É uma solução de tratamento de esgotamento sanitário por
meio da prestação do serviço de limpeza programada de fossas
sépticas e destinação adequada dos efluentes. O SoluTrat
é uma alternativa viável que contribui de forma adequada
para a universalização dos serviços de saneamento básico. O
programa de soluções individuais contemplará regiões com
baixa densidade demográfica e será implementado na maioria
dos municípios atendidos pela Corsan.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS PARA A POPULAÇÃO
• Solução ambiental para coleta e tratamento de esgotamento sanitário
• Ampliação da cobertura e da efetividade do sistema de esgotamento sanitário no Estado
• Preservação do meio ambiente
• Mais saúde para a população gaúcha
• Qualidade de vida

REGULAÇÃO DO SERVIÇO
Com as edições da Resolução Normativa nº 50/2019 – Agergs e da Resolução CSR n° 08/2020 emitida
pela Agesan, que regulamentam e precificam a prestação do serviço de limpeza programada de
soluções individuais, a Corsan está habilitada a prestar o referido serviço.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Para que a Corsan possa iniciar a prestação do serviço de limpeza programada nos municípios, a
solução individual deverá estar contemplada no Plano Municipal Saneamento Básico (PMSB) e o
contrato de programa terá que ser ajustado por meio de termo aditivo. Com isso, o serviço estará apto
a ser prestado pela Corsan, que entrará em contato com seus usuários.

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO
No cronograma de implantação da prestação do serviço de limpeza programada de soluções individuais
está previsto sete fases, e seu início está programado para o ano de 2021.

COMO O
SERVIÇO SERÁ
PRESTADO?
CADASTRO
Consiste em cadastrar no sistema os imóveis a serem atendidos com o serviço de Limpeza Programada
de Soluções Individuais. Este cadastro é realizado inicialmente considerando o Plano Municipal
de Saneamento Básico (PMSB) do munícipio onde será prestado o serviço. Posteriormente, serão
cadastrados os logradouros a serem atendidos com o referido serviço.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Nesta etapa serão realizadas as ações de educação ambiental com a comunidade, visando ressaltar a
importância e os benefícios da realização da limpeza da solução individual, periodicamente.

NOTIFICAÇÃO
Este documento informará como será prestado o serviço, incentivos, prazos e demais regramentos.
Os usuários serão notificados conforme o cadastro realizado na etapa 1.

AGENDAMENTO DE VISTORIA
Após a notificação, o usuário deverá realizar o agendamento da vistoria dentro dos prazos estabelecidos.
Este agendamento poderá ser realizado pelo APP (aplicativo) Corsan e pela Central de Serviços (Site
da Corsan).

VISTORIA
Nesta etapa o técnico habilitado verifica no imóvel se a solução individual está adequada para efetuar
a limpeza.

AGENDAMENTO DE LIMPEZA
O usuário acessa os canais de comunicação para efetuar o agendamento da limpeza programada de
soluções individuais (APP e site da Corsan).

LIMPEZA
Consiste na sucção do lodo da solução individual, por meio de equipamento específico.

DESCARTE NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)
Transporte do lodo das soluções individuais para as estações de tratamento de esgoto.
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