Rede de
esgoto
MANTENHA
SUA LIGAÇÃO
DE ESGOTO EM
ORDEM E COLABORE
COM A COLETA E
O TRATAMENTO
DOS RESÍDUOS.
A DAE Jundiaí tem intensiﬁcado a ﬁscalização
das instalações das redes de esgoto em toda a
cidade, com o objetivo de evitar a poluição dos
mananciais e minimizar impactos ao meio
ambiente. Mas, para que esse trabalho ocorra
de modo eﬁciente, é preciso contar com a sua
ajuda.
Infelizmente, é comum a equipe da DAE
encontrar irregularidades, como caixas de
inspeção (esgoto) lacradas, lixo ou ligações de
água pluvial (de chuva) na rede de esgoto. Tais
ações sobrecarregam o sistema e provocam o
retorno do esgoto no imóvel e danos ao meio
ambiente (rios e córregos).

VOCÊ JÁ AVALIOU
A LIGAÇÃO DE ESGOTO
DA SUA CASA?

ALGUNS CUIDADOS SÃO IMPORTANTES:
Mantenha separadas as ligações de esgoto e de águas de chuva.
Caso você tenha adquirido o seu imóvel recentemente e ainda
tenha dúvidas sobre as instalações de esgoto, consulte um
proﬁssional especializado.

Rede de esgoto
Caixa de inspeção

Deixe a caixa de esgoto acessível e mantenha a tampa sem
lacre, facilitando manutenções e evitando danos ao piso do
imóvel.
Caso suspeite que a ligação está entupida,
veriﬁque a caixa de esgoto, que deve estar
próxima ao portão. Se estiver cheia, avise a
DAE para que seja feito o desentupimento.
Se estiver seca, pode ser sinal de que há um
problema na rede interna e então é
necessário vistoriar as instalações dentro do
imóvel.
DESCARTE O LIXO NO LIXO:
Na pia da cozinha, NÃO é permitido se desfazer de óleo, pó
de café, restos de comida, cascas de fruta, legumes ou
qualquer outro tipo de detrito.
No vaso sanitário, NÃO
jogue papel higiênico,
preservativo, absorvente,
fralda, ponta de cigarro,
tecidos (calcinhas, meias e
cuecas), sabonete, tubo de
creme dental, aparelho de
barbear, pente, cotonetes e
ﬁo dental, entre outros.
LUGAR DE LIXO É NA LATA DE LIXO E
NÃO NA REDE DE ESGOTO!
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