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1 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO 

A ação de fiscalização visa determinar o grau de conformidade do sistema auditado em consonância 

com as legislações e normas técnicas pertinentes, especialmente as Resoluções Normativas expedidas 

pela Arsae-MG. A fiscalização foi originada a partir da demanda descrita no quadro 1 e foi realizada 

conforme características sintetizadas no quadro 2. 

Quadro 1. Informações sobre a demanda 

Órgão que enviou a demanda:  Ouvidoria Arsae MG 

Referência Memorando n° 60/2020 - ARSAE/OUV Data do documento: 09/12/2020 

Referência Memorando-Circular nº 3/2021/ARSAE/GIO Data do documento: 22/02/2021 

Resumo dos itens relacionados à demanda tratados nesse relatório: 

1. Solicita fiscalização do sistema de esgotamento sanitário. 

2. Solicita informações sobre a eficiência de tratamento da ETE. 

3. Denúncia de mau cheiro da ETE. 

 

Quadro 2. Características da fiscalização 

Tipo de fiscalização Fiscalização Remota 

Período da inspeção em campo 29/01 a 19/02/2021 

Localidade Fiscalizada Sede Municipal de Arceburgo 

Serviço fiscalizado Sistema de Esgotamento Sanitário 

Prestador de Serviços Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG 

Endereço da sede do prestador 
Rua Mar de Espanha, nº 525 – Bairro Santo Antônio – Belo 
Horizonte/MG – CEP: 30330-900 

Endereço local do prestador 
Rua Capitão Manoel Joaquim de Andrade, nº 96 – Bairro Centro 
– Arceburgo/MG. CEP: 37.820-000 

Representante (s) designado (s) 
pelo Prestador para 
acompanhamento 

Orlando Minelli Filho 
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2 FATOS LEVANTADOS 

2.1 Áreas, Segmentos e Unidades fiscalizadas 

Quadro 3. Áreas, Segmentos e Unidades fiscalizadas 

Segmento Operacional Unidade Operacional 

Rede coletora Análise do cadastro da rede coletora de esgotos. 

Controle de eficiência do 
tratamento 

Análise do registro de qualidade do efluente da ETE do período de 

agosto a dezembro de 2020. 

Atendimento aos usuários 

Análise dos prazos de pedido de ligação de esgoto e vistoria para ligação 

de esgoto e manutenções corretivas de extravasamentos do período de 

agosto a dezembro de 2020. 

 

3 CONTRATO  

Quadro 4. Informações sobre o Instrumento Contratual 

Tipo de Contrato Vigente: Contrato de Programa Lei Municipal nº: 1.452/2007 

Data de assinatura do 
contrato vigente: 

20/03/2009 
Data de vencimento do 
contrato vigente: 

20/03/2039 

Serviços contratados: Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário 

Localidades concedidas: Sede Municipal 

 

O serviço de esgotamento sanitário no Município de Arceburgo é prestado pela Copasa MG, de acordo 

com as normas estabelecidas no Contrato de Programa, celebrado entre Prestador e o Município no 

dia 20 de março de 2020, por um período de 30 anos e autorizado pela Lei Municipal nº 1.452/2007. 

Foi pactuada a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na sede 

municipal. 

O Parágrafo Primeiro, da Cláusula Primeira do referido contrato, define que a prestação dos serviços 

dar-se-á mediante cumprimento das metas estabelecidas no “Anexo III - Metas de Atendimento e 

Qualidade dos Serviços”, parte integrante do contrato em vigência. Também, o Plano Municipal de 

Saneamento Básico, anexo ao Contrato de Programa, indica as ações de investimentos necessários 

para melhorar e ampliar o Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da sede municipal de Arceburgo. 

Da análise desses itens, observou-se que a Copasa MG ainda não cumpriu a meta de execução das 

obras de implantação de interceptores, que deveria estar concluída em 2014. De acordo com o 

“Relatório de Fiscalização Operacional Nº 111/2019” da Arsae-MG, a Copasa informou da existência 

de planos de expansão do índice de tratamento de esgotos, declarando que “foi aprovado recurso de 
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R$ 3.342.600,00, via Nota Técnica 066/2018, para complementação das obras do SES de Arceburgo. 

Dentre as obras estão previstas a implantação de interceptor para coletar o ponto de lançamento 

existente e a ampliação da ETE para vazão de final de plano. Os projetos/planilha licitatória estão sendo 

adequadas pelo DTSS com previsão de conclusão em 12/2019”. A Copasa MG foi questionada se o 

recurso fora aplicado, informando que “não, o Investimento foi realocado para Plano de Investimento 

2021 a 2024”, sendo que as obras não foram iniciadas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES SOBRE O SISTEMA 

4.1 Informações gerais 

Quadro 5. Informações do sistema de esgotamento sanitário fornecidas pelo prestador de serviços 

Número de ligações 3.564 Percentual de ligações com esgoto tratado3 (%) 99% 

População atendida (hab.) 8.597 Capacidade nominal de tratamento (l/s) 10,0 

Índice de cobertura1 (%) 100% Vazão média de tratamento (l/s) 11,64 

Índice de atendimento2 (%) 90,60% Extensão total de rede coletora (m) 115.330 

Eficiência da ETE (% médio de remoção de DBO) 88% 
1 Percentual da área ocupada do Município com rede coletora de esgoto. 
2 Percentual de domicílios que estão conectados ao sistema público de esgotamento sanitário. 
3 Percentual de domicílios que têm seus esgotos tratados dentre os domicílios atendidos pela rede coletora.  

