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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Em 2017, a ARSAE-MG implantou a Agenda Regulatória (AR), que tem como 

finalidade levar ao conhecimento da sociedade os temas prioritários para 

aprimoramento do setor regulado. Os estudos e análises realizados no âmbito da AR 

apontaram para a necessidade de revisão e elaboração de resoluções normativas 

pela referida Agência Reguladora. Nesse sentido, entre os temas prioritários da AR, 

são oportunos destacar, os seguintes:  

I. Revisão da Resolução nº 40, publicada pela ARSAE-MG em 3 de 

outubro de 2013, ainda em vigor, a qual estabelece as condições gerais 

para prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário regulados pela Agência.  

II. Elaboração de resolução específica para disciplinar a prestação 

do serviço de abastecimento de água; e  

III. Elaboração de resolução específica para disciplinar a prestação 

do serviço de esgotamento sanitário.  

 

Ressalta-se que a Resolução Normativa ARSAE-MG nº 40/2013 possui alguns 

dispositivos que estabelecem a regulamentação para a prestação do serviço de 

esgotamento sanitário, ditames esses que norteiam a atuação desta Agência até o 

presente momento. 

No entanto, restou demonstrada a necessidade de aperfeiçoamento dessa Resolução 

n° 40/2013, com o intuito de permitir sua melhor aplicação no que tange a prestação 

do serviço de esgotamento sanitário. 

 

Para subsidiar a construção da Minuta de Resolução de Esgoto, realizou-se no 

período de janeiro a março de 2017 uma pesquisa de legislações correlatas em 

Agências Reguladoras nacionais e internacionais. No entanto, não foram encontradas 

nenhum normativo específico para o serviço público de esgotamento sanitário. 

 

Em seguida, sucedeu-se reunião interna no âmbito da ARSAE-MG, no mês de março 

de 2017, na qual foram considerados os relatos dos servidores que analisaram 



 
 

 

 
 

importantes aspectos da prestação dos serviços de esgotamento sanitário, 

notadamente, na sua efetividade.  

 

Posteriormente, realizou-se nas dependências da ARSAE-MG, reunião com público 

externo para discutir a situação do esgotamento sanitário nos municípios atendidos 

pelos prestadores regulados pela Agência. Foram abordados temas como a qualidade 

dos serviços, prazos para correções de falhas, além das soluções para prestação do 

serviço de esgotamento sanitário. 

 

A referida reunião teve a participação das seguintes instituições:  

 Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-MG/MPMG); 

 Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam); 

 Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes MG); 

 Associação Brasileira de Águas (Abas MG); 

 Departamento de Engenharia Sanitária da Escola de Engenharia da UFMG 

(DESA/UFMG); 

 Companhia de Saneamento de Minhas Gerais (COPASA MG); 

 Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata de Minas 

Gerais (Cisab-ZM/MG); 

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE de Itabira); e 

 Técnicos e especialistas em saneamento ou em temas correlatos.  

 

Ainda no contexto dessa reunião supramencionada, a ARSAE-MG realizou outra 

consulta técnica aos pesquisadores do Departamento de Engenharia Sanitária e 

Ambiental da Universidade Federal de Minas Gerais (DESA - UFMG. Adicionalmente, 

foram realizadas reuniões com representantes da Fundação Estadual do Meio 

Ambiente (FEAM) e do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM). Essas reuniões 

foram realizadas com intuito de obter contribuições para a formulação da referida 

Minuta. 

 

Munidos das informações técnicas levantadas por meio dos referidos encontros 

internos e externos, bem como das contribuições enviadas pelos pesquisadores, 

então elaborou-se a primeira versão da Minuta de Resolução em questão.  

 



 
 

 

 
 

Logo após, a referida Minuta foi submetida à 1ª consulta interna no período entre 13 

de dezembro de 2017 a 25 de janeiro de 2018 para aprovação pelos servidores da 

Agência. Nessa ocasião, foram recebidas 567 manifestações que, em sua maioria, 

não se referiam à forma textual, mas sim ao caráter técnico, estrutural ou conceitual 

da Minuta de Resolução em tela.   

 

Para tanto, foi apresentada nova proposta de Minuta de Resolução dos Serviços de 

Esgotamento Sanitário, considerando as sugestões pertinentes recebidas na aludida 

1ª consulta interna.  

 

A seguir, nova versão da Minuta de Resolução de Esgoto foi submetida à 2ª consulta 

interna na ARSAE-MG, no período de 25 de julho a 13 de agosto de 2018. Tendo em 

vista que as contribuições recebidas nessa 2ª consulta se referiam, em sua maioria, a 

aspectos de forma textual e não apresentaram discordâncias relevantes em relação 

ao caráter técnico ou conceitual, a referida Minuta foi considerada acolhida pelos 

servidores da ARSAE-MG. No que concerne aos aspectos legais, a Minuta foi avaliada 

também pela Procuradoria da ARSAE-MG, tendo sido integralmente aprovada.  

 

Finalizados os trâmites internos, o texto foi submetido a Consulta e Audiência 

Públicas, de modo a possibilitar a realização do controle social das ações da ARSAE-

MG. As contribuições recebidas pela ARSAE-MG foram apresentadas e respondidas 

no presente Relatório.  

 

O texto da Minuta de Resolução dos Serviços de Esgotamento Sanitário enuncia 

aquilo que é desejável do ponto de vista estrutural e operacional para que haja 

prestação amplamente satisfatória daquele serviço. Os objetivos dessa Minuta de 

Resolução submetida a Consulta e Audiência Públicas são:  

I. Normatizar os aspectos técnicos que deverão ser cumpridos; 

II.  Melhorar a qualidade da prestação do serviço de esgotamento sanitário; 

III. Contribuir para a promoção da saúde pública; e  

IV. Contribuir para a preservação do meio ambiente.  



 
 

 

 
 

CONSULTA PÚBLICA 

A Consulta Pública ARSAE-MG nº 14/2019 destinou-se a recolher contribuições 

acerca da Minuta de Resolução que estabelecerá as condições a serem observadas 

na prestação dos serviços públicos de esgotamento sanitário pelos prestadores de 

serviços regulados pela ARSAE-MG. Além do texto da Minuta de Resolução para os 

Serviços de Abastecimento de Esgotamento Sanitário, também foi disponibilizada a 

Nota Técnica nº 15, que acompanhou a referida Minuta, a qual encontra-se no Anexo 

III deste Relatório. 

A ARSAE-MG disponibilizou para envio das contribuições o endereço eletrônico 

consultapublica014@arsae.mg.gov.br. O período para envio foi incialmente estipulado 

entre 11 de março e 5 de abril, sendo posteriormente prorrogado até o dia 17 de abril 

de 2019.  

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

No dia 25 de abril de 2019, às 14 horas, no Auditório do CREA-MG, foi realizada a 

Audiência Pública ARSAE-MG nº 24/2019. A referida Audiência foi oficialmente aberta 

pelo Diretor Geral da ARSAE-MG, Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso.  

Em seguida, o Coordenador de Regulação Operacional, Rodrigo Polizzi, apresentou 

a contextualização da Agenda Regulatória da ARSAE-MG, como também a citada 

Minuta de Resolução, de forma a elucidar a estruturação do texto normativo e a a 

motivação dos dispositivos ali contidos.  

Na mencionada ocasião, os participantes puderam manifestar-se com o intuito de 

externar proposições para o aprimoramento do instrumento normativo em referência. 

O evento foi gravado mediante áudio de voz, a fim de possibilitar o registro escrito das 

manifestações orais emanadas pelos participantes, as quais constam na Ata nº 

52/2019 publicada no site desta Agência Reguladora. 

 



 
 

 

 
 

OBJETIVO 

O presente Relatório reporta as manifestações recebidas na Consulta Pública 

ARSAE-MG nº 14/2019 e na Audiência Pública ARSAE-MG nº 24/2019 e apresenta 

as respectivas avaliações procedidas por esta Agência. Tanto as contribuições 

enviadas à ARSAE-MG por mensagem eletrônica no período da Consulta Pública, 

quanto as manifestações realizadas na Audiência Pública foram analisadas pela 

equipe técnica da Agência, que expõe suas conclusões mediante os Anexos I e II 

neste presente documento.  

Desse modo, este Relatório tem como objetivo apresentar as manifestações que 

foram acatadas pela Agência, a fim de aprimorar a Minuta de Resolução de Esgoto 

divulgada inicialmente naqueles processos de participação social, bem como justificar 

tecnicamente as proposições que não foram acatadas ou foram acatadas 

parcialmente.   

 

MANIFESTAÇÕES  

As contribuições recebidas por meio da planilha proposta pela ARSAE-MG na 

Consulta e Audiência Públicas estão elencadas na Tabela disposta no Anexo I. 

Enquanto que as sugestões encaminhadas a esta Agência, em formato de texto 

corrido, pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Seção 

Minas Gerais (ABES-MG), foram incluídas no Anexo II deste documento. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://abes-dn.org.br/
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EQUIPE RESPONSÁVEL 
 
 
 

Izabela Márcia Coelho de Abreu 
Analista Fiscal e de Regulação 

Gerência de Regulação Operacional 
Masp: 1.371.712-9 

 
 
 

Patrícia Maria Machado Leal 
Assessora  

Gerência de Regulação Operacional 
Masp: 1.241.101-3 

 
 
 

Lívia Gamboge 
Gerente de Regulação Operacional 

Masp: 1.168.683-9 
 
 
 

Fernando Silva de Paula 
Assessor  

Coordenadoria de Regulação Operacional 
Masp: 1.362.471-3 

 
 

 
Rodrigo Bicalho Polizzi 

Coordenador Técnico de Regulação Operacional e Fiscalização de Serviços 
Masp: 1.130.651-1 

 
 
 

Matheus Valle de Carvalho e Oliveira 
Chefe de Gabinete 
Masp: 1.309.340-6 

 
 

De acordo: 

 

Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso 
Diretor Geral 

Masp: 1.386.934-2 



 
 

 

 
 

ANEXO I – CONTRIBUIÇÕES ENCAMINHADAS EM PLANILHA 
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Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

Copasa 2 3 III – amostragem: processo de 
obtenção de amostras realizado 
com representatividade, replicação 
e distribuição determinadas; 

III - amostragem: atividade que consiste 
em retirar uma fração representativa 
(amostra) de uma região para fins de 
ensaio ou medição. 

Guia Nacional de Coleta e Preservação de 
Amostras - Água, Sedimento, 
Comunidades Aquáticas e Efluentes 
Líquidos - Agência Nacional de Águas - 
ANA (2011) 

Não acatado As definições dos termos técnicos objetivam 
permitir que qualquer leitor compreenda as 
disposições da resolução e não necessariamente 
reproduzirão com as mesmas palavras os 
conceitos empregados nas normas técnicas. 

Copasa 2 4 IV – by-pass: desvio dos esgotos do 
seu caminho principal na unidade 
operacional, para a realização de 
manutenções ou devido a eventos 
atípicos, a fim de proteger as 
unidades do sistema de 
esgotamento sanitário e propiciar a 
segurança; 

IV – by-pass: desvio dos esgotos do 
sistema de esgotamento sanitário para 
a realização de manutenções ou devido 
a eventos atípicos,  inclusive proteção 
das unidades do sistema e propiciar a 
segurança; 

melhor caracterização do  caminho 
principal de esgoto. 

Acatado  

Copasa 2 5 V – caixa de inspeção: dispositivo 
instalado em pontos de mudança 
de declividade, direção ou junção 
de tubulações, destinado a 
limpeza, desobstrução e 
manutenção; 

V - Caixa de inspeção: dispositivo 
intradomiciliar destinado a permitir a 
transição entre o ramal interno e o 
ramal externo ou predial de esgoto, bem 
como a inspeção, limpeza, desobstrução 
das tubulações à montante e jusante da 
mesma; 

Redefinição baseada em conceitos 
empregados nas normas das empresas de 
saneamento e ABNT, a citar: NBR 8160, 
NTS217.,etc. ... 

Não acatado A definição da NBR 8160 é muito parecida com a 
proposta na minuta de resolução, que considera 
vários tipos de caixa de inspeção, não apenas a 
pública. Não necessariamente a caixa de inspeção 
é intradomiciliar. Neste inciso, trata-se 
primeiramente da definição genérica de caixa de 
inspeção, com um conceito mais amplo. A 
definição sugerida nesta contribuição refere-se à 
caixa de inspeção de ligação, que seria a mesma 
que caixa de inspeção pública, que encontra-se 
no item abaixo. A opção pela definição similar à 
NBR8160 atende bem às necessidades do texto 
normativo.  

Copasa 2 6 VI – caixa de inspeção pública: caixa 
de inspeção ligada ao ramal 
externo de esgoto, situada 
comumente na calçada, que 
possibilita a inspeção e a 
desobstrução do ramal externo. 
Também conhecida como poço 
luminar; 

VI – caixa de inspeção pública: 
dispositivo destinado a permitir a 
transição entre o ramal interno e o 
ramal externo ou predial de esgoto, 
situada em área pública de uso comum, 
que possibilita a inspeção e a 
desobstrução à montante e jusante da 
mesma. Também conhecida como poço 
luminar; 

Redefinição baseada em conceitos 
empregados nas normas das empresas de 
saneamento e ABNT, a citar: NBR 8160, 
NTS217.,etc. ... 

Não acatado Esta definição é complementar à definição 
anterior e a sugestão do prestador apenas altera 
a forma de escrever, sem acrescentar conteúdo à 
definição.  



 
 

 

 
 

A
u

to
r 

A
rt

ig
o

 

In
ci

so
 

Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

Copasa 2 7 VII – capacidade nominal da ETE: 
vazão, em condições normais de 
funcionamento, para qual a 
Estação de Tratamento de Esgoto 
(ETE) foi projetada, expressa em 
litros por segundo (l/s); 

VII – capacidade nominal da ETE: vazão 
média diária para qual a estação de 
tratamento de esgoto foi instalada,  
expressa em litros por segundo (L/s); 

A unidade de tratamento de esgoto deve 
ser identificada pela sua capacidade 
efetivamente instalada. 

Acatado  

Copasa 2 8 VIII – central de recebimento de 
lodo: conjunto de instalações 
físicas especialmente concebidas e 
operadas para receber a descarga 
de lodos; 

Excluir + Acatado  

Copasa 2 9 IX – coleta de esgoto: recolhimento 
do esgoto das unidades usuárias 
por meio de ligações à rede 
coletora. 

