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Saiba como ligar corretamente sua casa ou comércio à rede de tratamento de
esgoto

Fazer a ligação correta das residências e imóveis comerciais à rede de esgoto é fundamental para o desenvolvimento sustentável do
Espírito Santo. Quando tratado corretamente, o esgoto retorna para a natureza, preservando o curso dos rios e mares, o que reflete
também na saúde da população, que não fica exposta a doenças decorrentes do escoamento incorreto de dejetos.

 

A Companhia Espírito Santense de Saneamento, responsável pela rede de esgoto, orienta ao cidadão que ainda não tenha seu imóvel
residencial ou comercial ligado à rede que o faça por meio de um profissional especializado em instalações sanitárias. “O profissional
especializado fará um trabalho de qualidade, evitando problemas como retorno de esgoto e mau cheiro”, explica João Luiz Binda, técnico
de Saneamento da Cesan.

 

Segundo Binda, para fazer a ligação corretamente é preciso saber diferenciar os tipos de redes existentes no seu quintal (esgoto e pluvial).
“A rede intradomiciliar é aquela de responsabilidade do cidadão. Essa deve ser custeada pelo dono do imóvel para escoamento correto do
esgoto e da água da chuva. A Cesan é responsável pela rede de esgoto, que vai dos pontos da caixa de ligação, localizados nas calçadas,
até as estações. Já a rede pluvial, que recebe a água da chuva, é escoada para os bueiros, que ficam a cargo das prefeituras municipais”.

 

Confira algumas dicas para ligar corretamente sua casa ou comércio à rede de esgoto:

 

– Procure um profissional especializado em instalação sanitária intradomiciliar;
– A rede intradomiciliar deve ser projetada para canalizar a água das pias, sanitários, chuveiros e máquinas de lavar para a rede de esgoto
e a água da chuva para a rede pluvial;
– As residências e comércios devem dispor de caixas de gordura para reter o que irá para a rede de esgoto. A Cesan recomenda que a
gordura não seja despejada diretamente nas pias. O ideal é separá-la em garrafas pets e redirecioná-la para reúso;
– A caixa de gordura para o uso residencial o material pode ser de plástico (PVC) e pode ser encontrado em qualquer loja de material de
construção. Já as caixas para uso em imóveis comerciais, como bares e restaurantes, devem ser de alvenaria ou concreto pré-moldado. O
tamanho é calculado de acordo com o número de frequentadores do estabelecimento e deve ter como referência a norma NBR 8160;
(formula para calcular o tamanho exato: V=20litros+2N     V=é o volume da caixa      N=o número de pessoas servidas pela cozinha no turno
de maior movimento.)
– O esgoto ligado corretamente à rede da Cesan segue da rede coletora para as elevatórias, que acumulam o esgoto para redirecioná-lo
para uma Estação de Tratamento de Esgoto. Quando há algum problema, como entupimento, a Cesan é acionada pelo número 115 e atua
na desobstrução, que é feito na rede, localizado nas vias públicas, com caminhões jato vácuo;
– Com sua casa ou comércio ligado à rede de  esgoto,conforme deve ser feito e sendo usado corretamente, evite obstrução. Para tanto,
não jogue gordura e resíduos sólidos, como cotonete, fio dental, plástico, papel e cabelo, na rede de esgoto.