 

O esquema hidráulico (croqui) do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Arceburgo está 

apresentado no 
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Anexo I e todas as não conformidades verificadas estão relacionadas no tópico 0 deste documento. 

Segundo a Copasa MG (Anexo II), a rede coletora de esgoto da sede municipal de Arceburgo possui 

32.261 metros de extensão, o que confere ao Município aproximadamente 100% de cobertura do 

sistema, atendendo a 90,60% da população por meio de 3.564 ligações ativas. De acordo com o 

Prestador, 99% dos imóveis atendidos pelo serviço de esgotamento sanitário têm seus esgotos 

encaminhados até a ETE. Portanto, a maior parte do esgoto coletado na sede municipal de Arceburgo 

é tratado e 1% (34 ligações) tem os esgotos coletados e lançados in natura no Ribeirão do Onça. Além 

dessas, o sistema possui uma estimativa de 136 ligações factíveis, que são imóveis localizados em 

logradouros em que há infraestrutura de coleta de esgoto, mas não estão conectados à rede pública 

De acordo com informações do Formulário de Descrição Técnico-Operacional (Anexo II), o sistema de 

esgotamento sanitário de Arceburgo possui uma Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) de 

capacidade nominal instalada de 10 l/s e vazão média de tratamento em 2020 de 11,64 l/s, cuja 

tecnologia de tratamento é reator UASB, filtro percolador, decantador primário e leito de secagem. Os 

gases formados durante o processo são direcionados para o queimador de gases. O efluente líquido 

tratado é lançado no Ribeirão do Onça e os resíduos sólidos removidos são dispostos na área da ETE.  

De acordo com as informações inseridas no Controle Operacional de ETE, as medições da vazão são 

feitas na calha Parshall duas vezes ao dia, que é insuficiente para traçar uma média diária, podendo 

gerar distorção nos dados informados mensalmente. 

Foi observado que a capacidade de tratamento (10 l/s) é inferior ao volume coletado e tratado (11,64 

l/s). A Copasa MG foi indagada se há projeto e área para expansão da unidade de tratamento de 

esgoto. A Prestadora de serviços informou que “foram solicitados recursos para ampliação das 

unidades de tratamento, com a construção de mais um reator anaeróbio, dois filtros biológicos 

percoladores e dois decantadores secundários, aumentando a capacidade nominal da ETE para 15,0 

L/s” (Anexo III). Não há previsão de quando as obras de ampliação serão iniciadas. 

O sistema possui duas estações elevatórias de esgoto – EEE 01 e EEE Final. De acordo com o Prestador 

de Serviços, as EEE’s possuem conjuntos motobomba (CMB) reservas, item imprescindível para 

garantir a continuidade do transporte de esgoto e evitar extravasamento na elevatória em caso de 

falha eletromecânica da unidade de bombeamento em operação.  

A estação de tratamento de esgoto possui Licença Ambiental Simplificada - LAS, conforme Certificado 

LAS-RAS Nº 280/2018 emitido em 4/12/2018, com validade de 10 anos. De acordo com o Formulário 

de Descrição Técnico-Operacional (Anexo II, item 7, ‘g’) os resíduos sólidos são dispostos na área da 
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ETE; conforme descrito no Anexo I da licença ambiental supracitada, consta como condicionante a 

implantação do aterro sanitário de pequeno porte (Anexo III). 

Foi solicitado à Copasa MG o envio de registro fotográfico das unidades que integram o sistema de 

esgotamento sanitário do Município de Arceburgo. As fotos de 1 a 15 foram enviadas pelo Prestador 

e permitem visualizar as unidades. 

  

Foto 1. Estação elevatória de esgotos I. Foto 2.Estação elevatória de esgotos I. 

Não foi possível verificar a existência bomba reserva e do cesto de retenção de sólidos grosseiros da 

estação elevatória de esgotos I. O Prestador afirma que as unidades elevatórias de esgotos possuem 

motobomba reserva. A Resolução Arsae nº 130/2019, artigo 42, determina que: 

A estação elevatória de Esgoto (EEE) deve contar com conjunto moto-bomba reserva igual ou 

equivalente àquele em operação, pronto para uso. 