Excluir Definição não é empregada ao longo da 
minuta de resolução 

Não acatado O serviço de esgotamento sanitário engloba as 
etapas de coleta, transporte, tratamento e 
destinação final, conforme Lei 11.445/2007 e 
alterações da MP 868/2018. O texto da resolução 
cumpre sua função de definir tecnicamente as 
concepções utilizadas, em conformidade com a 
lei federal. Desse modo, as definições das quatro 
etapas foram incluídas no texto da minuta a fim 
de propiciar o entendimento de qualquer leitor.  

Copasa 2 10 X – coletor predial: tubulação que 
ultrapassa a testada do imóvel, 
ligando o ramal interno à rede 
coletora de esgotos ou ao ramal 
condominial de passeio. 

Excluir Termo não empregado nas referências 
normativas das empresas de saneamneto 
e normas ABNT e, portanto, excluido da 
minuta de resolução. 

Não acatado Este termo foi definido com base na definição de 
coletor predial existente na NBR 8160 e sofreu 
alterações com o objetivo de facilitar a 
compreensão de qualquer leitor. 

Copasa 2 15 XV – efluente doméstico: resíduo 
líquido, comumente proveniente 
de atividade higiênica ou de 
limpeza, com características de 
efluentes produzidos em 
ambientes domésticos; 

XV – esgoto doméstico: resíduo líquido, 
comumente proveniente de atividade 
higiênica ou de limpeza, com 
características de efluentes produzidos 
em ambientes domésticos; 

Adequação da definição estabelecida na 
ABNT NBR 9648. 

Acatado  

Copasa 2 16 XVI – efluente não-doméstico: 
resíduo líquido proveniente de 
utilização de água para fins 
industriais, comerciais ou de 
prestação de serviços, que adquire 
características que o diferem do 
esgoto doméstico; 

XVI –  esgoto não-doméstico: resíduo 
líquido resultante dos processos 
industriais, comerciais ou de prestação 
de serviços, que adquire características 
que o diferem do esgoto doméstico. 

Adequação da definição estabelecida na 
ABNT NBR 9648. 

Acatado  
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Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

Copasa 2 18 XVIII – estação de tratamento de 
esgoto (ETE): conjunto de unidades 
de tratamento, equipamentos, 
órgãos auxiliares, acessórios e 
sistemas de utilidades cuja 
finalidade é a redução das cargas 
poluidoras do esgoto sanitário e 
condicionamento da matéria 
residual resultante do tratamento; 

XVIII – estação de tratamento de esgoto 
(ETE): conjunto de unidades de 
tratamento, equipamentos, órgãos 
auxiliares, órgãos acessórios e sistemas 
de utilidades cuja finalidade é a 
redução das cargas poluidoras do 
esgoto sanitário e condicionamento da 
matéria residual resultante do 
tratamento; 

Eliminar o termo "órgãos auxiliares" por 
não fazer sentido nessa definição. 

Não acatado Neste caso, considerou-se conveniente a 
utilização da definição tal como esta disposta na 
NBR 12209. 

INCT ETEs 
Sustentáveis 

2 19 Art. 2° Para os fins desta resolução, 
são adotadas as seguintes 
definições... 
XIX – extravasamento de esgotos: 
fluxo de esgotos para fora dos 
condutos como resultado do 
rompimento, obstrução de redes 
coletoras, interceptores ou 
emissários de esgotos, ou, ainda, 
vazões afluentes superiores à 
capacidade de projeto. 

XIX – extravasamento de esgotos: fluxo 
de esgotos para fora dos condutos 
como resultado do rompimento, 
obstrução de redes coletoras, 
interceptores ou emissários de esgotos, 
ou, ainda, devido a vazões afluentes a 
ETE superiores à capacidade de 
projeto. 

alteração do texto visando abranger os 
extravasamentos ocorridos na entrada da 
ETE. 

Não acatado Vazões afluentes superiores a capacidade de 
projeto podem ser causa de extravasamento em 
redes, interceptores, elevatórios, entre outros. 
Não é uma situação que acomete exclusivamente 
ETEs. 

Copasa 2 23 XXIII – ligação de esgoto: conexão 
do ramal externo à rede coletora 
de esgotos; 

Excluir Contemplada na definição de ramal 
externo ou ramal predial como sinônimo. 

Não acatado As definições de ramal externo e interno referem-
se a estruturas físicas, enquanto ligação de 
esgoto refere-se ao ato de conexão do ramal 
externo à rede pública de esgotos.  

Copasa 2 24 XXIV – linha de recalque: conduto 
da rede de coleta que opera 
pressurizado, recalcando esgoto de 
uma elevatória a outro ponto da 
rede ou a ETE. 

XXIV – linha de recalque: conduto da 
rede de coleta que opera pressurizado, 
recalcando elevando esgoto de uma 
elevatória a outro ponto da rede ou a 
ETE. 

Adequação da definição para 
corresponder aos demais itens das 
definições e ao linguajar técnico. 

Acatado 
parcialmente 

As expressões "da rede de coleta" e "da rede ou 
ETE" serão removidas. A expressão "recalcando" 
será mantida, tendo em vista que trata-se de 
linguagem técnica apropriada, sinônimo de 
"elevando".  

Copasa 2 25 XXV – livro de ocorrências da ETE: 
livro mantido na ETE para que 
sejam registradas as ocorrências de 
eventos, sejam eles previstos ou 
não, usuais ou atípicos, conforme 
estabelecido pelas normas 
regulatórias ou procedimentos 
operacionais padrão. 

XXV – registro de ocorrências da ETE: 
apontamentos mantidos na ETE, 
relativo às ocorrências de eventos, 
sejam eles previstos ou não, usuais ou 
atípicos, conforme estabelecido pelas 
normas regulatórias ou procedimentos 
operacionais padrão. 

Eliminar o termo livro de ocorrências e 
substituir por registro de ocorrências, 
que poderá abranger outras formas de 
registro, que não sejam unicamente o 
livro de ocorrências. 

Não acatado Dificilmente um operador vai fazer registro digital 
das ocorrências operacionais em campo. O livro 
de ocorrência existe para que os registros sejam 
feitos e acessados com mais facilidade, na própria 
unidade. O prestador pode optar por digitalizar os 
registros do livro, caso julgue necessário. Além 
disso, é importante considerar que nem todos os 
prestadores têm condições de manter registros 
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Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

digitalizados e a norma deve contemplar 
diferentes realidades.   

Copasa 2 26 XXVI – lodo: resíduo rico em 
substâncias minerais e orgânicas 
gerados nos processos de 
tratamento de esgoto sanitário. 
Pode ser proveniente do 
tratamento na ETE, de sistema 
estático, entre outros. 

XXVI - lodo: suspensão aquosa de 
substâncias minerais e orgânicas 
separadas no processo de tratamento. 

Conforme NBR 12209 da ABNT Não acatado As definições dos termos técnicos objetivam 
permitir que qualquer leitor compreenda as 
disposições da resolução e não necessariamente 
reproduzirão com as mesmas palavras os 
conceitos empregados nas normas técnicas. 

Copasa 2 27 XXVII – manual de operação da ETE: 
documento técnico, específico de 
cada ETE, que indica os parâmetros 
de qualidade a serem alcançados 
no efluente tratado; a eficiência do 
tratamento relativa aos principais 
componentes do esgoto; as regras 
ou instruções para operação das 
diversas unidades e equipamentos 
eletromecânicos; procedimentos 
de amostragem e análise do esgoto 
ao longo do tratamento; plano de 
monitoramento de esgotos; plano 
de manutenção preventiva das 
principais unidades da ETE e outras 
eventuais indicações; 

XXVII – manual de operação da ETE: 
documento técnico, específico de cada 
ETE, que indica os parâmetros de 
qualidade a serem alcançados no 
efluente tratado; a eficiência do 
tratamento relativa aos principais 
componentes do esgoto; as regras ou 
instruções para operação das diversas 
unidades e equipamentos 
eletromecânicos; procedimentos de 
amostragem e análise do esgoto ao 
longo do tratamento; plano de 
monitoramento de esgotos; plano de 
manutenção preventiva das principais 
unidades da ETE e outras eventuais 
indicações; 

Os detalhamentos operacionais estão 
descritos nos POPs específicos. 

Acatado  

Copasa 2 29 XXIX – padrão de ligação: 
características do ramal interno, 
ramal condominial e coletor predial 
que devem ser atendidas para 
possibilitar a realização da ligação 
de esgoto pelo prestador de 
serviços; 

XXIX – padrão de ligação: características 
e requisitos estabelecidos pelo 
prestador de serviços para o ramal 
externo ou predial e, inclusive, do ramal 
interno  a serem atendidos  pelos 
usuários para conexão a rede coletora 
de esgoto; 

Melhor entendimento e delimitação de 
responsabilidade. 

Acatado 
parcialmente 

O trecho "requisitos estabelecidos pelo 
prestador" será incluído.  
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Copasa 2 32 XXXII – ponto de ligação de esgoto: 
ponto de conexão entre coletor 
predial ou rede condominial com a 
rede coletora de esgoto. Quando 
existente, a caixa de inspeção 
pública constitui o ponto de ligação 
de esgoto; 

XXXII – ponto de ligação de esgoto: 
ponto de conexão do ramal externo  
com a  última caixa de inspeção da 
instalação predial ou com a caixa de 
inspeção pública, quando esta última 
existir; 

Redefinição baseados em conceitos 
empregados em normas das empresas de 
saneamento e ABNT, a citar: NBR 8160, 
NTS217.,etc. ... 
Ver croqui anexo. 

Não acatado As normas NBR8160 e NTS217 não apresentam 
definição para "ponto de ligação".  
 
De acordo com a contribuição, o ponto de ligação 
na ausência de caixa de inspeção pública se daria 
com a última caixa de inspeção da instalação 
predial, sendo que esta última pode estar dentro 
da propriedade do usuário. No entanto, toda a 
minuta foi elaborada com a concepção de que é 
responsabilidade do usuário instalar o coletor 
predial e levá-lo além da testada do imóvel, para 
que o prestador possa realizar a ligação na área 
pública. Se acatarmos a contribuição, 
admitiremos a possibilidade do ponto de ligação 
estar dentro de propriedade privada, o que pode 
gerar incoerências. 

Copasa 2 35 XXXV – ramal: conjunto de 
tubulações e acessórios, associados 
às unidades usuárias, destinados a 
coletar e transportar o esgoto 
sanitário; 

XXXV – ramal: conjunto de tubulações, 
conexões e acessórios que interligam o 
sistema predial ou condominial de 
esgoto à rede coletora de esgoto. 

Redefinição baseados em conceitos 
empregados em normas da COPASA 
T.194/_  e bibliografias do Núcleo 
Sudeste de Capacitação e Extensão 
Tecnológica em Saneamento Ambiental – 
Nucase 

Acatado 
parcialmente 

 

Copasa 2 36 XXXVI – ramal condominial: ramal 
destinado a coletar o esgoto de 
uma ou mais unidades usuárias que 
compõem um sistema condominial 
de esgotamento sanitário, que 
pode passar por dentro dos lotes 
ou em passeios. 

Excluir O sistema de esgotamento condominial, 
por ser uma solução alternativa de 
esgotamento sanitário, deve ser tratado 
em resolução específica, a exemplo do 
esgoto estático, tendo em vista a 
necessidade de estabelecimento de 
responsabilidade pela sua implantação, 
operação e manutenção. 

Não acatado A definição é necessária, tendo em vista que 
trata-se de uma alternativa possível para 
viabilizar a prestação do serviço de esgotamento 
sanitário.  

Copasa 2 37 XXXVII – ramal externo: liga o ramal 
interno à rede coletora de esgotos 
e é composto por: (1) coletor 
predial e (2) ponto de ligação de 
esgoto, incluindo a caixa de 
inspeção pública, quando houver. 
Pode ser conhecido também como 
ramal predial; 

XXXVII – ramal externo: trecho de 
tubulação e conexões compreendido 
entre o ponto de ligação de esgoto  e a 
rede coletora de esgotos, podendo ser 
chamado de ramal predial ou de ligação 
predial de esgoto. 

Redefinição baseados em conceitos 
empregados em normas das empresas de 
saneamento e ABNT, a citar: NBR 8160, 
NTS217.,etc. ... 

Não acatado A definição proposta não corresponde à 
realidade.  
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Cesama 2 37  Caixa de Inspeção: 
Minuta/CAPII/Art 2º/ Item XXXVII 
(Ramal Externo:..., Incluindo a caixa 
de Inspeção Publica 

Manutenção da caixa de inspeção é 
responsabilidade do proprietário, não é 
pública 

O codigo de postura indica que a 
responsabilidade pela manutenção do 
passeio e caixa de inspeção é do 
proprietário. Não tem como não tratar 
como integradas no mesmo espaço, pois 
são muitos imóveis, teriamos que 
realocar varias caixas em frente as 
garagens para uso dos tampos 
articulados, há vários imóveis que não 
tem passeios, ou sem manutenção, fatos 
estes que comprometem as caixas de 
inspeção em sua funcionalidade, haveria 
necessidade de efetivar recursos de 
manutenção de caixas e passeios. Riscos 
de ao fazer a manutenção da caixa, 
termos que refazer todo o passeio devido 
aos danos estéticos. 

Não acatado O texto da resolução não deixa explícito que a 
responsabilidade de construção da caixa de 
inspeção pública é do prestador de serviços ou 
dos usuários, pois esta determinação deve 
constar no código de posturas do município. Em 
Belo Horizonte, a COPASA instala as caixas, em 
Juiz de Fora, os usuários devem instalar conforme 
o padrão de ligação de esgoto estabelecido pela 
CESAMA. De acordo com a lei, a caixa de inspeção 
que fica externa ao imóvel é componente do 
sistema público de esgotamento sanitário. O 
código de posturas do município pode 
determinar quem é o responsável por sua 
construção e manutenção, mas isso não altera a 
natureza pública do bem no que se refere à 
propriedade. Do mesmo modo, as 
calçadas/passeios públicos constituem bens 
públicos municipais, que estão sob a 
responsabilidade do proprietário do imóvel 
lindeiro. Sendo assim, não há o que ser acatado 
nesta manifestação. A determinação da ARSAE-
MG é importante para que se mantenha a 
obrigatoriedade do prestador realizar 
manutenção.  

Copasa 2 39 XXXIX – rede coletora de esgotos: 
tubulação pertencente ao sistema 
público de esgotamento sanitário 
que recebe contribuições de 
esgoto dos ramais externos em 
qualquer ponto ao longo de seu 
comprimento; 

XXXIX – rede coletora de esgotos: 
conjunto de tubulação, conexões e 
acessórios pertencentes ao sistema 
público de esgotamento sanitário que 
recebe contribuições de esgoto dos 
ramais externos em qualquer ponto ao 
longo de seu comprimento; 

ABNT NBR 9648 Acatado  

Copasa 2 40 XL – refluxo de esgotos: 
extravasamento que aflora no 
interior de unidade usuária ou na 
via pública pela tampa de órgão 
acessório, decorrente da obstrução 
dos condutos. 

