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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: Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais  

Referência: SEI: Processo nº 1080.01.0035270/2020-90 (Memorando 

n° 09/2021 - ARSAE/PROC) 
Data do documento: 05/02/2021 

Resumo dos itens relacionados à demanda tratados nesse relatório: 

1. 
Realizar a fiscalização contínua dos serviços prestados pela Copasa MG no município de 
Lagoa dos Patos. 

 

Quadro 2. Características da fiscalização 

Tipo de fiscalização Fiscalização Remota 

Período da inspeção em campo 08/04 a 27/05/2021 

Localidade Fiscalizada Sede Municipal de Lagoa dos Patos 

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 
R Aniceto Pedreiro, 103 – Bairro Centro -Lagoa dos Patos, MG 
CEP:39360-000 

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

Walquíria Eliziario Caetano Rocha – USRE 

Antônio Luiz Nunes Salgado  

 

O presente relatório de fiscalização teve como motivação determinação contida na sentença 

judicial da Vara Única da Comarca de Coração de Jesus (24971118), para que a Arsae-MG cumpra o 

poder-dever de fiscalizar continuamente a atuação da COPASA no Município de Lagoa dos Patos. Esta 

fiscalização tem como objetivo avaliar as condições dos serviços de esgotamento sanitário 

prestados pela Copasa MG na sede municipal, tendo como foco principal esclarecer as 

questões relatadas no Relatório de Fiscalização Operacional Nº 83/2020. 
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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 abril 

de 2020 a abril de 2021 

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 

outubro de 2020 a abril de 2021. 

 

3 CONTRATO  

Quadro 4. Informações sobre o Instrumento Contratual 

Tipo de Contrato Vigente: Contrato de Programa Lei Municipal nº: 626/2011 

Data de assinatura do 
contrato vigente: 

21/05/2012 
Data de vencimento do 
contrato vigente: 

21/05/2042 

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

Localidades concedidas: Sede municipal e distrito de Cocal 

 

O serviço de esgotamento sanitário no Município de Lagoa dos Patos é prestado pela Copasa MG, de 

acordo com as normas estabelecidas no Contrato de Programa, assinado pelo Prestador e o Município 

no dia 21/05/2012, por um período de 30 anos, e autorizado pela Lei Municipal nº 626/2011. Foi 

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

municipal e do serviço de abastecimento de água no distrito de Cocal. 

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 856 Percentual de ligações com esgoto tratado3 (%) 100% 

População atendida (hab.) 1.823 Capacidade nominal de tratamento (L/s) 8,0 

Índice de cobertura1 (%) 98% Vazão média de tratamento (L/s) 1,66 

Índice de atendimento2 (%) 58,19% Extensão total de rede coletora (m) 19.455 

Eficiência da ETE (% médio de remoção de DBO) 90% 
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.  
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O esquema hidráulico (croqui) do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Lagoa dos Patos está 

apresentado no Anexo I. 

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

esgotamento sanitário de Lagoa dos Patos possui uma Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) de 

capacidade nominal instalada de 8 l/s e vazão média de tratamento é de 1,65 l/s, cuja tecnologia de 

tratamento é o sistema de lagoas, sendo 02 de estabilização, 01 facultativa e 03 de maturação. O 

Efluente tratado é lançado no Córrego Boqueirão. Foi declarado que o corpo receptor é intermitente, 

inexistindo fluxo superficial por longos períodos durante o ano. Dada às características do córrego, a 

Copasa MG foi questionada se no ponto de lançamento possui algum anteparo para evitar a erosão do 

solo. Ao que a Copasa MG respondeu que o efluente tratado é lançado em dispositivo tipo PV (poço 

de visita) com vistas a amortecer a velocidade desse. Foi perguntado se o programa Pro-Mananciais 

estende os cuidados de proteção com vistas a recuperar e/ou preservar o corpo receptor. O Prestador 

informou que o programa Pró-Mananciais cuida especificamente dos mananciais a montante das 

captações da companhia no sistema de abastecimento. O planejamento elaborado em 2020 para o 

ano de 2021 não incluiu o corpo receptor. Contudo, após a entrada em operação do Poço C-13 será 

levado ao Coletivo Local de Meio Ambiente (COLMEIA) a possibilidade de atuação nessa região. 