  

Foto 3. Estação elevatória de esgotos final. Foto 4. Estação elevatória de esgotos final. 
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Não foi possível atestar que a estação elevatória final de esgotos está devidamente cercada, 

identificada, se possui placa em local de fácil visualização com a identificação da unidade, do Prestador 

e a placa de advertência quanto à proibição da entrada de pessoas não autorizadas. 

  

Foto 5. ETE Arceburgo. Foto 6. ETE – Tratamento preliminar. 

  

Foto 7. ETE – Dosagem de peróxido de hidrogênio. Foto 8. ETE – Caixa de tratamento de odores. 

  

Foto 9. ETE – Reator UASB 1. Foto 10. ETE – Reator UASB 2. 
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Foto 11. ETE – Filtros. 

   

Foto 11.A - Detalhe do filtro: distribuição irregular do efluente, que tem o fluxo direcionado para as 

extremidades das calhas, sendo que a secção central e algumas calhas das extremidades estão 

aparentemente secas,  

  

Foto 12. ETE – Laboratório. Foto 13. Ponto de Lançamento esgoto tratado. 
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Foto 14. Ponto de Lançamento esgoto tratado. Foto 15. Ponto de Lançamento esgoto bruto 

(submerso devido ao período chuvoso). 

A Copasa MG foi questionada se há algum processo em andamento para avaliar as ligações estimadas 

como factíveis e se houve encaminhamento para a Prefeitura da relação desses usuários que não estão 

conectados à rede pública de coleta de esgotos. É válido lembrar que a obrigatoriedade do usuário de 

se conectar à rede pública de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário foi 

estabelecida por meio do artigo 45 da Lei Nacional n° 11.445 de 2007, atualizada pela Lei n° 14.026 de 

2020: 

Art. 45. As edificações permanentes urbanas serão conectadas às redes públicas de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeitas ao pagamento de 

taxas, tarifas e outros preços públicos decorrentes da disponibilização e da manutenção da 

infraestrutura e do uso desses serviços.  

 

A Resolução Arsae-MG nº 131/2019 define: 

Art. 20. Toda edificação permanente urbana deve ser conectada às redes públicas de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis, ressalvadas as disposições em 

contrário das normas do titular, da entidade de regulação e de meio ambiente.  

§ 1º O prestador de serviços deve enviar comunicação às edificações não conectadas sobre a 

disponibilidade das redes para a realização das ligações, a importância de que seja efetuada a 

conexão e as possíveis medidas e cobranças a serem aplicadas aos usuários factíveis.  

§ 2º O usuário dispõe de prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da comunicação 

do prestador de serviços, para solicitar as ligações de água e de esgoto.  

§ 3º Decorrido o prazo disposto no § 2º, o prestador de serviços deve fornecer ao titular dos 
serviços a relação das edificações que não aderiram às redes. 

Em resposta ao questionamento, o Prestador declarou “que está sendo realizado pela COPASA-MG, 

vistoria para confirmação de esgotamento sanitário, através das ordens de serviços (OS) código 

7200200 Comunicado COPASA notificação esgoto para verificação in loco sobre a real situação dos 
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imóveis, foram emitidas 92 (Noventa e duas) OS`s no Município. Com previsão de término em 

junho/2021”.  

É de suma importância que os usuários sejam informados da obrigatoriedade de ligação, nos termos 

do artigo 45 da Lei Federal 11.445 de 2007 e do artigo 20 da Resolução Arsae no 131/2019. Além disso, 

o Contrato de Programa celebrado entre a Copasa MG e o Município de Arceburgo, estabelece por 

meio da sua Cláusula Quinta: 

1. São obrigações da COPASA: 

l) fornecer ao MUNICÍPIO listagem dos imóveis que não estejam interligados à rede 

pública de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, para os fins previstos na 

Cláusula Sexta, item 1, alínea “m”. 

E por meio da Cláusula Sexta: 

1. São obrigações do MUNICÍPIO: 

m) multar os proprietários ou interditar os imóveis que não estejam ligados à rede pública 

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.  

É importante ressaltar que cabe ao poder público municipal adotar medidas, nos termos da legislação 

municipal vigente, para obrigar os imóveis localizados em ruas que contam com rede coletora a se 

conectarem. Nesse sentido, ressalta-se a necessidade de trabalho conjunto entre Prefeitura e o 

Prestador, para que esses usuários sejam identificados e notificados quanto à obrigatoriedade de 

ligação e das possíveis penalidades que podem ser aplicadas pelo Município. 

Sobre a cobrança pelo serviço de esgoto, há que se esclarecer que as tarifas aplicadas pela Copasa MG 

aos serviços públicos prestados, bem como as regras aplicáveis, são fixadas pela Arsae-MG e, 

atualmente, estão definidas na Resolução Arsae-MG n° 141/2020, disponível no site da Arsae-MG. 