XL – refluxo de esgotos: 
extravasamento que aflora no interior 
da unidade usuária. 

O refluxo é considerado apenas como o 
retorno de esgoto que ocorre no interior 
da unidade usuária. 

Acatado  
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Copasa 2 41 XLI – sistema condominial: sistema 
cuja concepção se baseia na 
utilização de ramais condominiais 
de um agrupamento de imóveis 
com caminhamento parcial ou 
completo das tubulações no 
interior dos lotes de múltiplas 
unidades usuárias até a conexão 
com a rede coletora de esgotos; 

Excluir O sistema de esgotamento condominial, 
por ser uma solução alternativa de 
esgotamento sanitário, deve ser tratado 
em resolução específica, a exemplo do 
esgoto estático, tendo em vista a 
necessidade de estabelecimento de 
responsabilidade pela sua implantação, 
operação e manutenção. 

Acatado  

Copasa 2 42 XLII – sistema de esgotamento 
sanitário (SES): conjunto de 
instalações e equipamentos 
utilizados nas atividades de coleta, 
transporte, elevação, tratamento e 
disposição final dos esgotos 
sanitários e dos subprodutos do 
seu tratamento; 

XLII - Sistema de esgoto sanitário 
separador (SES): conjunto de condutos, 
instalações e equipamentos destinados  
a  coletar,  transportar,  condicionar  e  
encaminhar somente  esgoto  sanitário  
a  uma  disposição  final  conveniente, 
de modo contínuo e higienicamente 
seguro. 

Definição em conformidade com a ABNT 
NBR 9648 indispensável para melhor 
compreendimento 

Não acatado As definições dos termos técnicos objetivam 
permitir que qualquer leitor compreenda as 
disposições da resolução e não necessariamente 
reproduzirão com as mesmas palavras os 
conceitos empregados nas normas técnicas. 

Copasa 2 44 XLIV – sistema estático – solução de 
esgotamento sanitário local, 
podendo ser individual ou coletiva, 
neste caso atendendo poucas 
unidades usuárias, envolvendo 
usualmente a utilização de fossas 
sépticas; 

Excluir O sistema de esgotamento estático deve 
ser tratado em Resolução específica, 
conforme § único do art. 1º. 

Não acatado Ainda que o sistema de esgotamento estático não 
seja tratado nesta resolução, é importante definir 
o termo, a fim de propiciar ao leitor a 
compreensão e delimitação do assunto que está 
sendo tratado. 

Copasa 2 47 XLVII – tratamento de esgoto 
sanitário: conjunto de técnicas 
aplicadas visando à redução da 
carga poluidora dos esgotos. 

XLVII – tratamento de esgoto sanitário: 
conjunto de técnicas, equipamentos e 
acessórios  aplicados aos esgotos 
visando à redução da carga poluidora e 
o codicionamento da matéria residual 
resultante do tratamento. 

Fundamentada na NBR 12209 da ABNT Acatado 
parcialmente 

O trecho "e o condicionamento da matéria 
residual resultante do tratamento" será incluído.  

Copasa 2 49 XLIX – unidade de tratamento: cada 
um dos elementos da ETE em que o 
processo de tratamento do esgoto 
se realiza; 

XLIX - unidade de tratamento: Qualquer 
uma das partes de uma ETE cuja função 
seja a realização de uma operação 
unitária (procedimento que resulta na 
transformação física do esgoto ou 
resíduos da ETE) ou processo unitário 
(procedimento que resulta em 

Fundamentada na NBR 12209 da ABNT Não acatado As definições dos termos técnicos objetivam 
permitir que qualquer leitor compreenda as 
disposições da resolução e não necessariamente 
reproduzirão com as mesmas palavras os 
conceitos empregados nas normas técnicas. 
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transformação quimica ou biológica 
dos esgotos ou resíduos da ETE). 

Copasa 2 50 L – unidade usuária: imóvel ou 
parte de um imóvel que é objeto de 
ocupação independente quem 
utiliza os serviços públicos de 
esgotamento sanitário, mesmo que 
por meio de ligação única; e 

L – unidade usuária: imóvel ou parte de 
um imóvel que é objeto de ocupação 
independente que utiliza os serviços 
públicos de esgotamento sanitário, 
mesmo que por meio de ligação única; 
e 

Correção ortográfica. Acatado  

Copasa 2   amostra simples: amostra coletada uma 
única vez, em um determinado instante, 
constituída por uma única porção. 

Conceito utilizado para alguns 
parâmetros no Plano de Amostragem. 
Guia Nacional de Coleta e Preservação de 
Amostras - Água, Sedimento, 
Comunidades Aquáticas e Efluentes 
Líquidos - Agência Nacional de Águas - 
ANA (2011) 

Acatado  

Copasa 2   esgoto sanitário: resíduo líquido 
constituído de esgotos doméstico e não 
doméstico, água de infiltração e a 
contribuição pluvial parasitária. 

Inserir definição.  
Adequação da definição estabelecida na 
ABNT NBR 9648. 

Acatado  

Copasa 3 0 Art. 3º A implantação, a 
manutenção e a operação do 
sistema de esgotamento sanitário 
são de responsabilidade do 
prestador de serviços. 

Art. 3º A implantação, a manutenção e 
a operação do sistema de esgotamento 
sanitário público são de 
responsabilidade do prestador de 
serviços.  
 

Normalmente, o prestador de serviços 
recebe unidades implantadas por 
prefeituras (ao assumir o sistema) e por 
empreeendedores, responsáveis pela 
implantação de infraestrutura de 
empreendimentos particulares. 

Acatado 
parcialmente 

Art. 3º A implantação, a manutenção e a 
operação do sistema público de esgotamento 
sanitário são de responsabilidade do prestador 
de serviços.  
 

Copasa 3 1  Parágrafo novo: A implantação do 
sistema de esgotamento sanitário, em 
caso de empreendimentos particulares, 
será de responsabilidade do 
empreendedor.  

Acréscimo de parágrafo tratando do caso 
específico de implantação de unidades de 
sistema por empreendedores, que são os 
responsáveis pela implantação, nos 
empreendimentos particulares. 

Acatado  

Cesama 3 1  CAP III - art 3º /§1º- O ponto de ligação 
de esgoto, excluindo a caixa de 
Inspeção Pública, quando houver, 
compõem o Sistema Público de 
Esgotamento Sanitário 

A caixa de inspeção de esgoto nunca foi 
de responsabilidade da Cesama. Não há 
como absorver o ônus de construir e 
manter cerca de 150 mil caixas 
atualmente existentes, muitas delas 
antigas, fora de padrão, lacradas, 
internas, etc. Há que se considerar 

Não acatado Conforme prestador podem ser pactuadas as 
responsabilidades entre usuário e prestador. O 
objetivo é garantir a desobstrução da rede pelo 
prestador não manutenção no passeio e caixa. 
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também a questão de riscos de acidentes 
para pedestres, em casos de caixas com 
tampas quebradas, que passarão a 
acionar judicialmente a prestadora. Da 
mesma forma que o passeio público é de 
responsabilidade do proprietário do 
imóvel, a caixa de inspeção, que deve se 
localizar no passeio, também deve ser. 

Copasa 3 3 §3º As redes implantadas em áreas 
públicas de uso comum são 
consideradas, sob o aspecto de 
operação e manutenção, como 
pertencentes ao sistema público de 
esgotamento sanitário. 

§3º As redes implantadas em áreas 
públicas de uso comum e em faixas de 
servidão regulares são consideradas, 
sob o aspecto de operação e 
manutenção, como pertencentes ao 
sistema público de esgotamento 
sanitário. 

Há casos de redes no interior de 
quarteirão e de  linhas de recalque em 
faixa de servidão que tambem fazem 
parte do sistema público. 

Acatado  

Copasa 4  Art. 4º O prestador de serviços 
deve assegurar a continuidade da 
prestação dos serviços 
esgotamento sanitário. 

Art. 4º O prestador de serviços deve 
assegurar a continuidade da prestação 
dos serviços de esgotamento sanitário. 

Correção ortográfica. Acatado  

Copasa 5  Art. 5º O prestador de serviços 
pode realizar paralisação das 
atividades operacionais, mediante 
a necessidade de efetuar reparos, 
modificações ou melhorias no 
sistema de esgotamento sanitário. 

Art. 5º O prestador de serviços pode 
realizar paralisação das atividades 
operacionais, mediante a necessidade 
de efetuar reparos, modificações, 
melhorias no sistema de esgotamento 
sanitário, ou por determinações legais.  

Pode ocorrer determinações da justiça 
para desligamento do sistema ou parte 
dele. 

Acatado  

INCT ETEs 
Sustentáveis 

5  Art. 5º O prestador de serviços 
pode realizar paralizações das 
atividades operacionais, mediante 
a necessidade de efetuar reparos, 
modificações ou melhorias no 
sistema de esgotamento sanitário. 

acréscimo de parágrafo único: Exceto 
nas situações emergenciais, os reparos 
e similares devem ser avisados com 
antecedência mínima de X dias. 

verificar e definir um prazo de 
antecedência mínima factível. 

Não acatado Não existe a necessidade de informar sobre 
paralisações no sistema de esgotamento 
sanitário, uma vez que os usuários não são 
diretamente afetados. No caso das paralisações 
dos sistemas de abastecimento de água, que 
afeta diretamente os usuários, existem normas 
específicas para isso na resolução de água.  

Defensoria 
Pública 

6  Art. 6° O prestador de serviços deve 
empregar alternativas tecnológicas 
compatíveis com as condições 
sanitárias e ambientais da área em 
que atua e com a capacidade de 
pagamento dos usuários. 

Art. 6° O prestador de serviços deve 
empregar alternativas tecnológicas 
compatíveis com as condições 
sanitárias e ambientais da área em que 
atua e com a capacidade de pagamento 
dos usuários nos núcleos informais. 

Colocar Justificativa neste campo. Não acatado A Resolução de Condições Gerais já prevê 
condições especiais de pagamento para os 
usuários que se enquadram na categoria social. 
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Copasa 7  Art. 7º O prestador de serviços, ao 
operar o sistema de esgotamento 
dinâmico, deve disponibilizar 
serviços de esgotamento estático 
quando esses se fizerem 
necessários em sua área de 
concessão. 

Excluir O sistema de esgotamento estático deve 
ser tratado em Resolução específica, 
conforme § único do art. 1º, incluindo a 
forma de remuneração do prestador. 

Acatado  

INCT ETEs 
Sustentáveis 

7  Art. 7º O prestador de serviços, ao 
operar o sistema de esgotamento 
dinâmico, deve disponibilizar 
serviços de esgotamento estático 
quando esses se fizerem 
necessários em sua área de 
concessão. 

 especificar melhor a competência do 
prestador de serviços em relação aos 
serviços de esgotamento estático. 

Não acatado Este artigo será excluído, visto que os serviços de 
esgotamento estático serão objeto de resolução 
específica.  

Copasa 8  Art. 8º O ramal interno, os ramais 
condominiais e o coletor predial, 
até o ponto de ligação de esgoto ou 
caixa de inspeção pública, são de 
responsabilidade do usuário. 

Art. 8º O ramal interno, os ramais 
condominiais e o coletor predial, até o 
ponto de ligação de esgoto, ou caixa de 
inspeção pública, é de responsabilidade 
do usuário. 

Melhorar a delimitação das 
responsabilidades diante das propostas 
de retificações apresentadas.  

Acatado 
parcialmente 

A questão de esgoto condominial será tratada em 
outra oportunidade. 

Defensoria 
Pública 

8  Art. 8° O ramal interno, os ramais 
condominiais e o coletor predial, 
até o ponto de ligação de esgoto ou 
caixa de inspeção pública, são de 
responsabilidade do usuário. 

INCLUSÃO DOS PARÁGRAFOS - 1§ Nos 
núcleos informais haverá gratuidade do 
serviço. / 2§ Comprovando o usuário a 
sua incapacidade financeira, deverá ser 
concedida parcial ou total isenção das 
obras necessárias para as devidas 
ligações.  

Garantir eficiência do sistema de 
esgotamento sanitário ápos e, 
comprovada a incapacidade financeira do 
usuário. 

Não acatado O artigo diz respeito à responsabilidade técnica 
sobre as instalações. A questão do custeio das 
ligações é objeto da Resolução de Condições 
Gerais.  

Copasa 9  Art. 9º O prestador de serviços 
deve atender as solicitações de 
manutenção dos ramais 
condominiais quando solicitado 
pelo usuário, se o acesso for 
permitido por este e se for 
tecnicamente viável. 

Excluir O sistema de esgotamento condominial, 
por ser uma solução alternativa de 
esgotamento sanitário, deve ser tratado 
em resolução específica, a exemplo do 
esgoto estático, tendo em vista a 
necessidade de estabelecimento de 
responsabilidade pela sua implantação, 
operação e manutenção. 

Acatado  

Cesama 9  O artigo 9º ..." o prestador de 
serviço deve....".  

Achamos mais adequado ao contexto, a 
palavra "pode" substituindo o "deve". 

 Não acatado O artigo será excluído. No entanto, a expressão 
"pode" confere faculdade à ação, sendo que a 
intenção do artigo é criar a obrigação para que o 
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prestador atenda aos usuários que fazem uso de 
sistema condominial. 

Copasa 10  Art. 10º As unidades operacionais 
devem dispor de identificação 
padronizada na fachada, contendo 
o nome do prestador de serviços, o 
nome da unidade e avisos de 
advertência de acordo com as 
características do local. 

Art. 10º As unidades operacionais 
devem dispor de identificação 
padronizada, em local de fácil 
vizualizão, contendo o nome do 
prestador de serviços, o nome da 
unidade e avisos de advertência de 
acordo com as características do local. 

O local de identificação da unidade 
operacional caberá ao prestador de 
serviços. 

Acatado  

Copasa 13  Art. 13 O prestador de serviços 
deve instalar estruturas físicas, 
incluindo cercas e muros, para 
delimitar e proteger a área das 
unidades do sistema de 
esgotamento sanitário. 

Art. 13 O prestador de serviços deve 
instalar estruturas físicas adequadas, 
conforme as características do local e da 
unidade, para delimitar e proteger a 
área das unidades do sistema de 
esgotamento sanitário. 

O prestador de serviços poderá utilizar 
elevatórias subterrâneas, sendo 
desnecessária a construção de cercas e 
muros. 

