

8 Ugação da Água da Chuva 
na Rede Pluvial 

8 Caixa de Inspeção 

Responsabilidade 
da EMASA 

€) Rede Coletora 

0 Instalação da Caixa de 
Inspeção 

Eliminar fossa/filtro/sumidouro 



SE LIGA NO QUE VOCÊ DEVE FAZER 

LIGAÇÃO DO ESGOTO 

v' Para que seu imóvel se conecte à rede, é 
necessária uma pequena obra ligando as 
tubulações de dentro de casa na caixa de 
inspeção. Esta caixa possui uma tampa de 
metal que fica na calçada; 

v' O esgoto da pia da cozinha e da pia da 
churrasqueira devem passar obrigatoriamente 
por uma caixa de gordura para, posteriormente, 
lançá-los na canalização do esgoto; 

v' A caixa de gordura deve estar de acordo com os 
padrões estabelecidos pelas normas técnicas 
pertinentes (NBR 8160); 

v' Após a ligação do imóvel à rede da EMASA, é 
OBRIGATÓRIA a eliminação de fossas, filtros 
biológicos ou sumidouros; 

USE CORRETAMENTE A REDE 

O O imóvel deve ter caixa de gordura. Limpe 
periodicamente e coloque os resíduos em 
recipientes plásticos e envie junto com o lixo 
ou doe para reciclagem; 

O Não despeje gorduras de alimentos ou óleo 
de cozinha na rede de esgoto. Ao se resfriar, 
a gordura torna-se sólida e forma blocos que 
entopem a rede de esgoto; 

O Não jogue lixo (cabelo, plástico, absorvente, 
camisinha, fio dental, cotonetes, etc) no vaso 
sanitário ou nas caixas de esgoto; 

O A rede de esgoto da EMASA não foi projetada 
para receber as águas da chuva. Por isso, se 
você fizer a ligação da rede pluvial na rede de 
esgoto, o sistema pode transbordar, causando a 
proliferação de doenças e mau cheiro. 

•!• Evite problemas: Imóveis com ligações clandestinas ou irregulares sofrerão multa! 