Ressalta-se que a cobrança pelo serviço de esgotamento sanitário é determinada em razão da 

existência ou não de tratamento do esgoto coletado para cada um dos usuários. Portanto, não há 

cobrança de uma única tarifa de esgoto em todo o Município, sendo cada unidade usuária tarifada de 

acordo com o serviço pelo qual é atendida, conforme diferenciação tarifária a seguir: 

I – Tarifas EDC (esgotamento dinâmico com coleta) em caso de ausência de tratamento do esgoto 

coletado. Nesse caso, os usuários estão pagando pela operação e manutenção das redes de esgoto; 

II – Tarifas EDT (esgotamento dinâmico com coleta e tratamento) em caso de efetivo tratamento do 

esgoto coletado. 
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Observou-se que a rede coletora de esgotos do Município de Arceburgo possui pontos críticos, 

havendo a necessidade de substituição de redes antigas e deterioradas, e ainda há solicitação da 

Copasa para que se faça a construção de caixas de gorduras nas residências do bairro Centro. Como 

medida preventiva é realizada a lavagem da rede coletora de esgotos. A Copasa MG afirmou que faz a 

“entrega de mala direta com orientações do uso correto de redes de esgoto e disponibiliza uma equipe 

socioambiental que atua conforme demanda do Município”. E ainda, a equipe local desenvolve, com o 

apoio da comunidade, a retirada de vazamentos de esgotos nas galerias de águas pluviais. 

Para os logradouros que possuem apenas o serviço de coleta e afastamento dos esgotos, a Copasa MG 

declarou que possui informações preliminares do perfil topográfico para construção do emissário do 

bairro Alto do Cruzeiro, visando o atendimento das ligações que contam apenas com coleta e está 

previsto no PI de 2021 – 2024 do SES de Arceburgo. 

De acordo com a Copasa MG, toda a malha urbana é atendida por rede coletora de esgotos; porém, 

existe um condomínio rural, denominado “São Francisco”, que é atendido por rede de distribuição de 

água e que não é contemplado por rede coletora de esgoto. Segundo informações da Copasa MG, o 

condomínio não possui projeto interno de esgotamento sanitário (Anexo III).  

Na imagem 1, é possível observar as áreas que possuem o serviço de esgotamento dinâmico com 

coleta e o serviço de esgotamento dinâmico com coleta e tratamento. Além desses, verifica-se que 

alguns imóveis, apesar da disponibilidade de rede coletora de esgotos não estão conectados. Está 

destacado na imagem o condomínio rural “São Francisco”. 

 
 

Imagem 1 – Sistema de esgotamento sanitário do Município de Arceburgo. 
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4.2 Cadastro de Rede e Cadastro Comercial 

Foi solicitado à Copasa MG o cadastro atualizado do sistema de esgotamento sanitário, conforme 

disposto no artigo 20 da Resolução Arsae n° 130/2019, sendo observado que algumas informações do 

cadastro de rede e do cadastro comercial estavam incompatíveis.  

Diante disso, foram apresentados questionamentos ao Prestador para apurar as 

informações recebidas. O Prestador declarou que “Após revisão cadastral e vistoria nos imóveis, foi 

identificado que 3 imóveis estão com cobrança indevida, já está sendo realizado a atualização desses 

cadastros e o processo de ressarcimento”. 

Posto que o cadastro técnico destina-se a atender à gestão dos sistemas de abastecimento e/ou de 

esgotamento sanitário e, portanto, é uma importante ferramenta gerencial que pode impactar na 

tomada de decisões, esse deverá ser mantido atualizado e condizente com o cadastro comercial. 

É importante esclarecer que, para tais questionamentos, foram analisadas as informações do cadastro 

de rede, do cadastro de clientes fornecidas pela Copasa MG e o banco de faturamento disponível na 

Gerência de Informações Econômicas da Arsae-MG, referente ao mês de outubro de 2020. Após 

atualização dos cadastros supracitados, que foram enviados para a fiscalização em 24/02/2021, 

realizou-se análise das informações, tendo como base o banco de faturamento referente ao mês de 

dezembro de 2020, sendo constatadas duas situações, demonstradas nas imagens de 02 a 04 e 

descritas nos quadros 6 e 7.  

 

Imagem 02 – Área de conflito de cadastro de rede e cadastro comercial 
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Imagem 3. Área 1 - De acordo com o cadastro de rede, 
a Rua Geraldo Dias Lima não possui rede coletora de 
esgotos. 

Imagem 04. Area 2 - Diferentes modalidades 
tarifárias em um mesmo trecho de rede coletora de 
esgotos. 

 

Quadro 6. Dados do cadastro de rede coletora de esgotos do Município de Arceburgo 

Área afetada 1: 
De acordo com o cadastro de rede encaminhado pela Copasa MG em 

24/02/2021 a rua Geraldo Dias Lima não possui rede coletora de esgoto.  