Acatado  

Copasa 14  Art. 14 O prestador de serviços 
deve realizar a conservação da 
infraestrutura predial de suas 
unidades e a manutenção 
preventiva e corretiva dos 
equipamentos que as compõem. 

Art. 14 O prestador de serviços deve 
realizar a conservação da infraestrutura 
predial de suas unidades e a 
manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos que as compõem. 

A manutenção dos equipamentos 
pressupõe a manutenção preventiva e 
corretiva, não sendo necessário 
especificá-las. 

Não acatado O artigo explicitou a necessidade de 
manutenções preventivas e corretivas a fim de 
enfatizar as situações, tendo em vista que as 
manutenções preventivas são frequentemente 
negligenciadas pelos prestadores de serviço, o 
que pode ser constatado nos relatórios de 
fiscalização emitidos pela ARSAE-MG. 

Saae Itabira 14  Art. 14 O prestador de serviços 
deve realizar a conservação da 
infraestrutura predial de suas 
unidades e a manutenção 
preventiva e corretiva dos 
equipamentos que as compõem. 
Parágrafo único. O prestador de 
serviços deve manter registro de 
todas as 
manutenções realizadas nos 
últimos 24 (vinte e quatro) meses. 

Art. 14 O prestador de serviços deve 
realizar a conservação da infraestrutura 
predial de suas unidades e a 
manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos que as compõem, com 
prazo de implantação de 12 meses a 
partir da data de publicação. 
Parágrafo único. O prestador de 
serviços deve manter registro de todas 
as manutenções realizadas nos últimos 
24 (vinte e quatro) meses. 

Necessidade de levantamento das 
caracteristicas dos equipamentos 
instalados nas unidades, para definição 
da frequência da realização das 
inspeções, elaboração do procedimento 
de manutenção preventiva dos 
equipamentos, criação de formulários e 
realização de treinamento da equipe 
envolvida no trabalho.  

Não acatado As manutenções são essenciais para o bom 
funcionamento de um sistema que está em 
operação e, desse modo, devem ser 
implementadas de imediato, se ainda não foram.  

Copasa 16  Art. 16 As unidades do sistema de 
esgotamento sanitário devem 
conter iluminação para permitir a 

Art. 16 As unidades do sistema de 
esgotamento sanitário com rotina de 
operação noturna devem conter 
instalação de iluminação da unidade ou 

As equipes de manutenção devem ter 
condições de trabalho conforme 
necessidade. 

Não acatado A iluminação artificial é seriamente importante 
para a segurança daqueles que irão efetuar 
qualquer intervenção na unidade que apresentar 
alguma irregularidade. Deve-se considerar que a 
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operação e manutenção em 
períodos sem iluminação natural. 

equipamento de iluminação portátil 
para a equipe, a fim de permitir a 
operação e manutenção em períodos 
sem iluminação natural. 

iluminação artificial portátil limita a mobilidade 
do operador. 

Copasa 17 4 IV. identificação das estações de 
tratamento contendo nome e 
capacidade nominal; e 

 De acordo, desde que a definição 
proposta para a capacidade nominal seja 
aceita, ou seja, seja equivalente à 
capacidade instalada. 

Acatado  

Copasa 17 5 V. identificação dos corpos 
receptores contendo nome e vazão 
média mensal de lançamento do 
efluente da ETE. 

V. identificação dos corpos receptores 
contendo nome e vazão média de 
lançamento do efluente da ETE. 

As vazões de lançamento são alteradas 
mensalmente, no mínimo. Mantendo o 
artigo original seriam necessárias 
revisões constantes do cadastro. 

Não acatado O artigo dispõe sobre a identificação de valores 
de vazão média. O próprio conceito de média já 
contempla a ideia de que há variação. Caso as 
variações de lançamento sejam alteradas além da 
média prevista, deve haver sim uma alteração do 
cadastro.  

Copasa 17  Art. 17 O prestador de serviços 
deve dispor de croqui atualizado do 
sistema de esgotamento sanitário, 
o qual deve contemplar, no 
mínimo: 

Art. 17 O prestador de serviços deve 
dispor de croqui atualizado anualmente 
do sistema de esgotamento sanitário, a 
partir de 2021, o qual deve contemplar, 
no mínimo: 

A periodicidade anual é pertinente em 
sistemas dinâmicos. 
Há necessidade de prazo para 
atendimento a esse normativo em todas 
as localidades operadas pela Empresa. 

Acatado 
parcialmente 

A atualização anual foi acatada. Quanto à 
vigência, após a publicação da Resolução, haverá 
um período para adaptação às novas regras. 

Saae Itabira 17  Art. 17 O prestador de serviços 
deve dispor de croqui atualizado do 
sistema de esgotamento sanitário, 
o qual deve contemplar, no 
mínimo: I. identificação das regiões 
atendidas contendo nome da(s) 
localidade(s), bairro(s), sub-bacia(s) 
ou outra  denominação; II. 
identificação das unidades de 
bombeamento contendo nome, 
número de bombas operadas e 
potência das bombas; III. 
identificação das linhas de recalque 
de esgotos; IV. identificação das 
estações de tratamento contendo 
nome e capacidade nominal; e V. 
identificação dos corpos 
receptores contendo nome e vazão 

Art. 17 O prestador de serviços deve 
dispor de croqui atualizado do sistema 
de esgotamento sanitário, o qual deve 
contemplar, no mínimo: I. identificação 
das regiões atendidas contendo nome 
da(s) localidade(s), bairro(s), sub-
bacia(s) ou outra  denominação; II. 
identificação das unidades de 
bombeamento contendo nome, 
número de bombas operadas e 
potência das bombas; III. identificação 
das linhas de recalque de esgotos; IV. 
identificação das estações de 
tratamento contendo nome e 
capacidade nominal; e V. identificação 
dos corpos receptores contendo nome 
e vazão média de lançamento do 
efluente da ETE. Com prazo de 

Necessidade de atualização do atual 
cadastro de redes instaladas e criação 
croquis. 

Não acatado Prazo pode ser negociado em separado com cada 
prestador, sendo desnecessária a previsão 
sugerida. 
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média de lançamento do efluente 
da ETE. 

implantação de 24 meses a partir da 
data de publicação. 

INCT ETEs 
Sustentáveis 

17  Art. 17 O prestador de serviços 
deve dispor de croqui atualizado do 
sistema de esgotamento sanitário, 
o qual deve compreender... 

IV: Identificação das estações de 
tratamento contendo nome, 
capacidade nominal e tipologia 
adotada. 

 Não acatado Caso o prestador queira incluir a informação no 
croqui poderá fazê-lo, mas não será obrigatório. 

Copasa 18 1 I. posicionamento das tubulações 
com indicação, por trecho, do 
sentido do fluxo, do diâmetro, 
profundidade junto aos poços de 
visita, extensão e tipo de material; 

I. posicionamento das tubulações com 
indicação, por trecho, do sentido do 
fluxo, do diâmetro, profundidade junto 
aos poços de visita, extensão e tipo de 
material; 

Conforme Nota Técnica ARSAE 66/2017. Acatado  

Copasa 19 1 §1º A unidade operacional deve 
dispor de cronograma impresso 
contendo datas para calibração e 
manutenção periódica dos 
equipamentos e instrumentos de 
medição disponíveis, conforme 
disposto no caput. 

§1º A unidade operacional gestora deve 
dispor de cronograma impresso 
contendo datas para calibração e 
manutenção periódica dos 
equipamentos e instrumentos de 
medição disponíveis, conforme 
disposto no caput. 

Ter o cronograma impresso em todas as 
unidades não é o mais importante, mas o 
gestor da unidade deve ter esse controle. 
Os documentos ficam arquivados na 
unidade responsável pela manutenção 
eletromecânica.  

Não acatado Não trabalhamos com a definição de unidade 
gestora. 

Saae Itabira 19 1 Art. 19 O prestador de serviços 
deve realizar manutenção e 
calibração dos equipamentos e 
instrumentos de medição 
conforme recomendação do 
fabricante, condições de utilização, 
tipo de equipamento e exatidão da 
precisão pretendida. 
§1º A unidade operacional deve 
dispor de cronograma impresso 
contendo datas para calibração e 
manutenção periódica dos 
equipamentos e instrumentos de 
medição disponíveis, conforme 
disposto no caput. 

Art. 19 O prestador de serviços deve 
realizar manutenção e calibração dos 
equipamentos e instrumentos de 
medição conforme recomendação do 
fabricante, condições de utilização, tipo 
de equipamento e exatidão da precisão 
pretendida. 
§1º A unidade operacional deve dispor 
de cronograma impresso contendo 
datas para calibração e manutenção 
periódica dos equipamentos e 
instrumentos de medição disponíveis, 
conforme disposto no caput com prazo 
de 24 meses a partir da data de 
publicação. 

Necessidade de levantamento das 
caracteristicas dos equipamentos 
instalados nas unidades, para definição 
da frequência da realização das 
calibrações, elaboração de processos de 
compra para aquisição dos serviços, 
criação de formulários de cronograma de 
calibrações, cronograma de aquisição de 
serviços de calibração e realização de 
treinamento da equipe envolvida no 
trabalho.  

Não acatado Prazo pode ser negociado em separado com cada 
prestador, sendo desnecessária a previsão 
sugerida. 

Copasa 19 2 §2º As manutenções e calibrações 
dos equipamentos e instrumentos 
de medição devem ser registradas 

§2º As manutenções e calibrações dos 
equipamentos e instrumentos de 
medição devem ser registradas e 
mantidas pelo tempo de vida útil dos 

Nada justifica a guarda de registro de 
calibração pelo tempo de vida útil do 
equipamento, isto aumentará o custo e 
não tem justificativa técnica. 

Acatado  
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e mantidas pelo tempo de vida útil 
dos equipamentos. 

equipamentos como executadas ou não, 
contendo as justificativas e a guarda do 
registro deve ser de 12 (doze) meses. 

Copasa 20  Art. 20 O prestador de serviços 
deve realizar a capacitação e 
atualização técnica periódica dos 
funcionários envolvidos na 
prestação dos serviços de 
esgotamento sanitário. 

Art. 20 O prestador de serviços deve 
realizar a capacitação e atualização 
técnica periódica dos funcionários 
envolvidos na prestação dos serviços de 
esgotamento sanitário, sempre que 
necessário. 

A expressão "sempre que necessário" é 
mais adequada uma vez que a 
necessidade de capacitação e atualização 
às vezes ocorre de forma periódica. Ex: 
uma alteração de normatização e/ou 
procedimento. 

Não acatado O termo "sempre que necessário" confere mais 
subjetividade ao texto. O termo "periódico" já 
confere discricionariedade para que o prestador 
avalie a periodicidade necessária.  

Copasa 20 1 §1º O prestador de serviços deve 
promover treinamento específico 
em procedimentos operacionais, 
manipulação de produtos 
químicos, procedimentos de 
laboratório, pertinentes às 
atribuições técnicas de seus 
funcionários. 

Excluir Basta o caput do art. 20 e do 21 Acatado  

Copasa 20 2 §2º Os registros ou certificados de 
treinamento devem estar 
disponíveis para consulta na 
unidade operacional em que o 
profissional estiver alocado. 

§2º Os registros ou certificados de 
treinamento devem estar disponíveis 
para consulta na unidade operacional 
em que o profissional estiver alocado. 

Não faz sentido ter uma quantidade 
enorme de certificados nas unidades. 
Esses documentos podem ser solicitados 
ao gestor da unidade, sendo 
encaminhado posteriormente. 

Acatado 
parcialmente 

Padronizado com a sugestão feita para a 
resolução de água. O prestador deverá 
disponibilizar os certificados mediante solicitação 
prévia da ARSAE-MG.  

Saae Itabira 20  Art. 20 O prestador de serviços 
deve realizar a capacitação e 
atualização técnica periódica dos 
funcionários envolvidos na 
prestação dos serviços de 
esgotamento sanitário.  
§1º O prestador de serviços deve 
promover treinamento específico 
em procedimentos operacionais, 
manipulação de produtos 
químicos, procedimentos de 
laboratório, pertinentes às 
atribuições técnicas de seus 
funcionários. 
§2º Os registros ou certificados de 
treinamento devem estar 

Art. 20 O prestador de serviços deve 
realizar a capacitação e atualização 
técnica periódica dos funcionários 
envolvidos na prestação dos serviços de 
esgotamento sanitário, tendo o prazo 
de implantação de 12 meses a partir da 
data de publicação.  
§1º O prestador de serviços deve 
promover treinamento específico em 
procedimentos operacionais, 
manipulação de produtos químicos, 
procedimentos de laboratório, 
pertinentes às atribuições técnicas de 
seus funcionários. 
§2º Os registros ou certificados de 
treinamento devem estar disponíveis 

Necessidade de levantamento das 
caracteristicas dos unidades operacionais 
formalização dos procedimentos 
operacionais, para realização dos 
treinamentos, elaboração de formulários 
e realização de treinamento da equipe 
envolvida no trabalho.   

Não acatado Prazo pode ser negociado em separado com cada 
prestador, sendo desnecessária a previsão 
sugerida. 
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disponíveis para consulta na 
unidade operacional em que o 
profissional estiver alocado. 

para consulta na unidade operacional 
em que o profissional estiver alocado.  

INCT ETEs 
Sustentáveis 

20  Art. 20 O prestador de serviços 
deve realizar a capacitação e 
atualização técnica periódica dos 
funcionários envolvidos na 
prestação dos serviços de 
esgotamento sanitário. 

Acrescentar parágrafo 3º: O prestador 
de serviços deve promover 
treinamento para gestores, projetistas 
e responsáveis pelo acompanhamento 
e fiscalização das obras do seu quadro 
interno de pessoal, pertinentes às 
instalações existentes e aquelas a 
serem implantadas, visando avanços 
rumo à sustentabilidade econômica e 
socioambiental dos sistemas de 
esgotamento sanitário. 

 Não acatado A sugestão é pertinente, porém, confere muita 
subjetividade ao texto e impossibilita a 
fiscalização.  

Copasa 21 1 § 1º A ARSAE-MG pode solicitar a 
realização dos procedimentos para 
testar os conhecimentos e 
habilidades dos funcionários 
durante a fiscalização. 

Excluir A COPASA promove avaliação de 
desempenho dos colaboradores 
periodicamente e quando necessário 
elabora o PDI - Plano de Desenvolvimento 
Individual. 
 O papel do prestador de serviço é operar 
o sistema com eficiência.  

