


































COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 

DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA 

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE ASSUNTOS REGULATÓRIOS 
 

Rua Caldas Júnior, 120 - 18º andar – CEP: 90010-260 - Centro - Porto Alegre  I  RS 
Fone: (51) 3215.5600  I  www.corsan.com.br 

 

Of. 984/2021 – GP 

Porto Alegre, 19 de abril de 2021. 

Ao Sr. Demétrius Jung Gonzalez, 

Diretor Geral, 

Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – AGESAN-RS,  

Canoas/RS. 

 

Assunto: Notificação e Determinação sobre Cobrança pela Disponibilidade em Esteio 

 

Senhor diretor, 

 

Vimos apresentar manifestação acerca do expediente em referência, a saber: 

ITEM 01: as emissões de novas notificações de cobrança pela disponibilidade em Esteio estão 
canceladas desde 01/04/2021. Quanto aos processos em andamento, devido a limitações de 
sistema, não foi possível congelar os prazos, mas sim cancelar todos os processos daqueles 
imóveis que ainda não haviam se conectado ao sistema de esgotamento sanitário em 
09/04/2021. Isso implica que os prazos serão retomados do zero após transcorrido o 
diferimento ora concedido.  

ITEM 02:  respondido mediante of. 098/2021 GP. 

ITEM 03: as ações e prazos cumprirão a Resolução AGE 007/2019 e terão início após a 
campanha de comunicação social prevista no item 04. Uma vez que o plano de comunicação 
possui abrangência ampla e não está destinado a um bairro específico, não há como 
estabelecer, neste momento, quais serão os próximos bairros e usuários a notificar, 
considerando que novas ligações dependem do encerramento de obras da Corsan.  

ITEM 04: segue em anexo projeto de mídia e peças publicitárias pertinentes ao plano de 
comunicação de 60 dias, iniciado em 05/04/2021, em execução pela parceira Metrosul. 
Cumpre reiterar que a ampla divulgação prevista na normativa regulatória vigente quando da 
implantação da cobrança pela disponibilidade em Esteio foi devidamente cumprida. No 
entanto, sensíveis ao compromisso assumido pelo regulador em audiência pública, e no 
interesse de que a universalização do acesso ao esgotamento sanitário se dê em ambiente o 
mais transparente possível, estamos executando reforço de divulgação, em caráter 
excepcional.   

ITEM 05: respondido mediante of. 098/2021 GP. 

Na expectativa de ter atendido à notificação na sua integralidade, firmamo-nos, 

 

Atenciosamente, 

 

Eroni de Avila Ferreira Lago, 

Chefe de Gabinete da Presidência. 

Eroni de Avila 
Ferreira Lago

Assinado de forma digital por 
Eroni de Avila Ferreira Lago 
Dados: 2021.04.19 14:05:52 
-03'00'



Campanha

ESTEIO



Objetivo

Prestar informações confiáveis e objetivas, 
alinhadas com a Corsan e Poder Público, 
sobre a conexão intradomiciliar ao sistema de 
esgoto de Esteio



Comunicação

360° Folheto porta-
a-porta 

Spots Rádio

Bus Door

Carro de Som

Encontros com 
Lideranças 

Comunitárias

Reunião com 
prefeitos / 
vereadores



Folhetos

Distribuídos pelas Equipes de Adesão na ocasião da vistoria, contendo informações como:
- Como fazer a conexão;
- Responsabilidades Usuário / Metrosul / Corsan
- Importância da Conexão
- Régua de cobrança por disponibilidade
- Orientações Gerais

Frente Centro Verso



Áudios

SPOTS RÁDIO (a partir de 4/abril)
- 104 FM
- 92 FM
- Rádio ABC
- Rádio Metrópole

CARRO DE SOM
- 5 horas por dia a partir de 4/abril

Chê, aqui quem fala é o Guri de Uruguaiana e se tua casa
ainda não tá conectada à rede de esgoto, presta
atenção! Tu precisa fazer uma ligação aí na tua casa no
teu pátio, pra direcionar o esgoto certinho pra rede
externa. É verdade! Esgoto tratado é qualidade de vida! E
conectar a rede de esgoto é uma barbada! Se tiver uma
caixa de inspeção na calçada, aquela com a tampa da
Corsan, liga pra lá no 0800 646 6444 e pede a vistoria da
intradomiciliar.
Ter esgoto tratado é muito importante chê! Mas se tu
quer conectar a rede de esgoto e mas ainda não tem a
caixa, aí tu precisa solicitar uma ligação nova de esgoto.
Mais informações sobre conexão à rede em
www.esgototratado.com.br. Te liga nessas dicas o Guri
de Uruguaiana!

“

“

”



Bus Door

Painéis na traseira dos Ônibus de linhas das 
seguintes cidades:

- Alvorada
- Canoas
- Eldorado

- Esteio
- Gravataí
- Sapucaia



Redes Sociais

Impulsionamento
- Instagram – Post
- Facebook – Post

Orgânico
- Instagram – Post e Stories
- Facebook – Post e Stories
- Linkedin
- Conectae
- Site Metrosul / Esgototratado

Redes Sociais Guri de Uruguaiana



Campanhas
de apoio



Saiba porque é importante
realizar a conexão.