Período que se 

observou a 

ocorrência 

Desde a concepção da rede coletora e início da cobrança por coleta (EDC) 

ou coleta e tratamento (EDT), uma vez que de acordo com o cadastro de 

rede, esses trechos não possuem rede coletora de esgotos.  

Serviço prestado: É necessário avaliar cada área e suas especificidades. 

Situação: 

O cadastro comercial está incompatível com cadastro de rede, uma vez que 

há ocorrências de cobrança pelo serviço de esgotamento sanitário em 

trechos que aparentemente não há rede coletora de esgotos. 

Faz-se necessário atualizar os cadastros de rede e comercial. 
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Quadro 7. Dados do cadastro de rede coletora de esgotos do Município de Arceburgo 
 

Área afetada 2: 

Diferentes modalidades tarifárias em trechos que possuem a mesma rede 

coletoras de esgotos verificadas na rua João Batista, rua Comendadora 

Maria Imaculada Peres Santos, rua José Bonifácio, rua Sete de Setembro, 

rua João José Peres Fernandes, rua Sátiro Coelho Moraes, Avenida da 

Saudade. 

Período que se 

observou a 

ocorrência 

Desde a concepção da rede coletora e início da cobrança por coleta (EDC) 

ou coleta e tratamento (EDT), uma vez que de acordo com o cadastro a rede 

coletora de esgotos é a mesma. 

Serviço prestado: É necessário avaliar a área, logradouros e suas especificidades. 

Situação: 

O cadastro comercial está incompatível com cadastro de rede. Há 

ocorrências de diferentes modalidades tarifárias em trechos que possuem 

a mesma rede coletoras de esgotos. 

Faz-se necessário atualizar os cadastros de rede e comercial. 

Para os questionamentos e apontamentos feitos pela fiscalização, (amostragem de pontos que 

“aparentemente” apresentaram incompatibilidade entre o cadastro de rede e o cadastro comercial), 

a Copasa MG ponderou que toda a malha urbana possui rede coletora de esgotos e está sendo 

realizado vistoria para confirmação de esgotamento sanitário e para verificação in loco sobre a real 

situação dos imóveis, com previsão de término em junho/2021. 

Após finalização desse levantamento, os dados seria avaliados e caso haja cobrança indevida, como 

nos 3 casos supracitados que tal fato foi confirmado, será repassado para Gerência de Fiscalização 

Econômica a fim de apurar tais fatos e acompanhar as devoluções dos valores cobrados 

indevidamente. 

 

4.3 Atendimento ao público 

Avaliou-se o cumprimento dos prazos constantes nas Resoluções Arsae-MG nº 130/2019 e 131/2019 

para os pedidos de vistoria, ligação e correção de extravasamento de esgotos, no período de agosto a 

dezembro 2020. A tabela 1 apresenta a quantidade de solicitações executadas em cada um dos meses 
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e a porcentagem de atendimentos dentro do prazo. Observa-se a ocorrência de uma solicitação 

atendida fora do prazo para o serviço de ligação de esgotos no mês de novembro de 2020, se 

considerado o prazo mínimo. 

Tabela 1. Atendimento a prazos para execução de serviços na sede municipal de Arceburgo 

Período 

Ligação de esgoto Vistoria de esgoto Vazamento de esgoto 

nº de 
ocorrências 
executadas 

% de cumprimento 
aos prazos 

nº de 
ocorrências 
executadas 

% de cumprimento 
aos prazos 

nº de 
ocorrências 
executadas 

% de cumprimento 
aos prazos 

7 dias* 10 dias* 3 dias* 5 dias* 24 horas 48 horas 

Agosto/2020 8 88% 100% 8 100% 100% 11 100% 100% 

Setembro/2020 1 100% 100% 1 100% 100% 16 94% 100% 

Outubro/2020 6 83% 100% 6 100% 100% 4 100% 100% 

Novembro/2020 2 50% 100% 3 100% 100% 1 100% 100% 

Dezembro/2020 6 100% 100% 5 100% 100% 10 100% 100% 

Total 23 - 23 - 42 - 

Valores 
permitidos 

- 70% 100% - 70% 100% - 85% 100% 

 

Em avaliação às ocorrências de vazamento de esgoto, identificou-se 42 reclamações no período 

analisado, sendo que o maior número de reclamações foi registrado no mês de setembro. 

A Copasa foi questionada acerca dos vazamentos e declarou que a alta no número de vazamentos está 

relacionada ao fato de “As redes coletoras do centro da cidade são em manilha cerâmica DN 150 e na 

maioria dos casos ocorrem entupimentos devido ao mau uso. Há também problemas na rede de água 

pluvial ligada na rede coletora. Outro empecilho é a falta de caixa de gordura nas residências. A Copasa 

está monitorando caso a caso e resolvendo os problemas”, conforme relatado no PARECER TÉCNICO 

GIO N° 025/2021. 