Não acatado A disposição foi redigida para incluir na resolução 
a previsibilidade das ações da fiscalização, para 
que os prestadores saibam o que vai ser exigido. 
Trata-se de uma bora prática regulatória. Além 
disso, destaca-se que a motivação para isso é de 
que, frequentemente, os fiscais encontram 
profissionais em campo que não sabem realizar 
os procedimentos operacionais. 

Copasa 21 2 § 2º O funcionário responsável pelo 
procedimento operacional, em 
caso de afastamento, deve ser 
substituído por outro igualmente 
capacitado e qualificado. 

Excluir Basta o caput do art. 21 Não acatado Férias e licenças dos funcionários são 
argumentações utilizadas pelos prestadores para 
justificar a ausência de funcionários capacitados 
nas unidades operacionais. A disposição, 
portanto, foi criada tendo em vista que trata-se 
de uma situação indesejada encontrada em 
campo. 

Copasa 22 2 §2º Os funcionários e visitantes 
devem usar identificação e 
Equipamento de Proteção 
Individual (EPIs) nas unidades 

§2º Os funcionários e visitantes devem 
usar identificação e Equipamento de 
Proteção Individual (EPIs) nas unidades 
operacionais, condizentes com as 
atividades que desempenham. 

Nem todas as unidades operacionais 
recebem visitantes, por isso não há EPIs 
disponíveis, e a fiscalização operacional e 
regulatória deve estar munida de EPIs, 
por tratar-se de equipamento individual. 

Acatado  
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operacionais, condizentes com as 
atividades que desempenham. 

Copasa 24 1 §1º O prestador de serviços deve 
realizar a captura e tratamento dos 
gases que provocam maus odores, 
formados nas unidades do sistema 
de esgotamento sanitário que 
possam incomodar a vizinhança. 

Excluir Custos a serem incluidos na tarifa? 
Investimentos com controle de odor 
sobem em mais de 10% os investimentos 
iniciais do tratamento. A ser incluido no 
Plano de Investimento. 

Acatado 
parcialmente 

O texto será reescrito para esclarecer que outras 
medidas podem ser utilizadas, não só captura e 
tratamento de gases.  

INCT ETEs 
Sustentáveis 

24 1 Art. 24 O prestador de serviços 
deve adotar alternativas que 
diminuam a formação ou dispersão 
de gases que provoquem maus 
odores provenientes do sistema de 
esgotamento sanitário. 
§1º O prestador de serviços deve 
realizar a captura e tratamento dos 
gases que provocam maus odores, 
formados nas unidades do sistema 
de esgotamento sanitário que 
possam incomodar a vizinhança. 

Sugestão de alteração do Art. 24°: O 
prestador de serviços deve adotar 
alternativas que diminuam a formação, 
emissão e dispersão de gases que 
provoquem maus odores provenientes 
do sistema de esgotamento sanitário. 
Sugestão de alteração do texto do §1º: 
O prestador de serviços deve 
implementar medidas para controle 
dos gases odorantes formados nas 
unidades do sistema de esgotamento 
sanitário que possam incomodar a 
vizinhança. 

controle dos gases odorantes amplia as 
possibilidades de solução do problema 
em questão (maus odores), dentre as 
quais a captura e tratamento dos gases 
estão contempladas, mas não são as 
únicas. 

Acatado 
parcialmente 

O §1º deste artigo será reescrito. Ver 
manifestação 72 

Saae Itabira 24  Art. 24 O prestador de serviços 
deve adotar alternativas que 
diminuam a formação ou a 
dispersão de gases que provoquem 
maus odores provenientes do 
sistema de esgotamento sanitário. 

Art. 24 O prestador de serviços deve 
adotar alternativas que diminuam a 
formação ou a dispersão de gases que 
provoquem maus odores provenientes 
do sistema de esgotamento sanitário. 
com prazo de implantação de 12 meses 
a partir da data de publicação. 

Necessidade levantamento e aquisição 
de equipamentos e materiais para 
construção e adequação dos SES. 

Não acatado Prazo para adaptação pode ser negociado em 
separado com cada prestador, sendo 
desnecessária a previsão sugerida. 

Saae Itabira 25  Art. 25 O prestador de serviços 
deve atuar de forma preventiva 
para minimizar a ocorrência dos 
seguintes eventos: 
I - lançamento de esgotos sem 
tratamento; 
II – refluxo de esgotos; 
III – extravasamentos de esgotos; e 
IV - by-pass. 

Art. 25 O prestador de serviços deve 
atuar de forma preventiva para 
minimizar a ocorrência dos seguintes 
eventos: 
I - lançamento de esgotos sem 
tratamento; 
II – refluxo de esgotos; 
III – extravasamentos de esgotos; e 
IV - by-pass. 

Necessidade de levantamento das 
caracteristicas das unidades operacionais 
formalização dos procedimentos 
operacionais, para realização dos 
treinamentos, elaboração de formulários 
e realização de treinamento da equipe 
envolvida no trabalho.  Com prazo de 
implantação de 12 meses a partir da data 
de publicação. 

Não acatado Prazo para adaptação pode ser negociado em 
separado com cada prestador, sendo 
desnecessária a previsão sugerida. 
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Parágrafo único. O prestador de 
serviços deve manter por 24 (vinte 
e quatro) meses o registro de todas 
as ocorrências tratadas no caput, 
com código específico segundo o 
tipo de evento. 

Parágrafo único. O prestador de 
serviços deve manter por 24 (vinte e 
quatro) meses o registro de todas as 
ocorrências tratadas no caput, com 
código específico segundo o tipo de 
evento. com prazo de implantação de 
12 meses a partir da data de publicação. 

Saae Itabira 26  Art. 26 O prestador de serviços 
deve reparar as ocorrências de 
extravasamento de esgoto dentro 
do prazo estipulado nos incisos 
deste artigo, contado a partir da 
abertura da solicitação do serviço. 
I - 80% dos vazamentos em até 24 
(vinte e quatro) horas; e 
II - 100% dos vazamentos em até 48 
(quarenta e oito) horas.  
§1º Incluem-se nas ocorrências 
mencionadas no caput os 
extravasamentos que geram 
refluxo de esgotos. 
§2º Caso não seja possível o reparo 
dentro do tempo estipulado nos 
incisos I e II, o prestador de serviços 
deve registrar o fato e o motivo da 
impossibilidade, bem como as 
providências adotadas e o prazo 
para a solução.  

Art. 26 O prestador de serviços deve 
reparar as ocorrências de 
extravasamento de esgoto dentro do 
prazo estipulado nos incisos deste 
artigo, contado a partir da abertura da 
solicitação do serviço. 
I - 80% dos vazamentos em até 48 
(quarenta e oito) horas; Com excessão 
do período chuvoso e II - 100% dos 
vazamentos em até 72 (setenta e duas) 
horas.  
§1º Incluem-se nas ocorrências 
mencionadas no caput os 
extravasamentos que geram refluxo de 
esgotos. Com excessão do período 
chuvoso. 
§2º Caso não seja possível o reparo 
dentro do tempo estipulado nos incisos 
I e II, o prestador de serviços deve 
registrar o fato e o motivo da 
impossibilidade, bem como as 
providências adotadas e o prazo para a 
solução.  

Necessidade de levantamento dos 
principais locais de ocorrência, 
elaboração de procedimentos 
operacionais, contratação e 
treinamentos de mão de obra, aquisição 
de materiais e equipamentos. O período 
chuvoso enfatiza o problema crônico de 
descarga clandestina  de drenagem 
pluvial nas redes coletoras de esgoto. E, 
desta forma, faz se necessário o emprego 
de prazo de adequação para 
enfrentamento desta jornada. 

Não acatado Conforme prestador e justificativa podem ser 
pactuados novos prazos 

INCT ETEs 
Sustentáveis 

26  Art. 26 O prestador de serviços 
deve reparar as ocorrências de 
extravasamento de esgoto dentro 
do prazo estipulado nos incisos 
deste artigo, contado a partir da 
abertura da solicitação do serviço. 
I - 80% dos vazamentos em até 24 
(vinte e quatro) horas; e 

Sugestão de alteração de texto nos 
incisos I e II: substituir a palavra 
“vazamentos” por “extravasamentos”, 
a fim de compatibilizar os termos 
utilizados. 

 Acatado  
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II - 100%dos vazamentos em até 48 
(quarenta e oito) horas. 

Copasa 27  Art. 27 O prestador de serviços não 
receberá no sistema de 
esgotamento sanitário efluente 
não-doméstico que, por sua 
condição ou natureza, possa 
causar: 

Excluir Esgoto não doméstico deve ser tratado 
em contrato, conforme resolução 
específica. 

Não acatado A concepção de cada sistema de esgotamento 
sanitário e a fixação preliminar das características 
do esgoto a ser recebido são únicas. A princípio, 
assume-se que os prestadores não 
necessariamente dispõem de estrutura de 
tratamento que permita o recebimento de 
efluentes não domésticos. A regra geral, 
enunciada no caput, é de que não sejam lançados 
na rede pública efluentes que possam causar 
danos às estruturas, prejuízos ao tratamento ou 
que não sejam passíveis de tratamento nos tipos 
de ETE habitualmente implantadas.  
A ARSAE-MG esclarece que não existe resolução 
específica que discipline o recebimento de 
efluentes não-domésticos. Cada prestador deve 
elaborar sua norma técnica conforme as 
peculiaridades do tratamento que pode oferecer. 

Copasa 27 1 I – danos na estrutura ou operação 
do sistema de esgotamento 
sanitário; 

Excluir Esgoto não doméstico deve ser tratado 
em contrato, conforme resolução 
específica. 

Não acatado Ver justificativa anterior. 

Copasa 27 2 II – prejuízo aos processos de 
tratamento realizados na ETE; e 

Excluir Esgoto não doméstico deve ser tratado 
em contrato, conforme resolução 
específica. 

Não acatado Ver justificativa anterior. 

Copasa 27 3 III – permanência do poluente no 
efluente final em concentração que 
impeça o atendimento aos padrões 
de lançamento e de 
enquadramento do corpo receptor. 

Excluir Esgoto não doméstico deve ser tratado 
em contrato, conforme resolução 
específica. 

Não acatado Ver justificativa anterior. 

Copasa 27 1 § 1° O prestador de serviços deve 
instruir os usuários sobre as 
condições para o recebimento de 
efluentes não-domésticos na rede 
coletora de esgoto. 

Excluir Esgoto não doméstico deve ser tratado 
em contrato, conforme resolução 
específica. 

Não acatado A responsabilidade de instruir os usuários quanto 
ao não despejo de efluentes não-domésticos na 
rede pública cabe ao prestador (§1º), uma vez 
que ele é o responsável pela operação e 
manutenção do sistema.  



 
 

 

 
 

A
u

to
r 

A
rt

ig
o

 

In
ci

so
 

Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

Copasa 27 2 § 2° O prestador de serviços pode, 
mediante contrato específico com 
o usuário, admitir o recebimento 
de efluente não-doméstico no 
sistema de esgotamento sanitário, 
desde que atendidas as condições 
definidas em norma específica do 
prestador de serviços, homologada 
pela ARSAE-MG. 

Artigo novo: O prestador de serviços 
pode, mediante contrato específico 
com o usuário, admitir o recebimento 
de efluente não-doméstico no sistema 
de esgotamento sanitário, desde que 
atendidas as condições definidas em 
norma específica do prestador de 
serviços, homologada pela ARSAE-MG. 

Transformação do parágrafo segundo em 
Artigo novo, devido à eliminação do 
parágrafo 1º, conforme justificado acima. 

Não acatado Considerando as características singulares de 
cada sistema, admite-se a possibilidade do 
recebimento de alguma carga de efluentes não-
domésticos, em caráter extraordinário, conforme 
tecnologias empregadas (§2º). Desse modo, cada 
prestador de serviço de esgotamento sanitário 
deverá elaborar a sua Norma Técnica, com o 
objetivo de especificar o tipo e a quantidade de 
efluente não-doméstico que pode receber nos 
sistemas que opera. Nesses casos, serão 
estabelecidos contratos específicos entre o 
prestador e os usuários que façam o despejo de 
efluentes não-domésticos.  

Copasa 27 3 § 3° A recusa do recebimento de 
efluente não-doméstico pelo 
prestador de serviços deve ser 
acompanhada de justificativa 
técnica, contendo identificação do 
interessado e esclarecimento 
quanto ao enquadramento do 
efluente nas objeções dispostas 
nos incisos do caput. 

Excluir Esgoto não doméstico deve ser tratado 
em contrato, conforme resolução 
específica. 

Não acatado A recusa do recebimento de efluentes não-
domésticos deve ser devidamente justificada ao 
solicitante (§3º).  

Copasa 27 4 § 4° O prestador de serviços pode 
permitir o recebimento de 
efluentes de banheiros químicos no 
sistema de esgotamento sanitário, 
mediante avaliação, desde que 
observadas as objeções elencadas 
nos incisos do caput. 

Excluir Esgoto não doméstico deve ser tratado 
em contrato, conforme resolução 
específica. 

Não acatado No caso dos efluentes de banheiros químicos, 
caberá ao prestador avaliar a capacidade do 
sistema de recebê-los, considerando os incisos 
enumerados no caput, assim como os demais 
tipos de efluentes (§4º). O parágrafo 4º pode 
parecer redundante, mas foi elaborado com o 
objetivo de sanar dúvidas em relação a este típo 
peculiar de efluente.  

Saae Itabira 27  Art. 27 O prestador de serviços não 
deve receber no sistema de 
esgotamento sanitário efluente 
não-doméstico que, por sua 
condição ou natureza, possa 
causar: 
§ 2° O prestador de serviços pode, 
mediante contrato específico com 

Art. 27 O prestador de serviços não 
deve receber no sistema de 
esgotamento sanitário efluente não-
doméstico que, por sua condição ou 
natureza, possa causar: 
§ 2° O prestador de serviços pode, 
mediante contrato específico com o 
usuário, admitir o recebimento de 

É solicitado a dispensa da homologação 
da ARSAE. 

Acatado 
parcialmente 

O prestador deverá apenas dar conhecimento à 
ARSAE quando do recebimento de efluente não 
doméstico, por meio de sua norma técnica 
específica. 
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Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

o usuário, admitir o recebimento 
de efluente não-doméstico no 
sistema de esgotamento sanitário, 
desde que atendidas as condições 
definidas em norma específica do 
prestador de serviços, homologada 
pela ARSAE-MG. 

efluente não-doméstico no sistema de 
esgotamento sanitário, desde que 
atendidas as condições definidas em 
norma específica do prestador de 
serviços. 