/ambientalmetrosul    |         /ambiental_metrosul   |   www.ambientalmetrosul.com.br

Fazer a conexão intradomiciliar 

Entrar em contato com a CORSAN 
no 0800 646 6444 ou no Aplicativo 

Solicitar a vistoria de ligação 
intradomiciliar

1

2

3

Entrar em contato com a CORSAN no 
0800 646 6444 ou no Aplicativo

Solicitar o serviço de instalação de 
caixa, ligação nova de esgoto

Após, fazer a ligação intradomiciliar

Entrar novamente em contato com a 
CORSAN no 0800 646 6444 ou no 
aplicativo para informar a ligação e 
solicitar a vistoria de conexão 
intradomiciliar

1

2

3

4

Tchê,
presta
atenção

SE TEM CAIXA DE
INSPEÇÃO NA CALÇADA

SE NÃO TEM CAIXA
DE INSPEÇÃO NA CALÇADA

SOBRE A COBRANÇA
PELA DISPONIBILIDADE

PROJETO DE LIGAÇÃO
INTRADOMICILIAR:

ACESSE NA INTERNET:

bit.ly/dispcorsan

bit.ly/LigaEsgoto



A importância de 
conectar teu imóvel à 
rede pública de esgoto
Quando o imóvel está ligado à rede coletora, todos os resíduos domésticos produzidos nas 
atividades do dia a dia são conduzidos às Estações de Tratamento de Esgoto, onde recebem 
o devido tratamento e destinação. É mais saúde e valorização do imóvel.

Para conectar sua casa à rede pública de esgoto é necessário ter uma ligação 
intradomiciliar de esgoto, que faz a conexão do sistema interno da residência à caixa de 
inspeção. O sistema interno usualmente é composto por caixa de passagem e caixa de 
gordura, com tubulação até a caixa de inspeção. A execução desse sistema é de 
responsabilidade do proprietário. 

A caixa de inspeção na calçada destina o esgoto da residência à rede pública. Tanto a caixa 
na calçada como a tubulação da rede ficam na área externa e a ligação entre elas é de 
responsabilidade da Ambiental Metrosul/Corsan. 

A cobrança da tarifa pela disponibilidade está prevista na lei de saneamento de 2007, criada 
para estimular a população a realizar a conexão.Todo usuário que dispõe de rede coletora 
de esgoto sanitário na rua em que reside e não esteja conectado, passará a pagar, após 120 
dias da notificação, uma tarifa pela disponibilidade do serviço. Quem não está ligado PAGA 
MAIS CARO do que quem está conectado à rede, pois essa tarifa tem valor mais alto do que 
a taxa de esgoto. A conta é simples:

Estando conectado à rede, o valor da tarifa de esgoto corresponderá a 70% 
do valor da tarifa de água;

Caso você não se conecte à rede, a tarifa pela disponibilidade pode chegar 
ao dobro da tarifa de esgoto.

O QUE É A TARIFA POR DISPONIBILIDADE

Te liga 
nas dicas

ATENÇÃO!

A tarifa de esgoto quando você está conectado na 
rede pública é mais barata do que a tarifa pela 
disponibilidade!

Faça a sua ligação intradomiciliar somente depois 
de receber a notificação. Depois de pronta, procure 
a Corsan, preferencialmente pelos canais digitais, 
para solicitar a ligação e agendar a vistoria.

A conexão à rede valoriza o seu imóvel,   
aumenta o desenvolvimento do município e a 
saúde da população.

Até 30 dias após a 
notificação

75% de desconto no 
valor da vistoria e 6 
meses de isenção 
do pagamento da 
tarifa de esgoto;

De 31 a 60 dias após 
a notificação

50% de desconto na 
vistoria e 3 meses 
de isenção do 
pagamento da tarifa 
de esgoto;

De 61 a 120 dias 
após a notificação: 

20% de desconto na 
vistoria e 1 mês de 
isenção do 
pagamento da tarifa 
do esgoto;

Após 120 dias da 
notificação

Início da cobrança 
por disponibilidade.

ECONOMIZE CONECTANDO O QUANTO ANTES

Antes de fazer a conexão, separe a rede por onde escoa a água da chuva da rede 
de esgoto sanitário. Misturas as redes sobrecarrega as tubulações, ocasionando 
transbordamento tanto na residência como em vias públicas. Isso prejudica todo 
o sistema de saneamento e o meio ambiente.

CAIXA DE
PASSAGEM

LIGAÇÃO
INTRADOMICILIAR

CAIXA DE INSPEÇÃO
NA CALÇADA

REDE DE ESGOTO
AMBIENTAL METROSUL

REDE DE ÁGUA
DA CHUVA

CAIXA DE
GORDURA

BOCA DE
LOBO

RESPONSABILIDADES:
USUÁRIO

AMBIENTAL METROSUL

PREFEITURA

CONEXÃO À REDE
DE ESGOTO

ÁGUA DA CHUVA