É válido destacar que a Copasa MG declarou que a rede coletora de esgotos possui pontos críticos, 

sendo uma das medidas corretivas a substituição das redes antigas (Anexo II, item 5); além disso, o 

Prestador relatou que realiza entrega de mala direta com orientações do uso correto de redes de 

esgotos. 

Como referência, comparou-se o número médio de ocorrências de vazamentos de esgoto por 10 mil 

habitantes nos demais Municípios mineiros operados pela Copasa MG com o valor calculado para o 

SES de Arceburgo, cujo resultado é inferior à média dos demais Municípios, como pode ser observado 

na (tabela 2). 

 



  

SES ARCEBURGO PROCESSO Nº 2440.01.0000949/2020-26 

ARSAE-MG – Cidade Administrativa Pres. Tancredo Neves – Rod. João Paulo II, 4001 - Prédio Gerais 
5º andar -  Bairro Serra Verde - Belo Horizonte – MG CEP 31630-901 - www.arsae.mg.gov.br 

 
 

18/33 
 

Tabela 2. Comparação do n° de registros de vazamento de esgoto por 10 mil habitantes em Arceburgo e nos 

demais Municípios avaliados, no período de agosto a dezembro de 2020. 

Mês/ano 

Vazamento de esgoto por 10 mil hab. 

Média dos Municípios avaliados Município de Arceburgo 

N°/10.000 hab. N°/10.000 hab. 

Agosto/2020 13,9 14,0 
Setembro/2020 13,2 18,6 
Outubro/2020 17,3 4,7 

Novembro/2020 17,3 1,2 
Dezembro/2020 16,5 11,6 

TOTAL 78,2 50,1 

 

4.4 Eficiência da ETE 

Foram avaliados os registros das análises do efluente tratado na ETE e o cumprimento da legislação 

pertinente, sobretudo da Deliberação Normativa COPAM/CERH n° 01/2008 e da Resolução Arsae-MG 

nº 130/2019. Os resultados do período de agosto a dezembro de 2020 são apresentados na Tabela 3. 

Concluiu-se que, no período avaliado, o efluente tratado atendeu aos padrões de lançamento exigidos 

pela legislação para todos os parâmetros analisados, com exceção do parâmetro sólidos sedimentáveis 

em outubro de 2020.  

Destaca-se que o Prestador cumpriu a frequência mínima de monitoramento da ETE, estabelecida 

pelas normas vigentes, e apresentou os laudos das análises de monitoramento do corpo receptor, 

exigidas como condicionantes do licenciamento. 

Tabela 3. Resultados das análises realizadas na ETE de Arceburgo. 

MESES 

Vazão 
média 
diária 
(L/s) 

DBO DQO pH SST SSed 
Óleos e 
Graxas 

A E EFIC A E EFIC E E E E 

Fevereiro 8 301 88 71% 841 238 77% 7,0 82,0 0,3 23,3 

Março 6 597 39 93% 829 97 91% 7,4 30,0 0,1 -  

Abril 8 795 52 93% 854 135 87% 7,0 58,0 0,6 -  

Maio 7 581 104 82% 854 236 77% 7,0 80,0 0,1 -  

Junho 7 384 56 85% 849 178 83% 7,4 110,0 0,5 -  

Agosto 7 457 27 94% 898 165 84% 7,0 35,3 0,4 -  

Outubro 9 516 34 93% 852 178 83% 7,1 88,0 1,7 35,3 

Dezembro 11 560 60 89% 1210 209 88% 6,9 38,0 0,4   

MÉDIA 7,9 524 58 87,5% 898 180 83,7%       35,3 

VALORES DE 
REFERÊNCIA 

- 
≤ 60 mg/L ou eficiência 

≥ 60% e média anual ≥ 70% 
≤ 180 mg/L ou eficiência 

≥ 55% e média anual ≥ 65% 
6,0 a 
9,0 

≤100mg/L 
≤150mg/L 
(Lagoas) 

≤1mL/L ≤ 50mg/L 

DBO – demanda bioquímica de oxigênio; DQO – demanda química de oxigênio; pH – potencial hidrogeniônico; SST 
– sólidos suspensos totais; SSED – sólidos sedimentáveis; A – afluente; E – efluente; EFIC – eficiência de remoção. 
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4.5 Denúncia de odores oriundos da estação de tratamento de esgotos  

A Ouvidoria da Arsae-MG acolheu a manifestação de usuário dos serviços da Copasa MG do Município 

de Arceburgo, na qual é apresentada reclamação sobre presença de odores provenientes da estação 

de tratamento de esgoto local. Foram realizados questionamentos pela Ouvidoria da Arsae-MG e a 

Copasa MG alegou estar tomando as providências cabíveis na resolução do problema. Posteriormente, 

informou da conclusão, em outubro de 2020, das obras realizadas para mitigar a emanação de maus 

odores na ETE e encaminhou o relatório fotográfico correspondente às melhorias adotadas. O usuário 

refutou as informações prestadas e persiste em denunciar os maus odores oriundos da ETE. 