Copasa 28 0 Art. 28 O prestador de serviços 
deve realizar o monitoramento do 
sistema de esgotamento sanitário, 
a fim de identificar o despejo 
irregular de efluentes não-
domésticos com as características 
apresentadas nos incisos do caput 
do Art. 27. 

Excluir Esgoto não doméstico deve ser tratado 
em contrato, conforme resolução 
específica. 

Não acatado Não existe resolução específica para recebimento 
de efluentes não-domésticos. Existe 
homologação de Norma Técnica dos prestadores 
de serviços. Além disso, admite-se a possibilidade 
do despejo irregular de efluentes não domésticos 
na rede de esgoto, que se não for identificado 
pode comprometer a integridade do sistema e a 
eficiência do tratamento. Por essa razão, o 
prestador de serviços deve monitorar o sistema, 
a fim de identificar e prevenir danos. 

INCT ETEs 
Sustentáveis  

29 0 Art. 29 O prestador de serviços 
deverá receber no sistema de 
esgotamento sanitário lodos 
provenientes de sistemas estáticos, 
desde que tenha condição de tratá-
los e realizar sua destinação final 
adequada. 

 Inserir no texto da norma o lodo de ETA 
porque foi falado sobre o lodo de fossa, 
mas as estações recebem lodo de estação 
de tratamento de água, então tem que 
legislar porque esse lodo pode causar 
problemas. 

Acatado 
parcialmente 

O texto foi alterado.  

Copasa 29 0 Art. 29 O prestador de serviços 
deve receber no sistema de 
esgotamento sanitário lodos 
provenientes de sistemas estáticos, 
desde que tenha condição de tratá-
los e realizar sua destinação final 
adequada. 

Excluir O sistema de esgotamento estático deve 
ser tratado em Resolução específica, 
conforme § único do art. 1º. 

Não acatado A questão se trata da operação da ETE e não da 
normatização técnica dos sistemas estáticos.  

Copasa 29 1 Parágrafo único. A recusa para o 
recebimento de lodo proveniente 
de sistema estático deve conter 
justificativa técnica e identificação 
do interessado. 

Excluir O sistema de esgotamento estático deve 
ser tratado em Resolução específica, 
conforme § único do art. 1º. 

Acatado  
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Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

Copasa 30 0 Art. 30 O prestador de serviços 
deve realizar o monitoramento do 
lodo proveniente de sistema 
estático recebido na ETE. 

Excluir O sistema de esgotamento estático deve 
ser tratado em Resolução específica, 
conforme § único do art. 1º. 

Acatado   

Copasa 30 1 Parágrafo único. O monitoramento 
de que trata o caput deve ser 
realizado com amostragem de 
lodo, no mínimo, a cada 15 (quinze) 
registros de entrada na central de 
recebimento de lodo. 

Excluir O sistema de esgotamento estático deve 
ser tratado em Resolução específica, 
conforme § único do art. 1º. 

Acatado  

Copasa 31 0 Art. 31 O prestador de serviços 
deve manter por 24 (vinte e quatro) 
meses o registro do recebimento 
de lodos, incluindo as seguintes 
informações: 

Excluir O sistema de esgotamento estático deve 
ser tratado em Resolução específica, 
conforme § único do art. 1º. 

Acatado  

Copasa 31 1 I. Análises realizadas do lodo 
recebido e procedimento de 
amostragem utilizado; 

Excluir O sistema de esgotamento estático deve 
ser tratado em Resolução específica, 
conforme § único do art. 1º. 

Acatado  

Copasa 31 2 II. Etapas de pré-tratamento ou de 
condicionamento do material 
eventualmente adotadas; 

Excluir O sistema de esgotamento estático deve 
ser tratado em Resolução específica, 
conforme § único do art. 1º. 

Acatado  

Copasa 31 3 III. Volume de lodo recebido; Excluir O sistema de esgotamento estático deve 
ser tratado em Resolução específica, 
conforme § único do art. 1º. 

Acatado  

Copasa 31 4 IV. Data, hora e local de 
recebimento (rede, interceptor, 
ETE - antes ou após o tratamento 
preliminar, etc.); 

Excluir O sistema de esgotamento estático deve 
ser tratado em Resolução específica, 
conforme § único do art. 1º. 

Acatado  

Copasa 31 5 V. Categoria do usuário que gerou 
o lodo (residencial, comercial, 
industrial ou público, com a 
identificação do usuário do sistema 
de esgotamento sanitário, se 
possível) e município de origem; 

Excluir O sistema de esgotamento estático deve 
ser tratado em Resolução específica, 
conforme § único do art. 1º. 

Acatado  

Copasa 31 6 VI. Empresa responsável pelo 
transporte; e 

Excluir O sistema de esgotamento estático deve 
ser tratado em Resolução específica, 
conforme § único do art. 1º. 

Acatado  
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Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

Copasa 31 7 VII. Valores arrecadados pelo 
serviço. 

Excluir O sistema de esgotamento estático deve 
ser tratado em Resolução específica, 
conforme § único do art. 1º. 

Acatado  

Copasa 32  Art. 32 O prestador de serviços 
deve definir o padrão de ligação a 
ser observado pelos usuários. 

Art. 32 O prestador de serviços deve 
definir o padrão de ligação a ser 
utilizado observado  pelos usuários. 

A troca de termo torna a redação mais 
adequada. 

Acatado  

Copasa 33  Art. 33 O usuário deve adequar as 
instalações sob sua 
responsabilidade, definidas no art. 
8 desta Resolução, ao padrão de 
ligação definido pelo prestador de 
serviços. 

Excluir Soluções alternativas de esgotamento 
sanitário deverão ser tratadas em 
Resolução específica tendo em vista a 
necessidade de estabelecimento de 
responsabilidade pela sua implantação, 
operação e manutenção. 

Não acatado A justificativa não faz sentido. Deve ser mantido 
o artigo que define a responsabilidade do usuário 
de adequar as instalações sob sua 
responsabilidade. 

Copasa 33 1 §1º Nos casos em que as 
edificações estejam situadas abaixo 
do nível da rede coletora ou, no 
caso de outro motivo técnico que 
inviabilize a ligação de esgoto, o 
prestador de serviços deverá 
apresentar proposta alternativa ao 
usuário, a fim de ofertar o serviço 
de esgotamento sanitário. 

Excluir Soluções alternativas de esgotamento 
sanitário deverão ser tratadas em 
Resolução específica tendo em vista a 
necessidade de estabelecimento de 
responsabilidade pela sua implantação, 
operação e manutenção. 

Não acatado A responsabilidade pela apresentação de solução 
técnica para viabilizar a prestação do serviço de 
esgotamento sanitário é do prestador de 
serviços.  

Cesama 33 1 Minuta/CAPIV/Art 33º/§1º: 
(Imóveis abaixo do nível da rede 
coletora) 

Proposta de legalização Área de risco não podemos efetivar 
ligações; Área de margens de corregos 
não podemos efetivar ligações (non 
aedificand/proteção de cheias ). Se 
existem varios conglomerados urbanos 
de ocupação subnormais, de risco (alta 
declividade, ocupação irregular, margens 
de rios), sem a caracterização de ser área 
de risco pelo município, como fica a 
efetivação das ligações de risco pela 
própria prestadora, quem garante o não 
envolvimento em caso de sinistro, de que 
forma atender; Quem não tem como 
arcar com os custos, de manutenção, 
após a efetivação da ligação. Quem fica 
com o ônus dos custos da implantação, 
seria uma verba de destinação específica. 

Não acatado Não foi apresentada proposta de nova redação. A 
responsabilidade pela apresentação de solução 
técnica para viabilizar a prestação do serviço de 
esgotamento sanitário é do prestador de 
serviços. Não necessariamente precisa 
considerar a instalação de redes públicas. Pode-
se pensar em uma alternativa transitória que 
satisfaça condições mínimas de dignidade.  
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Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

As áreas urbanas estão crescendo de 
ocupação subnormal. 

Copasa 33 2 §2º As propostas serão 
apresentadas pelo prestador de 
serviços ao usuário, contendo 
condicionantes, orçamento e 
impactos de cada alternativa 
considerada. 

Excluir Soluções alternativas de esgotamento 
sanitário deverão ser tratadas em 
Resolução específica tendo em vista a 
necessidade de estabelecimento de 
responsabilidade pela sua implantação, 
operação e manutenção. 

Não acatado A responsabilidade pela apresentação de solução 
técnica para viabilizar a prestação do serviço de 
esgotamento sanitário é do prestador de serviços 
e será tratada nesta resolução.  

Copasa 33 3 §3º No caso de usuários da 
categoria residencial, os custos 
referentes à viabilização do serviço 
de esgotamento sanitário serão 
arcados pelo prestador de serviços 
e serão remunerados na tarifa. 

Excluir Soluções alternativas de esgotamento 
sanitário deverão ser tratadas em 
Resolução específica tendo em vista a 
necessidade de estabelecimento de 
responsabilidade pela sua implantação, 
operação e manutenção. 

Acatado 
parcialmente 

O custeio será sempre de responsabilidade dos 
usuários. No entanto, o conteúdo continuará 
sendo tratado nesta resolução.  

Defensoria 
Pública 

33 3 §3º - No caso de usuários da 
categoria residencial, os custos 
referentes à viabilização do serviço 
de esgotamento sanitário serão 
arcados pelo prestador de serviços 
e serão remunerados na tarifa. 

§3º - No caso de usuários da categoria 
residencial, os custos referentes à 
viabilização do serviço de esgotamento 
sanitário serão arcados pelo prestador 
de serviços e serão remunerados na 
tarifa, se não for o caso de benefício 
social ou gratuidade de serviço. 

No município de Belo Horizonte e no 
estado de Minas gerais existem famílias 
de extrema pobreza e/ou que estão em 
situações vulneráveis. A cobrança parcial 
ou a isenção da taxa é uma medida para 
que essas residências adotem a reforma 
e se adequem as mudanças da minuta e 
de melhoria no saneamento. A finalidade 
resume em acesso à todas as familias. 

Não acatado O custeio das adequações a fim de viabilizar a 
ligação de esgoto será sempre de 
responsabilidade dos usuários, podendo o 
prestdor de serviços facilitar as condições de 
pagamento.  

Copasa 33 4 §4º Os usuários não residenciais 
arcarão com os custos referentes à 
alternativa para viabilização do 
serviço de esgotamento sanitário, 
podendo haver negociação das 
condições de pagamento. 

Excluir Soluções alternativas de esgotamento 
sanitário deverão ser tratadas em 
Resolução específica tendo em vista a 
necessidade de estabelecimento de 
responsabilidade pela sua implantação, 
operação e manutenção. 

Não acatado O artigo será modificado, mas continuará sendo 
tratado nesta Resolução.  
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Copasa 33 5 §5º Os casos tratados no §4º não 
serão remunerados na tarifa. 

Excluir Soluções alternativas de esgotamento 
sanitário deverão ser tratadas em 
Resolução específica tendo em vista a 
necessidade de estabelecimento de 
responsabilidade pela sua implantação, 
operação e manutenção. 

Não acatado O parágrafo será excluído em virtude das 
alterações necessárias ao texto da resolução, mas 
o assunto continuará sendo tratado nesta 
Resolução.  

Copasa 33 6 §6º As obras serão executadas 
preferencialmente pelo prestador 
de serviços. 

Excluir Soluções alternativas de esgotamento 
sanitário deverão ser tratadas em 
Resolução específica tendo em vista a 
necessidade de estabelecimento de 
responsabilidade pela sua implantação, 
operação e manutenção. 

Não acatado A responsabilidade pela apresentação de solução 
técnica para viabilizar a prestação do serviço de 
esgotamento sanitário é do prestador de serviços 
e será tratada nesta resolução.  

Copasa 33 7 §7º Caso as obras não sejam 
executadas pelo prestador de 
serviços, o projeto deve ser 
aprovado por ele e o resultado 
vistoriado previamente a sua 
utilização. 

Excluir Soluções alternativas de esgotamento 
sanitário deverão ser tratadas em 
Resolução específica tendo em vista a 
necessidade de estabelecimento de 
responsabilidade pela sua implantação, 
operação e manutenção. 

Não acatado A responsabilidade pela apresentação de solução 
técnica para viabilizar a prestação do serviço de 
esgotamento sanitário é do prestador de serviços 
e será tratada nesta resolução.  

INCT ETEs 
Sustentáveis 

34  Art. 34 O prestador de serviços 
deve instruir os usuários sobre: 
I - adequação ao padrão de ligação; 
e 
II - construção, uso adequado e 
manutenção das instalações sob 
responsabilidade do usuário, 
definidas no Art. 8. 

Sugestão de acréscimo de parágrafo 
único: O prestador de serviços deve 
executar um amplo programa de 
sensibilização do usuário que aborde as 
responsabilidades deste na geração dos 
esgotos domésticos, incluindo 
lançamentos inadequados nas peças 
sanitárias e lançamento das águas de 
chuva no sistema de esgotamento 
sanitário. O programa de sensibilização 
deve ser respeitoso, ouvir, construir 
e/ou reconstruir hábitos 
conjuntamente com os usuários. 

 Não acatado Apesar do mérito inquestionável, a sugestão 
confere bastante subjetividade ao texto, o que 
não é interessante tendo em vista que trata-se de 
uma norma técnica, balizadora da fiscalização 
operacional.  

Copasa 35  Seção II – Ramal externo e ligação 
de esgoto 

Seção II – Ramal externo ou ligação 
predial de esgoto 

 Não acatado A resolução utilizará definições conforme Art. 2º. 

Copasa 36  Art. 36 A ligação de esgoto é de 
responsabilidade do prestador de 
serviços. 

Art. 36 A execução da ligação predial de 
esgoto é de responsabilidade do 
prestador de serviços. 

É importante deixar claro que a 
responsabilidade da execução da ligação 
predial é do prestador de serviços. 

Acatado 
parcialmente 

Acatado com ajustes textuais. 
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Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

Copasa 37  Seção III - Sistema Condominial Excluir O sistema de esgotamento condominial, 
por ser uma solução alternativa de 
esgotamento sanitário, deve ser tratado 
em resolução específica, a exemplo do 
esgoto estático, tendo em vista a 
necessidade de estabelecimento de 
responsabilidade pela sua implantação, 
operação e manutenção. 

Não acatado O sistema condominial transfere para o interior 
do condomínio (quadra ou quarteirão urbano) a 
passagem dos ramais, o que pode reduzir a 
necessidade de prolongamento da rede pública e 
viabilizar soluções para problemas de 
saneamento locais. Essa alternativa, além de 
permitir o compartilhamento de seus custos 
entre os usuários contemplados pode permitir 
também que se amplie o percentual de 
população atendida. Ademais, a população 
contemplada por este tipo de sistema deve 
decidir sobre o tipo de ramal condominial (ramal 
de fundo de lote, ramal de jardim e ramal de 
passeio) e como executá-lo, conforme parágrafo 
único do mesmo artigo. Por fim, a ARSAE-MG 
promoverá a análise de eventuais impactos 
regulatórios a respeito desse dispositivo. 