O sistema possui uma estação elevatória de esgoto final, que de acordo com o Prestador de Serviços, 

está em boas condições operacionais e possui conjunto motobomba (CMB) reserva. A existência de 

um CMB reserva é importante para garantir a continuidade do transporte de esgoto e evitar 

extravasamento na elevatória em caso de falha eletromecânica da unidade de bombeamento em 

operação.  

As unidades da estação de tratamento de esgotos – ETE – de Lagoas dos Patos podem ser observadas 

nas fotos de 1 a 22.  

  
Foto 1. ETE – Entrada. Foto 2. ETE - Área externa. 
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Foto 3. ETE – Lagoas e laboratório. Foto 4. Estação elevatória final. 

  
Foto 5. Cesto da elevatória final. Foto 6. ETE – Macromedidor de vazão. 

  
Foto 7. Estrutura do desarenador, calha 

Parshall e grade de remoção de sólidos 

grosseiros. 

Foto 8. Grade de remoção sólidos 

grosseiros. 
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Foto 9. Calha Parshall. Foto 10. Desarenador. 

  
Foto 11. Lagoas de estabilização. Foto 12. Lagoa de estabilização. 

  
Foto 13. Lagoas de maturação. Foto 14. Lagoas maturação. 
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Foto 15. Lagoa facultativa. Foto 16. Lagoa facultativa. 

  
Foto 17. Poços de monitoramento 1, 2 e 

3 respectivamente. 

Foto 18. Indicação do ponto de 

lançamento do efluente. 

  
Foto 19. Lançamento do efluente. Foto 20. Córrego Boqueirão. 
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Foto 21. Córrego Boqueirão. Foto 22. Laboratório. 

 

Segundo a Copasa (Anexo II), a rede coletora de esgoto da sede municipal de Lagoa dos Patos possui 

19.455 metros de extensão, o que confere ao município 98 % de cobertura do sistema e atende a 

58,19% da população por meio de 856 ligações ativas. Isso demonstra a baixa adesão da população ao 

sistema público de esgotamento sanitário, conforme apontado no “Relatório de Fiscalização 

Operacional Nº 83/2020”. De acordo com o Prestador, todas as 856 ligações ativas na rede coletora 

têm seus esgotos encaminhados para o tratamento. Além dessas, o sistema possui 509 ligações 

factíveis (34,61%), que são imóveis localizados em logradouros em que há infraestrutura pública de 

coleta de esgoto, mas não estão conectados à rede pública.  

A obrigatoriedade do usuário de se conectar à rede pública de serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário foi estabelecida através do artigo 45 da Lei Nacional 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 de Condições Gerais nº 131/2019, define através do artigo 20: 

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.  
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§ 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. 

Além disso, o Contrato de Programa celebrado entre a Copasa e o município de Lagoa dos Patos, 

estabelece através da sua Cláusula Quinta: 

1. São obrigações da COPASA: 

j) 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 estabelece através da sua 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.  

A Copasa MG foi indagada se é realizado algum trabalho de conscientização da população quanto aos 

riscos para saúde e dano para o meio ambiente ao realizar esgotamento sanitário de forma 

inadequada. Ao que respondeu positivamente, informando que “A despeito das restrições impostas 

pela pandemia, que fez alterar o conjunto de ações propostas pela companhia para o SES, tem-se 

cumprido as etapas do programa Engajar para Transformar, especialmente quanto ao contato com os 

clientes elegíveis a receberem ligação de esgoto”.  

Quanto à obrigatoriedade de 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 no contrato de prestação de serviços, a Copasa esclareceu que “A listagem foi encaminhada 

no primeiro semestre de 2020 e uma nova será encaminhada numa etapa posterior do programa 

engajar para transformar, ainda em 2021, após cumpridas as etapas anteriores de busca dos clientes 

(água e esgoto) factíveis pela companhia”. 