A princípio foi questionada a proximidade da unidade de tratamento de esgotos do perímetro urbano. 

Em resposta aos questionamentos realizados pela Arsae-MG, a Copasa MG informou que, para a 

implantação da ETE na cidade de Arceburgo, considerou-se na escolha do terreno a não proximidade 

da área urbana e que o imóvel que foi construído próximo da ETE, em que funcionaria uma indústria 

de queijo, foi construído posteriormente e que atualmente o usuário reside no local (Anexo IV). 

Quanto às medidas adotadas para mitigar os odores característicos da estação de tratamento de 

esgotos, a Copasa MG informou que faz uso do produto peróxido de hidrogênio em pontos 

estratégicos da unidade para oxidação de gás sulfídrico, principal responsável pelos odores, e que a 

dosagem foi calculada para atender os períodos de pico da vazão diária. Foi realizada, também, 

instalação de filtro de carvão e limalhas de aço, além de vedação da caixa distribuidora de vazão. É 

realizada manutenção periódica da unidade conforme necessidade. Segundo a Copasa MG são 

realizadas medições de odores periodicamente através de medidor multigases e, em função do 

aumento da concentração de gás sulfídrico na atmosfera próxima ao filtro, é realizada a substituição 

do carvão e da limalha de ferro. 

É válido observar que ainda existem pontos de lançamentos de esgotos in natura no Ribeirão do Onça, 

a montante do ponto de lançamento da ETE. Além disso, nas proximidades da unidade há um 

condomínio rural denominado “São Francisco”, com aproximadamente 83 imóveis, que não possui os 

esgotos coletados e tratados pela Copasa MG, não sendo possível afirmar se o esgotamento sanitário 

dessas residências é individual, coletivo ou se há tratamento dos esgotos gerados. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O sistema de esgotamento sanitário do Município de Arceburgo é operado pela Copasa MG de forma 

parcialmente satisfatória. A Copasa MG declarou que possui 100% de cobertura da rede coletora de 

esgotos na área urbana do Município, mas o índice de atendimento é de 90,60%. Há pontos críticos na 

rede coletoras de esgotos, além disso, nem todo o esgoto coletado é tratado.  

No período avaliado pela fiscalização, agosto a dezembro de 2020, os parâmetros do padrão de 

lançamento (DBO, DQO, SST e SSED) estavam dentro dos limites estabelecidos pela Deliberação 

Normativa COPAM/CERH n° 01/2008, exceto o parâmetro sólidos sedimentáveis em outubro de 2020. 

As unidades que integram o sistema de esgotamento sanitário estão aparentemente conservadas, mas 

o filtro percolador requer manutenção nas calhas de distribuição no efluente. 

 

Considerações por demanda 

1 Solicita fiscalização do sistema de esgotamento sanitário. 

A partir da fiscalização remota do serviço de esgotamento sanitário prestado na sede municipal de Arceburgo, 

constatou-se que o Município apresenta aproximadamente 100% de índice de cobertura e cerca de 96% de 

atendimento do SES, índice superior à média estadual. Foi constado que há uma estimativa de 194 residências 

cadastradas na categoria de ligações factíveis, sendo recomendável à Copasa MG, em parceria com a 

Prefeitura Municipal, intensificar as medidas para incentivar a população a aderir aos serviços públicos de 

coleta e tratamento de esgotos. 

Observou-se que parte do esgoto coletado não é tratado, sendo primordial à Copasa MG envidar esforços 

para a conclusão das obras de expansão da rede coletora de esgotos previstas no Contrato de Programa. 

Quanto às reclamações de vazamento de esgotos, a Copasa MG informou a necessidade trocar trechos da 

rede coletora de esgotos e que avalia pontualmente as condições da rede. Após identificar a existência de 

trechos críticos, são realizadas manutenções corretivas e preventivas (entende-se como críticos os trechos 

com reincidência de obstruções ou com maior vulnerabilidade, como mudanças de declividade, diâmetro dos 

condutos e direção do fluxo). 

Além disso, é importante que os usuários sejam devidamente instruídos sobre a correta utilização da rede 

coletora e sobre a proibição do direcionamento de água da chuva para o sistema de esgotamento sanitário. 

