USE CORRETAMENTE SEU SISTEMA DE ESGOTO:
• Não ligue a rede interna de esgoto da sua casa na galeria de águas pluviais (da chuva).
• Não jogue lixo (cabelo, absorvente, camisinha, ﬁo dental) no vaso sanitário ou nas caixas de esgoto.
• A rede de drenagem de água das chuvas é um serviço das Prefeituras Municipais.
• Mantenha as caixas de inspeção bem vedadas.
• Não jogue lixo nas áreas da Cesan, nem dentro de poços de visita (PVs).
• Não jogue óleo de cozinha na pia. Coloque em uma garrafa PET e doe para reciclagem.
• Limpe periodicamente as caixas de gordura.

CENTRAL DE ATENDIMENTO

www.cesan.com.br/hotsites/seliganarede/

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Mantenha nossa cidade limpa. Não jogue este impresso em vias públicas.

• Informe logo se identiﬁcar vazamentos ou danos em redes de água e esgoto. Ligue 115.

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Agora é com você! Ligue sua casa na rede coletora de esgoto,
preserve o meio ambiente e garanta o sorriso das futuras gerações.

SE LIGA NA REDE DA CESAN
As

redes

de

esgotamento

sanitário da sua região

foram

liberadas. Você já pode fazer a
ligação do seu imóvel na rede da
Cesan. O esgoto será levado para
uma estação, onde será tratado,
até que a água volte limpa
para a natureza. Isso signiﬁca
mais saúde, mares, lagos e rios
limpos. Dúvidas, acesse o site
www.cesan.com.br ou ligue
115 para obter informação.

1. O que acontecia com o esgoto nas residências?
No passado, usavam-se fossas no quintal das casas. Além
de não ser eﬁciente, esse sistema atrai ratos e insetos,
provoca mau cheiro e gera custo de limpeza.
Outra forma foi lançar o esgoto na rede de drenagem, que
deveria ser exclusiva para a água da chuva. Com isso, o
esgoto vai direto para a natureza, poluindo rios, praias e
canais.
2. O que acontece com o esgoto agora?
Quando o esgoto do imóvel é ligado na rede coletora da
Cesan, ele vai pelas tubulações até uma estação elevatória,
que o bombeia para uma estação de tratamento de esgoto.
Nesse local, o esgoto passa por diversos processos para
separar a parte sólida, tratar a água que sobra e devolvê-la
limpa para o meio ambiente.
3. Como devo fazer para ligar meu imóvel na rede de
esgoto?
Para que seu imóvel se conecte à rede, é necessária uma
pequena obra ligando as tubulações de dentro de casa na
caixa de ligação, que ﬁca na calçada. Para essa obra,
contrate um proﬁssional especializado. Há uma lista de
contatos no site da Cesan. Caso você tenha diﬁculdade,
ligue 115.

ATENÇÃO

Se na calçada da sua casa tem uma caixinha de esgoto,
você já pode fazer a ligação do imóvel na rede da Cesan.