O Relatório de Fiscalização Operacional Nº 83/2020, aponta que o índice de adesão ao sistema de 

esgotamento sanitário em agosto de 2020 era de 55,43%, em maio de 2021 o índice passou para 58,2%. 
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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 em 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. O Quadro 6, esboça 

resumidamente o panorama da disponiblidade e prestação dos serviços de esgotamento sanitário no 

município de Lagoa dos Patos. 2.893 da sede 1365 

Quadro 6. Serviço de esgotamento sanitário do município de Lagoa dos Patos 

População do 
município: 
4.082 habitantes 
 
População da 
Sede municipal: 
3.132 habitantes 

População com 
disponibilidade de 

RCE: 2.907 
71,22% da população 

do município 
 

92,81% da população 
da sede municipal 

Usuários atendidos 
com EDT 

1.823 
58,2% da população 
da sede municipal 

Usuários atendidos 
com EDC 

0 0 

População com 
ligação disponível, 
mas não conecta 

1.084 
34,6% da população 
da sede municipal 

População sem disponibilidade de 
RCE(estimativa) 

244 
≈7,2% da população 
da sede municipal 

 

4.2 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, nos meses de outubro 

de 2020 a março de 2021. A tabela 1 apresenta a quantidade de solicitações executadas em cada um 

dos meses e a porcentagem de atendimentos dentro do prazo. Todas as solicitações realizadas no 

período avaliado foram executadas satisfatoriamente. 

 

Tabela 1. Atendimento a prazos para execução de serviços na sede municipal de Lagoa dos Patos 

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 

Outubro/2020 1 100% 100% 1 100% 100% 3 100% 100% 
Novembro/2020 0 - - 0 - - 3 100% 100% 
Dezembro/2020 0 - - 1 100% 100% 16 100% 100% 

Janeiro/2021 2 100% 100% 2 100% 100% 7 100% 100% 
Fevereiro/2021 1 100% 100% 1 100% 100% 5 100% 100% 

Março/2021 1 100% 100% 1 100% 100% 5 100% 100% 

Total 5 - 6 - 39 - 
Valores 

permitidos 
- 70% 100% - 70% 100% - 85% 100% 
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Em avaliação às ocorrências de vazamento de esgoto, comparou-se o número médio de ocorrências 

de vazamentos de esgoto por 10 mil habitantes nos demais municípios mineiros operados pela Copasa, 

com o valor calculado para o SES de Lagoa dos Patos. Observou-se que a partir de dezembro de 2020 

o número médio de ocorrências de vazamentos de esgoto por 10 mil habitantes em Lagoa dos Patos 

foi continuamente superior à média dos demais municípios (tabela 2), destacando-se um alto número 

de reclamações no mês de dezembro de 2020. 

Tabela 2. Comparação do n° de registros de vazamento de esgoto por 10 mil habitantes em Lagoa dos Patos e 

nos demais municípios avaliados, no período outubro/2020 a março/2021. 

Mês/ano 

Vazamento de esgoto por 10 mil hab. 

Média dos municípios avaliados Município de Lagoa dos Patos 

N°/10.000 hab. N°/10.000 hab. 
Outubro/2020 17,3 17,3 

Novembro/2020 17,3 17,3 
Dezembro/2020 16,5 92,1 

Janeiro/2021 15,5 40,3 
Fevereiro/2021 15,3 27,7 

Março/2021 15,2 27,7 

TOTAL 97,1 222,4 

 

O bairro de maior ocorrência de vazamentos de esgoto foi o Centro, seguido do bairro Cidade Nova, 

com 24 e 7 reclamações respectivamente, esses são os bairros com maior número de ligações ativas. 

Destaca-se a importância da promoção de ações educativas, alertando a população para a atenção ao 

correto uso da rede coletora, para minimizar o lançamento na rede de resíduos que possam causar 

sua obstrução e evitar o direcionamento da água de chuva para a rede coletora. O uso inadequado, 

além de provocar os transtornos oriundos do entupimento e, consequentemente, extravasamento de 

esgotos, pode danificar equipamentos e comprometer a eficiência do tratamento da ETE, projetada 

para tratar esgotos sanitários. 

4.3 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 abril de 2020 a maio de 2021 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 pH em 

dezembro de 2020, o que não desabona a eficiência do sistema. O programa de monitoramento de 

efluentes de ETE, disposto no Anexo III da Resolução Arsae-MG nº 130/2019, alterou a frequência de 
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monitoramento de ETEs, a partir do ano de 2021.  O prestador cumpriu a frequência mínima de 

monitoramento da ETE, estabelecida pelas normas vigentes.  