2 Solicita informações sobre a eficiência de tratamento da ETE. 

Os resultados do período de agosto a dezembro de 2020 são apresentados na Tabela 3. Concluiu-se que, no 

período avaliado, os principais parâmetros do padrão de lançamento (DBO, DQO, SST e SSED) estavam dentro 

dos limites estabelecidos pela Deliberação Normativa COPAM/CERH n° 01/2008, com exceção do parâmetro 

sólidos sedimentáveis em outubro de 2020. Destaca-se, ainda, o cumprimento do plano de monitoramento 

da ETE, conforme estabelecido pelas normas vigentes, e também a realização das análises de monitoramento 

do corpo receptor, exigidas como condicionantes da LAS. 
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3 Denúncia de mau cheiro da ETE 

Quanto a reclamação sobre mau cheiro oriundo da estação de tratamento de esgoto, a Copasa MG informou 

que considerou na escolha do terreno da construção da unidade de tratamento a não proximidade do 

equipamento da área urbana. Além da queima de gases, para mitigar os odores característicos do sistema de 

tratamento de esgotos, é utilizado o peróxido de hidrogênio em pontos estratégicos do tratamento para 

oxidação de gás sulfídrico, além da instalação de filtro de carvão e limalhas de aço, da vedação da caixa de 

distribuidora de vazão e da ampliação do cordão vegetal ao redor da ETE. São realizadas medições de odores 

periodicamente através de medidor multigases e realizada manutenção periódica na unidade de tratamento 

dos gases. 

 

6 CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES 

NÃO CONFORMIDADE 

NC-30. Deixar de realizar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos que compõem as unidades 

operacionais e unidades de apoio. 

REFERÊNCIA LEGAL PRAZO PARA CORREÇÃO 

Resolução Arsae nº 130/2019 (Art. 8º) Longo (180 dias) 

UNIDADE OPERACIONAL CONSTATAÇÃO 

Filtro percolador 
Distribuição desigual nos filtros 1 e 2. Observa-se uma coloração “desbotada” por 

onde o efluente escoa preferencialmente.  

 
Foto 16. Filtro percolador: calha de distribuição irregular de fluxo. 
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NÃO CONFORMIDADE 

NC-20. Deixar de organizar e atualizar as informações obrigatórias, cadastros de rede e croquis referentes aos 

sistemas públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, conforme Resolução Normativa da 

ARSAE-MG. 

REFERÊNCIA LEGAL PRAZO PARA CORREÇÃO 

Resolução Arsae nº 130/2019 (Art. 19 e 20) Longo (180 dias) 

UNIDADE OPERACIONAL CONSTATAÇÃO 

Cadastro de rede  Cadastro de rede está incompatível com o cadastro comercial (imagem 3). 

 

 

7 ORIENTAÇÕES ADICIONAIS 

7.1 Promover ações educativas, junto ao Poder Municipal, alertando a população para a importância 

da adesão ao sistema público de esgotamento sanitário e também do correto uso da RCE, para 

minimizar o lançamento na rede de resíduos que possam causar sua obstrução e evitar o 

direcionamento da água de chuva para a RCE. E ainda, enfatizar a importância, para a saúde 

pública e meio ambiente, em ter os esgotos coletados e tratados. 

7.2 Enviar comunicação aos proprietários dos imóveis não interligados à rede de esgotos, solicitando 

a conexão. E, após o prazo de 90 dias, enviar à Prefeitura Municipal a relação dos imóveis factíveis 

que possuam viabilidade técnica, mas que tenham se recusado a conectar o imóvel à rede 

coletora, conforme orientação do artigo 20 da Resolução Arsae-MG de Condições Gerais nº 

131/2019. 

7.3 Enviar documentação comprobatória da conclusão da obra de implantação do interceptor 

previsto para o bairro Auto do Cruzeiro, conforme recurso de investimento aprovado em 2018 e 

que foi realocado para PI 2021 a 2024 e da implantação do aterro sanitário de pequeno porte, 

conforme descrito no Anexo I da LAS (Anexo III deste relatório). 

7.4 Atender às determinações do Código de Posturas de Arceburgo ou outro instrumento municipal 

vigente que estabeleça critérios de qualidade e prazos para a execução de obras de recomposição 

de pavimentos. Sugere-se que, quando necessária a recomposição das vias, tais ações sejam 

acompanhadas e validadas por representantes da Prefeitura, para garantir que o resultado das 

obras fique a contento da Prefeitura. 

7.5 Reavaliar a metodologia de medição e cálculo de vazão afluente, ampliando o número de leituras 

diárias ou instalando um macromedidor eletrônico para obter valores de vazão mais fidedignos. 
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7.6 Repactuar com o Poder Concedente as obras de complementação do SES de Arceburgo, conforme 

os projetos/planilha licitatória com previsão de conclusão em 12/2019 e que o Investimento foi 

realocado para Plano de Investimento 2021 a 2024. Após repactuação, enviar cronograma para a 

Arsae MG. 

 

 

8 AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DA ARSAE-MG 

 

Karla Patrícia Dias Da Silva - Masp. 1.062.435-1 

 

 
Belo Horizonte, 09/03/2021 
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Anexo I. Croqui esquemático do SES da sede municipal de Arceburgo 
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Anexo II. Formulário de Descrição Técnico-Operacional do SES da sede municipal de 

Arceburgo
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Anexo III – Licença Ambiental Simplificada – LAS da ETE de Arceburgo 
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