O que é a inspeção legal de fossa séptica?
É uma inspeção para verificar se a fossa séptica está funcionando normalmente
e conseguindo exercer a sua função original.
Por meio desta inspeção, é possível avaliar se a água que sai das fossas sépticas das residências
ou estabelecimentos é limpa e ecológica.
Segundo a legislação que regulamenta as fossas sépticas, além da manutenção preventiva e limpeza,
é obrigatória a realização da inspeção legal anual pela agência designada para a inspeção.

Manutenção
preventiva

Empresa que realiza
manutenção preventiva

Responsáveis pela fossa séptica
Limpeza

· Manutenção e reparo, reposição de
produtos químicos, etc.
· Frequência: 1 vez ou mais a cada 4 meses
(Difere de acordo com o método de tratamento)
· Solicite à empresa que realiza a manutenção
preventiva

Empresa
de limpeza

· Retirada do lodo depositado na fossa
· Frequência: mais de 1 vez por ano
(Difere de acordo com o método de
tratamento)
· Solicite à empresa de limpeza

Orientações,
recomendações, etc.
(caso haja problema)
Órgãos governamentais

Relatório

Inspeção legal Agência designada para a inspeção
· Inspeções do status de implementação das manutenções preventivas,
limpezas cotidianas e do status de funcionamento da fossa séptica
Retirar o a água que sai da fossa séptica e realizar a análise DBO* por
cerca de 5 dias
O resultado da inspeção será comunicado para o responsável pela fossa
séptica, além do órgão governamental responsável.
· Frequência: 1 vez por ano
· A inspeção legal poderá ser efetuada somente pela agência designada
para a inspeção.

 O que acontece se o índice DBO estiver alto?

* O que é DBO?
É a demanda bioquímica de oxigênio, um indicador
que avalia o grau de poluição da água drenada da fossa
séptica.
Quanto menor o valor, mais limpa a água.

Demonstra que a água drenada da fossa séptica está
poluída e poderá afetar negativamente o ambiente
aquático, sendo a causa de maré vermelha,
cianobactérias, etc.

Governo da Província de Shizuoka

Perguntas frequentes relacionadas à inspeção legal
Q
A

As empresas que realizam manutenção preventiva não podem realizar a inspeção legal?
Somente as agências de inspeção designadas pelo Governo da Província de Shizuoka
poderão realizar a inspeção legal.
As pessoas que realizam a inspeção legal precisam garantir a confiabilidade, imparcialidade e estabilidade da inspeção e, portanto,
em observância à legislação que regulamenta as fossas sépticas, o governador da província deverá designar as agências de
inspeção. O Governo da Província de Shizuoka designou o «Shizuoka ken Seikatsu Kagaku Kensa Center (Centro de Inspeção e
Estudos da Vida Cotidiana da Província de Shizuoka)» como agência designada para realizar as inspeções legais.

Q
A

O que é preciso fazer, caso o resultado da inspeção legal seja ruim?
Consulte a empresa relacionada à fossa séptica contratada e tome as medidas apropriadas.
No relatório dos resultados da inspeção apresentado pela agência designada para a inspeção, são listados 3 níveis de avaliação:
«A. Adequado», «B. Em geral, adequado», «C. Inadequado». Dentre eles, caso seja avaliado como «C. Inadequado», há a
possibilidade de haver alguma violação dos padrões legais, e por isso, procure orientações de empresas relacionadas à fossa séptica
(empresa de limpeza, empresa de manutenção preventiva, empresa de execução de obras de fossa séptica, etc.), de acordo com o
conteúdo inadequado listado no relatório dos resultados da inspeção, e tome as medidas apropriadas.

Q
A

O que acontecerá se não realizar a inspeção legal?
Estarão sujeitos a orientações e recomendações de inspeção por parte do Governo da Província
de Shizuoka ou outros, e há casos em que são realizadas visitas de funcionários do Centro de
Saúde e Bem-estar do Governo da Província, para orientações.
A inspeção legal é extremamente importante para verificar se a fossa séptica está sendo mantida adequadamente e se a sua função
de purificação original está totalmente funcional. Caso recuse terminantemente, haverá medidas como orientações por parte do
Centro de Saúde e Bem-estar do Governo da Província, com base na legislação pertinente às fossas sépticas. Ainda, há casos em
que estará sujeito a multas de até 300 mil ienes, então pedimos para que a inspeção seja realizada sem falta.

 Sobre as iniciativas do Governo da Província de Shizuoka
https://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-050/sui/jyoukasou_suishitsu.html
O Governo da Província de Shizuoka realiza iniciativas como «Iniciativa para solicitar a manutenção adequada
da fossa séptica» e «Informações relacionadas à manutenção de fossa séptica», e essas estão publicadas na
seção «Para os usuários de fossa séptica» (buscar por «fossa séptica da província de Shizuoka»), na homepage
do Governo da Província de Shizuoka, então pedimos para que verifiquem também essas informações.

Acesse aqui
a homepage

 Agência designada para a inspeção
https://www.shizuokaseikaken.or.jp/sisetu/jouka.html
Centro de Inspeção e Estudos da Vida Cotidiana da Província de Shizuoka
Yaizu-shi, Shiotsu, 1-1, 425-0085 TEL 054-621-5863

Acesse aqui
a homepage

 Quanto aos assuntos abaixo, entre em contato com o
órgão administrativo competente mais próximo.
· Foi instalada uma nova fossa séptica. .............................................................................(Formulário de notificação de instalação de fossa séptica,
relatório de início de uso de fossa séptica)
· A fossa séptica foi removida. Ligação na rede de esgoto. .......................................(Formulário de notificação de encerramento de uso de fossa séptica)
· Alteração da pessoa responsável pela fossa séptica. ................................................(Relatório de alteração de responsável pela fossa séptica)
· Atualmente, a casa está vazia, e não está sendo utilizada água canalizada. ....(Formulário de notificação de suspensão de uso de fossa séptica)

 Centro de Saúde e Bem-estar de Kamo
 Centro de Saúde e Bem-estar da Região Leste
 Centro de Saúde e Bem-estar da Região Central
 Centro de Saúde e Bem-estar da Região Oeste

Tel 0558-24-2053
Divisão de Vida Cotidiana e Meio Ambiente Numazu-shi, Takashimahoncho, 1-3, 410-8543 Tel 055-920-2135
Fujieda-shi, Setoaraya, 362-1, 426-0075
Tel 054-644-9268
Divisão de Meio Ambiente
Iwata-shi, Mitsuke, 3599-4, 438-8622
Tel 0538-37-2250
Divisão de Meio Ambiente

Divisão de Meio Ambiente

Shimoda-shi, Naka, 531-1, 415-0016
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