Copasa 37  Art. 37 O sistema condominial de 
esgotamento sanitário pode ser 
adotado em lotes delimitados por 
ruas que, além de adjacentes na 
localização, tendam a alguma 
similaridade sociocultural e 
econômica dos usuários, das 
edificações, das condições 
topográficas do local e dos 
problemas de saneamento locais. 

Excluir O sistema de esgotamento condominial, 
por ser uma solução alternativa de 
esgotamento sanitário, deve ser tratado 
em resolução específica, a exemplo do 
esgoto estático, tendo em vista a 
necessidade de estabelecimento de 
responsabilidade pela sua implantação, 
operação e manutenção. 

Não acatado O sistema condominial transfere para o interior 
do condomínio (quadra ou quarteirão urbano) a 
passagem dos ramais, o que pode reduzir a 
necessidade de prolongamento da rede pública e 
viabilizar soluções para problemas de 
saneamento locais. Essa alternativa, além de 
permitir o compartilhamento de seus custos 
entre os usuários contemplados pode permitir 
também que se amplie o percentual de 
população atendida. Ademais, a população 
contemplada por este tipo de sistema deve 
decidir sobre o tipo de ramal condominial (ramal 
de fundo de lote, ramal de jardim e ramal de 
passeio) e como executá-lo, conforme parágrafo 
único do mesmo artigo. Por fim, a ARSAE-MG 
promoverá a análise de eventuais impactos 
regulatórios a respeito desse dispositivo. 
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Copasa 38 1 I – de fundo de lotes; Excluir O sistema de esgotamento condominial, 
por ser uma solução alternativa de 
esgotamento sanitário, deve ser tratado 
em resolução específica, a exemplo do 
esgoto estático, tendo em vista a 
necessidade de estabelecimento de 
responsabilidade pela sua implantação, 
operação e manutenção. 

Não acatado O sistema condominial transfere para o interior 
do condomínio (quadra ou quarteirão urbano) a 
passagem dos ramais, o que pode reduzir a 
necessidade de prolongamento da rede pública e 
viabilizar soluções para problemas de 
saneamento locais. Essa alternativa, além de 
permitir o compartilhamento de seus custos 
entre os usuários contemplados pode permitir 
também que se amplie o percentual de 
população atendida. Ademais, a população 
contemplada por este tipo de sistema deve 
decidir sobre o tipo de ramal condominial (ramal 
de fundo de lote, ramal de jardim e ramal de 
passeio) e como executá-lo, conforme parágrafo 
único do mesmo artigo. Por fim, a ARSAE-MG 
promoverá a análise de eventuais impactos 
regulatórios a respeito desse dispositivo. 

Copasa 38 2 II – de jardins; ou Excluir O Esgoto condominial, por ser uma 
solução alternativa de esgotamento 
sanitário, deve ser tratado em resolução 
específica, a exemplo do esgoto estático, 
tendo em vista a necessidade de 
estabelecimento de responsabilidade 
pela sua implantação, operação e 
manutenção. 

Não acatado O sistema condominial transfere para o interior 
do condomínio (quadra ou quarteirão urbano) a 
passagem dos ramais, o que pode reduzir a 
necessidade de prolongamento da rede pública e 
viabilizar soluções para problemas de 
saneamento locais. Essa alternativa, além de 
permitir o compartilhamento de seus custos 
entre os usuários contemplados pode permitir 
também que se amplie o percentual de 
população atendida. Ademais, a população 
contemplada por este tipo de sistema deve 
decidir sobre o tipo de ramal condominial (ramal 
de fundo de lote, ramal de jardim e ramal de 
passeio) e como executá-lo, conforme parágrafo 
único do mesmo artigo. Por fim, a ARSAE-MG 
promoverá a análise de eventuais impactos 
regulatórios a respeito desse dispositivo. 
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Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

Copasa 38 3 III – de passeios. Excluir O sistema de esgotamento condominial, 
por ser uma solução alternativa de 
esgotamento sanitário, deve ser tratado 
em resolução específica, a exemplo do 
esgoto estático, tendo em vista a 
necessidade de estabelecimento de 
responsabilidade pela sua implantação, 
operação e manutenção. 

Não acatado O sistema condominial transfere para o interior 
do condomínio (quadra ou quarteirão urbano) a 
passagem dos ramais, o que pode reduzir a 
necessidade de prolongamento da rede pública e 
viabilizar soluções para problemas de 
saneamento locais. Essa alternativa, além de 
permitir o compartilhamento de seus custos 
entre os usuários contemplados pode permitir 
também que se amplie o percentual de 
população atendida. Ademais, a população 
contemplada por este tipo de sistema deve 
decidir sobre o tipo de ramal condominial (ramal 
de fundo de lote, ramal de jardim e ramal de 
passeio) e como executá-lo, conforme parágrafo 
único do mesmo artigo. Por fim, a ARSAE-MG 
promoverá a análise de eventuais impactos 
regulatórios a respeito desse dispositivo. 

Copasa 38 4 Parágrafo único. A definição sobre 
o tipo de ramal condominial a ser 
implantado deve ser adotada com 
base em consulta aos usuários 
diretamente interessados. 

Excluir O sistema de esgotamento condominial, 
por ser uma solução alternativa de 
esgotamento sanitário, deve ser tratado 
em resolução específica, a exemplo do 
esgoto estático, tendo em vista a 
necessidade de estabelecimento de 
responsabilidade pela sua implantação, 
operação e manutenção. 

Não acatado O sistema condominial transfere para o interior 
do condomínio (quadra ou quarteirão urbano) a 
passagem dos ramais, o que pode reduzir a 
necessidade de prolongamento da rede pública e 
viabilizar soluções para problemas de 
saneamento locais. Essa alternativa, além de 
permitir o compartilhamento de seus custos 
entre os usuários contemplados pode permitir 
também que se amplie o percentual de 
população atendida. Ademais, a população 
contemplada por este tipo de sistema deve 
decidir sobre o tipo de ramal condominial (ramal 
de fundo de lote, ramal de jardim e ramal de 
passeio) e como executá-lo, conforme parágrafo 
único do mesmo artigo. Por fim, a ARSAE-MG 
promoverá a análise de eventuais impactos 
regulatórios a respeito desse dispositivo. 
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Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

Copasa 38  Art. 38 A implantação de sistema 
condominial de esgotamento 
sanitário pode contar com ramais, 
constituindo faixas de servidão, 
sendo: 

Excluir O sistema de esgotamento condominial, 
por ser uma solução alternativa de 
esgotamento sanitário, deve ser tratado 
em resolução específica, a exemplo do 
esgoto estático, tendo em vista a 
necessidade de estabelecimento de 
responsabilidade pela sua implantação, 
operação e manutenção. 

Não acatado O sistema condominial transfere para o interior 
do condomínio (quadra ou quarteirão urbano) a 
passagem dos ramais, o que pode reduzir a 
necessidade de prolongamento da rede pública e 
viabilizar soluções para problemas de 
saneamento locais. Essa alternativa, além de 
permitir o compartilhamento de seus custos 
entre os usuários contemplados pode permitir 
também que se amplie o percentual de 
população atendida. Ademais, a população 
contemplada por este tipo de sistema deve 
decidir sobre o tipo de ramal condominial (ramal 
de fundo de lote, ramal de jardim e ramal de 
passeio) e como executá-lo, conforme parágrafo 
único do mesmo artigo. Por fim, a ARSAE-MG 
promoverá a análise de eventuais impactos 
regulatórios a respeito desse dispositivo. 

Copasa 40  Art. 40 O prestador de serviços 
deve realizar manutenção 
preventiva nos pontos do sistema 
de esgotamento sanitário em que 
ocorra maior incidência de 
obstruções. 

Art. 40 O prestador de serviços deve 
realizar manutenção preventiva nos 
pontos críticos do sistema de 
esgotamento sanitário em que ocorra 
maior incidência de obstruções. 

Inclusão da palavra "críticos" para que a 
definição XXXIII  "pontos críticos dos 
sistema sanitário" possa ser mantida 

Acatado  

Saae Itabira 41  Art. 41 O prestador de serviços 
deve manter o número de 
ocorrências de extravasamento em 
conformidade com os limites 
estabelecidos pelo Anexo I desta 
resolução. Parágrafo único. O 
cumprimento das metas será 
apurado com frequência mensal 
ecom abrangência por prestador 
de serviços. 

Art. 41 O prestador de serviços deve 
manter o número de ocorrências de 
extravasamento em conformidade com 
os limites estabelecidos pelo Anexo I 
desta resolução. Parágrafo único. O 
cumprimento das metas será apurado 
com frequência mensal ecom 
abrangência por prestador de serviços. 
Alteração do valores das metas 
estabelecida no Anexo I : Ano de 2019 = 
128; Ano de 2020 = 98; Ano de 2021 = 
68; Ano de 2022 = 38. 

Será necessário a contratação de 
empresa especializada, realização de 
treinamento, elaboração de 
procediemnto operacionais e compras de 
materiais e equipamentos. 

Não acatado Os limites foram estabelecidos com base nos 
dados operacionais disponibilizados pelos 
prestadores de serviços regulados pela ARSAE-
MG. Caso não sejam cumpridas, o prestador 
deverá justificar o não cumprimento e adotar 
plano de ação conforme acordado com a ARSAE-
MG, quando for o caso.  

Copasa 42  Art. 42 O prestador de serviços 
deve manter as redes de coleta 
equipadas com órgãos acessórios 

Excluir Os projetos de redes coletoras são 
realizados segundo normas ABNT 

Não acatado Este artigo permitirá o enquadramento de não-
conformidades no caso de inadequações do 
projeto das redes de esgoto.  
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Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

necessários ao funcionamento e 
manutenção do sistema. 

Copasa 43  Art. 43 Os interceptores devem 
dispor de extravasores em sua 
extensão, com capacidade 
conjunta que permita o 
escoamento da vazão final relativa 
ao último trecho da canalização. 

Excluir Extravasores em interceptores facilitam 
as conexões indevidas de esgoto em 
galerias pluvias e córregos. Deve-se evitar 
a implantação desses extravasores.  

Acatado  

Copasa 44  Art. 44 A Estação Elevatória de 
Esgoto (EEE) deve contar com 
conjunto moto-bomba reserva 
igual ou equivalente àquele em 
operação, pronto para uso. 

Art. 44 A Estação Elevatória de Esgoto 
(EEE) deve contar com conjunto moto-
bomba reserva igual ou equivalente 
àquele em operação. 

Para elevatórias de pequeno porte, da 
ordem de 5cv ou 15L/s, tem-se previsto 
elevatórias simplificadas na rua sem 
conjunto reserva instalado. Neste caso, o 
conjunto reserva seria de prateleira, 
podendo ser compartilhado com demais 
elevatórias. 

Não acatado No caso do exemplo apresentado na justificativa, 
o conjunto extra disponível (de prateleira) deve 
ser colocado o mais rápido possível onde tenha 
ocorrido a falha, estando, desse modo, "pronto 
para uso", o que não justifica a alteração textual 
proposta.  

Copasa 45  Art. 45 A EEE deve possuir, à 
montante do poço de sucção, 
dispositivo que realize a remoção 
de sólidos grosseiros e areia, 
conforme as características do 
esgoto e das necessidades 
operacionais da instalação. 

Art. 45 A EEE pode possuir, à montante 
do poço de sucção, dispositivo que 
retenha sólidos grosseiros , conforme 
as características do esgoto e das 
necessidades operacionais da 
instalação. 

A remoção de areia somente acontece 
em casos extraordinários onde é viável e 
extremamente necessária a sua 
implantação.  

Acatado  

Saae Itabira 45  Art. 45 A EEE deve possuir, à 
montante do poço de sucção, 
dispositivo que realize a remoção 
de sólidos grosseiros e areia, 
conforme as características do 
esgoto e das necessidades 
operacionais da instalação. 

Art. 45 A EEE deve possuir, à montante 
do poço de sucção, dispositivo que 
realize a remoção de sólidos grosseiros 
e areia, conforme as características do 
esgoto e das necessidades operacionais 
da instalação, ou dispositivos que 
poçam triturar materiais sólidos para 
serem retirado em outro local. 

É solicitado a revisão do art. De forma a 
permitir a implamtação de sistema de 
trituração de sólidos que deverão ser 
bombeado para serem removidos em 
outro local com tecnologia apropriada. 

Acatado 
parcialmente 

A proposta será acatada com ajustes textuais.  

Copasa 46  Art. 46 As instalações elétricas da 
EEE devem estar protegidas. 

Excluir As instalações elétricas respeitam as 
normas específicas. 

Não acatado Em alguns dos sistemas fiscalizados pela ARSAE-
MG, as instalações elétricas foram encontradas 
em estado precário, o que motivou a elaboração 
do artigo. A redação do artigo é simples e não tem 
como objetivo substituir a norma técnica 
pertinente, apenas apontar a necessidade de 
observação do problema em questão. 
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Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

Copasa 46 1 §1º Os quadros de distribuição de 
energia elétrica devem ser 
fechados. 

Excluir As instalações elétricas respeitam as 
normas específicas. 

Não acatado Em alguns dos sistemas fiscalizados pela ARSAE-
MG, as instalações elétricas foram encontradas 
em estado precário, o que motivou a elaboração 
do artigo. A redação do artigo é simples e não tem 
como objetivo substituir a norma técnica 
pertinente, apenas apontar a necessidade de 
observação do problema em questão. 

Copasa 46 2 §2º Os quadros terminais de 
energia devem possuir indicações 
claras das funções dos dispositivos 
elétricos, bem como das posições 
aberta e fechada das chaves. 

Excluir As instalações elétricas respeitam as 
normas específicas. 

Não acatado Em alguns dos sistemas fiscalizados pela ARSAE-
MG, as instalações elétricas foram encontradas 
em estado precário, o que motivou a elaboração 
do artigo. A redação do artigo é simples e não tem 
como objetivo substituir a norma técnica 
pertinente, apenas apontar a necessidade de 
observação do problema em questão. 

Copasa 47  Art. 47 Os poços de sucção da EEE 
devem ser mantidos devidamente 
fechados, com trancas nas tampas. 

Art. 47 Os poços de sucção da EEE 
devem ser mantidos devidamente 
fechados, com trancas nas tampas, se 
instaladas em área pública. 