Tabela 3. Resultados das análises realizadas na ETE de Lagoa dos Patos 

 

 

 

  

pH3 SST1 SSed3 OLG4

A E EFIC A E EFIC E E E E

abr/20 1,43 - 306 40 87% 1446 241 83% 7,21 40,0 0,5 -

mai/20 1,63 - - - - - - - - - - -

jun/20 1,67 22 636 38 94% 1638 319 81% 8,84 88 <0,5 12,5

jul/20 1,72 - - - - - - - - - - -

ago/20 1,65 19 562 54 90% 1096 344 69% 8,46 110,0 - -

set/20 1,84 - - - - - - - - - - -

out/20 1,94 - 720 58,5 92% 1442 439 70% - - <0,5 -

nov/20 1,82 - - - - - - - - - - -

dez/20 1,71 - 543 73 87% 984 369 63% 9,45 36,0 < 0,5 29

1,82 26,0 - - - - - - 8,50 29,0 < 0,1 -

1,78 26,0 - - - - - - 8,35 - < 0,1 -

1,78 23,7 409 57 86% 773 228 71% 8,08 58,0 < 0,5 -

1,67 26,3 - - - - - - 8,75 - < 0,1 38

1,67 26,0 - - - - - - 8,30 64,0 < 0,1 -

1,77 26,0 - - - - - - 8,05 - < 0,1 -

abr/21 1,77 26,13 398 43 89% 795 188 76% 7,46 62,0 < 0,1 -

1,77 24,0 - - - - - - 8,2 - < 0,5 13

1,00 27,0 - - - - - - 44,0 < 0,1 -

1,00 - - - - - - - - - < 0,1 -

MÉDIA 2 - 458 50 89% 1018 314 72% 57,6

VALORES DE 

REFERÊNCIA
-

6,0 a  

9,0

≤100mg/L

≤150mg/L 

(Lagoas)

≤1mL/L ≤ 50mg/L

4 Frequência semestral até dezembro de 2020. À partir de janeiro de 2021  bimestral

1Frequência bimestral até dezembro de 2020. À partir de janeiro de 2021 frequência mensal. 
2Frequência Bimestral.
3Frequência bimestral até dezembro de 2020. À partir de janeiro de 2021 frequência quinzenal.

Frequência das análises de acordo com o "ANEXO III Programa de monitoramento de efluentes da ETE" da Resolução ARSAE-MG nº

130/2019:

≤ 60 mg/L ou eficiência

≥ 60% e média  anual  ≥ 70%

≤ 180 mg/L ou eficiência

≥ 55% e média  anual  ≥ 65%

Temp. = Temperatura; DBO – demanda bioquímica de oxigênio; DQO – demanda química de oxigênio; pH – potencial hidrogeniônico; SST 

– sólidos suspensos totais; SSED – sólidos sedimentáveis; OLG = Óleos e graxas; A – afluente; E – efluente; EFIC – eficiência de remoção.

MESES

Vazão 

média 

diária (L/s) 3

DBO2 DQO2

Temp. 

(º C)3

jan/21

fev/21

mar/21

mai/21
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Considerações por demanda 

1 
Realizar a fiscalização contínua dos serviços prestados pela Copasa MG no município de Lagoa 

dos Patos. 

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

Lagoa dos Patos, constatou-se que o município apresenta um baixo índice de atendimento do SES, 

com elevado número de residências cadastradas na categoria de ligações factíveis. Segundo o 

Prestador, está em curso o programa Engajar para Transformar, com o objetivo de ampliar o contato 

com os clientes elegíveis a receberem ligação de esgoto.  Em relação à rede coletora de esgotos 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. 

Quanto à Estação de Tratamento de Esgoto, 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 pH, em dezembro de 2020. 

 

6 ORIENTAÇÕES ADICIONAIS 

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

importância da adesão ao sistema público de esgotamento sanitário e o correto uso da rede 

coletora, para minimizar o lançamento na rede de resíduos que possam causar sua obstrução e 

evitar o direcionamento de água da chuva para o sistema de esgotamento sanitário. 

 

 

7 AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DA ARSAE-MG 

 

Karla Patrícia Dias Da Silva - Masp. 1.062.435-1 

 

 
 

Belo Horizonte, 31/05/2021 
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Anexo I. Croqui esquemático do SES da sede municipal de Lagoa dos Patos 
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Anexo II. Formulário de Descrição Técnico-Operacional do SES da sede municipal de Lagoa 

dos Patos 
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