Instruções para a instalação
A ligação de esgoto é fundamental
para proporcionar mais saúde, bem-estar
e qualidade de vida para você e sua família.

1

O esgoto gerado no seu imóvel por meio da água
do chuveiro, descarga e pias deve ser canalizado para ser
enviado até a estação de tratamento, onde passará por um
processo antes de ser devolvido aos rios
em condições adequadas, sem prejudicar a natureza.

2

A rede pública de esgoto é projetada para receber
1% de sólidos e 99% de material líquido. Fios de cabelo,
absorventes, embalagens, aparelho de barbear,
fio dental e restos de alimentos, quando jogados na rede de
esgoto, causam entupimentos, por isso devem
ser depositados no lixo.

3

A água da chuva não deve ser enviada para a rede
de esgoto. Direcione a água da chuva de seu imóvel
à guia da calçada para então ser conduzida para a galeria de
águas pluviais, que têm como destino final
os rios e córregos mais próximos.

4

A construção das caixas de inspeção e gordura
é de responsabilidade do cliente e deve ser feita
em bloco de concreto ou tijolo maciço, conforme
as medidas na ilustração.

5

A caixa de inspeção ou TIL deve permanecer limpa até
o momento da ligação e deve ser posicionada
no passeio (calçada) ou meio-fio. A BRK Ambiental
não executará ligações que estiverem dentro do lote após as
instalações internas feitas. Entre em contato conosco e solicite
a sua ligação.

Ligação de esgoto
Saiba como se conectar à rede pública

Documentação necessária
• Contrato ou escritura do imóvel
• Carnê do IPTU
• CPF e RG do proprietário do Imóvel
• Projeto da obra*
*Quando a ligação solicitada for de grande porte,
acima de 3/4” (três quartos de polegada) e/ou
o consumo superar os 100 mil litros de água por mês
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TO: 0800 644 0195
PA: 0800 644 0295
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Modelo ilustrativo para construção

Água de chuva

Procedimentos para a ligação adequada da rede de esgoto

C

Água de chuva não pode ir para a rede de
esgoto. Ela deve ser destinada
para a galeria de águas pluviais.

Caixa de gordura

A gordura não se mistura com
a água e causa entupimento
em toda a rede. Conecte nas
instalações da cozinha.

A

Distância variável
até o meio-fio

Responsabilidade
do usuário
Responsabilidade
da BRK Ambiental

Base de concreto de 7 cm
Camada de brita de 5 cm

Máximo 15 m da última
caixa de passagem

Caixa de passagem

Permite a junção
das tubulações e deve
ser construída a cada
25 m ou sempre
que houver mudança
de direção ou indicação.

B

Rede de Esgoto

Caixa de inspeção ou TIL

Se a rede de esgoto
já estiver disponível,
solicite a construção
da caixa de inspeção
para a BRK Ambiental

PVC 100 mm
Inclinação >2%

D

Essa rede leva
o esgoto
de seu imóvel
para ser tratado
na ETE (Estação
de Tratamento
de Esgoto)
mais próxima

E
F

Rede de Água Pluvial

A rede de Água Pluvial canaliza
a água da chuva para rios e
córregos
mais próximos