A instalação de trancas nas tampas só se 
justifica no caso de poços de sucção 
instalados em áreas públicas. 

Acatado  

INCT ETEs 
Sustentáveis 

48  Art. 48 Os poços de sucção da EEE 
devem possuir dispositivo 
extravasor. 

Sugestão de alteração do texto: Os 
poços de sucção da EEE devem possuir 
dispositivo extravasor, instalado de tal 
sorte que impeça que a vazão do corpo 
receptor adentre na EEE. 

  Não Acatado Não é necessário esclarecer a finalidade do 
dispositivo extravasor no texto normativo.  

Copasa 49  Art. 49 O prestador de serviços 
deve registrar no livro de 
ocorrências da EEE os seguintes 
eventos, além daqueles que julgar 
pertinentes: 

Art. 49 O prestador de serviços deve 
registrar no livro de ocorrências da EEE 
os seguintes eventos, além daqueles 
que julgar pertinentes: 

O registro pode ocorrer em meios 
diversos (ex: planilhas, sistema 
informatizado, formulários, etc.) 

Não acatado Dificilmente um operador vai fazer registro digital 
das ocorrências operacionais em campo. O livro 
de ocorrência existe para que os registros sejam 
feitos e acessados com mais facilidade, na própria 
unidade. O prestador pode optar por digitalizar os 
registros do livro, caso julgue necessário. Além 
disso, é importante considerar que nem todos os 
prestadores têm condições de manter registros 
digitalizados e a norma deve contemplar 
diferentes realidades.  

INCT ETEs 
Sustentáveis 

49  Art. 49 O prestador de serviços 
deve registrar no livro de 
ocorrências da EEE os seguintes 
eventos, além daqueles que julgar 
pertinentes: 

Sugestão de alteração do texto do 
inciso II: realização de by-pass e 
extravasamento de esgoto, constando 
motivo, data, a sua duração e vazão. 

não basta saber a duração sem saber o 
volume extravasado, visto que o impacto 
está associado ao volume e aspectos 
qualitativos do esgoto. Para saber o 
volume extravasado deveria ser 

Não acatado Embora a informação seja útil para o controle dos 
extravasamentos, a exigência de instalação de 
medidores de vazão e dataloggers implicaria em 
altos custos, que futuramente impactariam as 
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Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

I - falhas identificadas nas 
estruturas; 
II - realização de by-pass e 
extravasamentos de esgoto, 
constando motivo, data e a sua 
duração. 

informada também a vazão, além da 
duração. Essa seria uma forma de induzir 
que o extravasor das EEE tenha que ser 
equipado com um medidor de vazão, 
acoplado a data logger, a fim de que se 
tenha o registro das vazões durante todo 
o período de extravasamento. 

tarifas, sem a garantia de que haverá benefícios 
diretos para a prestação dos serviços.    

Copasa 51 2 II –realização de by-pass e 
extravasamento de esgoto, 
constando motivo, data e a sua 
duração; 

II –realização de by-pass e 
extravasamento de esgoto, constando 
motivo, data e a sua duração, conforme 
os seguintes critérios: ETEs maiores que 
50L/s a partir de 2021.  As ETEs menores 
que 50L/s serão objeto de estudo 
específico e proposta de medição 
somente nos casos em que os impactos 
forem significativos, conforme acordo 
com o órgão regulador. 

Para que se possa fazer esse tipo de 
registro será necessário implementar a 
automação de todos os sistemas e 
instalação de alertas remotos. Sugere-se 
um prazo escalonado. O conceito de 
extravasamento da ARSAE não engloba as 
ETEs. 

Não acatado O registro de by-pass e extravasamento é 
essencial para o monitoramento da qualidade do 
serviço prestado. Caso seja necessário, o prazo 
para adaptações de infraestrutura pode ser 
apresentado em plano de ação de cada 
prestador.  

Copasa 51 3 III – falhas de funcionamento do 
medidor de vazão; e 

Excluir Entende-se que o medidor de vazão faz 
parte do inciso I. 

Não acatado O objetivo do artigo é descrever os principais 
registros que devem ser feitos no livro de 
ocorrências.  

Copasa 51 5 V – falhas de funcionamento no 
queimador de gás. 

Excluir Entende-se que o medidor de vazão faz 
parte do inciso I. 

Não acatado O objetivo do artigo é descrever os principais 
registros que devem ser feitos no livro de 
ocorrências.  

11 51  Art. 51 O prestador de serviços 
deve registrar no livro de 
ocorrências da ETE os seguintes 
eventos, além daqueles que julgar 
pertinentes: 

Art. 51 O prestador de serviços deve 
registrar no livro de as ocorrências da 
ETE os seguintes eventos, além 
daqueles que julgar pertinentes: 

O registro pode ocorrer em meios 
diversos (ex: planilhas, sistema 
informatizado, formulários, etc.) 

Não acatado Dificilmente um operador vai fazer registro digital 
das ocorrências operacionais em campo. O livro 
de ocorrência existe para que os registros sejam 
feitos e acessados com mais facilidade, na própria 
unidade. O prestador pode optar por digitalizar os 
registros. Além disso, é importante considerar 
que nem todos os prestadores têm condições de 
manter registros digitalizados e a norma deve 
contemplar diferentes realidades.  

INCT ETEs 
Sustentáveis 

51  Art. 51 O prestador de serviços 
deve registrar no livro de 
ocorrências da ETE os seguintes 
eventos, além daqueles que julgar 
pertinentes: 

Sugestão de alteração dos textos dos 
incisos I e II: 
I - falhas identificadas nas estruturas e 
equipamentos; 

idem comentário Art. 49°. Não acatado Embora a informação seja útil para o controle dos 
extravasamentos, a exigência de instalação de 
medidores de vazão e dataloggers implicaria em 
altos custos, que futuramente impactariam as 
tarifas, sem a garantia de que haverão benefícios 
diretos para a prestação dos serviços.    
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Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

I - falhas identificadas nas 
estruturas; 
II - realização de by-pass e 
extravasamento de esgoto, 
constando motivo, data e a sua 
duração. 

II - realização de by-pass e 
extravasamento de esgoto, constando 
motivo, data, a sua duração e vazão. 

Copasa 53  Art. 53 A ETE deve operar com 
vazão compatível com sua 
capacidade nominal. 

Art. 53 A ETE deve operar com vazão 
compatível com sua capacidade 
nominal instalada. 

Esta questão deve ser melhor discutida. 
Uma unidade de tratamento pode ter 
sido dimensionada com parâmetros mais 
seguros de projeto. Desta forma, uma 
estação pode estar operando com vazão 
afluente superior à vazão de projeto e 
ainda assim apresentar eficiência.  

Acatado 
parcialmente 

O vocábulo "instalada" será incluído. É 
importante destacar que o artigo dispõe que a 
vazão tem que ser compatível, não limitando a 
valores numéricos com expressões do tipo 
"inferior a", "igual a". Se a ETE apresenta a 
eficiência desejada, pode-se considerar que a 
vazão de operação é compatível com a instalada.  

Copasa 55 1 I – livro de ocorrências da ETE; I – registro de ocorrências da ETE; Os registros poderão ser apresentados 
em livros, planilhas, formulários ou em 
sistemas informatizados. 

Não acatado Não existe nenhuma vedação para que o "livro de 
ocorrências" esteja em meio digital. Novamente, 
destaca-se o seguinte: dificilmente um operador 
vai fazer registro digital das ocorrências 
operacionais em campo. A disponibilidade de 
computadores e acesso à intranet é limitada, 
como já afirmou a própria COPASA em outras 
ocasiões. O livro de ocorrência existe para que os 
registros sejam feitos e acessados com mais 
facilidade, na própria unidade. O prestador pode 
optar por digitalizar os registros, caso julgue 
necessário.  

Copasa 55 3 III – cópia impressa do instrumento 
normativo vigente que estabelece 
as condições e padrões ambientais 
de lançamento de esgotos, e o 
enquadramento do corpo d’água 
receptor, caso existente. 

Excluir Existe multiplicidade de instrumentos 
normativos que podem estabelecer as 
condições de lançamento e podem ser 
alterados pelos órgãos ambientais com 
facilidade, o que torna oneroso e inviável 
o cumprimento do parágrafo. 
Informação publica para consulta. 

Acatado  

Saae Itabira 55  Art. 55 O prestador de serviços 
deve possuir e manter disponível 
para consulta nas ETEs: 
I – livro de ocorrências da ETE; 
II –manual de operação da ETE; e 

Art. 55 O prestador de serviços deve 
possuir e manter disponível para 
consulta nas ETEs: 
I – livro de ocorrências da ETE; 
II – manual de operação da ETE; e 

É solicitado o prazo de 12 meses para a 
construção do manual das unidades de 
tratamento de esgoto e treinamento dos 
servidores envolvidos nas operações de 
tratamento. 

Não acatado Os prazos para adequação poderão ser 
acordados com a ARSAE-MG mediante 
justificativa técnica plausível.  
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Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

III – cópia impressa do instrumento 
normativo vigente que estabelece 
as condições e padrões ambientais 
de lançamento de esgotos, e o 
enquadramento do corpo d’água 
receptor, caso existente.  

III – cópia impressa do instrumento 
normativo vigente que estabelece as 
condições e padrões ambientais de 
lançamento de esgotos, e o 
enquadramento do corpo d’água 
receptor, caso existente. com prazo de 
implantação de 12 meses a partir da 
data de publicação. 

Copasa 56  Art. 56 O prestador de serviços 
deve medir o volume de esgoto 
recebido em cada ETE. 

Art. 56 O prestador de serviços deve 
medir a vazão de esgoto recebida em 
cada ETE. 

As ETEs têm disponíveis  medidores de 
vazão que podem gerar o cálculo do 
volume recebido. 

Acatado  

INCT ETEs 
Sustentáveis 

56  Art. 56 O prestador de serviços 
deve medir o volume de esgoto 
recebido em cada ETE. 

Sugestão de alteração do texto: O 
prestador de serviços deve medir o 
volume de esgoto afluente à ETE, 
tratado e extravasado, quando da sua 
ocorrência. 

alteração do texto visando possibilitar a 
cobrança do usuário do volume que foi 
efetivamente tratado na ETE e não o que 
foi recebido somente. Nesse caso, o 
medidor de vazão deve estar instalado a 
jusante do extravasor. 

Não acatado Inicialmente, a Resolução exigirá a medição 
apenas do esgoto recebido na ETE, em virtude 
dos custos para a instalação de múltiplos 
medidores em cada ETE. Oportunamente, será 
avaliada a pertinência de se incluir outras etapas 
de medição.  

Copasa 57  Art. 57 O prestador de serviços 
deve manter limpas e vedadas as 
unidades de tratamento 
paralisadas. 

Art. 57 O prestador de serviços deve 
manter limpas e fechadas as unidades 
de tratamento paralisadas. 

Não é possível vedar as unidades. Acatado  

Copasa 58  Art. 58 O prestador de serviços 
deve manter aparada a vegetação 
das margens das lagoas de 
tratamento. 

Excluir Entende-se que faz parte do artigo 62 
proposto. 

Não acatado O artigo 62 refere-se a dispositivos aeradores e 
não tem relação com a poda de plantas nas 
margens das lagoas.  

INCT ETEs 
Sustentáveis 

58  Art. 58 O prestador de serviços 
deve manter aparada a vegetação 
das margens das lagoas de 
tratamento. 

Sugestão de alteração do texto: O 
prestador de serviços deve manter 
aparada a vegetação no entorno de 
todas as unidades da ETE, sobretudo 
das margens das lagoas de 
estabilização. 

 Acatado 
parcialmente 

O texto será modificado. 
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Copasa 59  Art. 59 O prestador de serviços 
deve remover o material flutuante 
formado no tratamento do esgoto 
e realizar sua disposição final 
adequada. 

Excluir Entende-se que faz parte do artigo 62 
proposto. 

Acatado 
parcialmente 

O texto será modificado. A minuta de resolução 
não pretende enunciar todas as condições 
operacionais desejáveis. Foram consideradas as 
boas práticas regulatórias (difundidas na 
literatura específica do setor de regulação), 
segundo as quais o objetivo de uma norma 
técnica é resolver problemas reais. Desse modo, 
as disposições operacionais enunciadas remetem 
aos fatos operacionais encontrados em campo 
com maior frequência nas fiscalizações da ARSAE-
MG realizadas entre 2011 e 2018. Tentou-se 
evitar, ao máximo, enunciados genéricos e 
subjetivos. Os fatos acima explicitados já haviam 
sido esclarecidos no item 42 da Nota Técnica 
nº15/2019. 

Copasa 60  Art. 60 O prestador de serviços 
deve manter os dispositivos de 
distribuição de vazão limpos e 
desobstruídos, em cada uma das 
unidades de tratamento. 

Excluir Entende-se que faz parte do artigo 62 
proposto. 

Acatado 
parcialmente 

O texto será modificado. A minuta de resolução 
não pretende enunciar todas as condições 
operacionais desejáveis. Foram consideradas as 
boas práticas regulatórias (difundidas na 
literatura específica do setor de regulação), 
segundo as quais o objetivo de uma norma 
técnica é resolver problemas reais. Desse modo, 
as disposições operacionais enunciadas remetem 
aos fatos operacionais encontrados em campo 
com maior frequência nas fiscalizações da ARSAE-
MG realizadas entre 2011 e 2018. Tentou-se 
evitar, ao máximo, enunciados genéricos e 
subjetivos. Os fatos acima explicitados já haviam 
sido esclarecidos no item 42 da Nota Técnica 
nº15/2019. 

Copasa 61  Art. 61 O prestador de serviços 
deve evitar a ocorrência de 
empoçamentos superficiais nos 
filtros biológicos percoladores. 

Excluir Entende-se que faz parte do artigo 62 
proposto. 

Acatado 
parcialmente 

O texto será modificado. A minuta de resolução 
não pretende enunciar todas as condições 
operacionais desejáveis. Foram consideradas as 
boas práticas regulatórias (difundidas na 
literatura específica do setor de regulação), 
segundo as quais o objetivo de uma norma 
técnica é resolver problemas reais. Desse modo, 
as disposições operacionais enunciadas remetem 
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aos fatos operacionais encontrados em campo 
com maior frequência nas fiscalizações da ARSAE-
MG realizadas entre 2011 e 2018. Tentou-se 
evitar, ao máximo, enunciados genéricos e 
subjetivos. Os fatos acima explicitados já haviam 
sido esclarecidos no item 42 da Nota Técnica 
nº15/2019. 

Copasa 62  Art. 62 O prestador de serviços 
deve realizar a manutenção e 
conservação dos dispositivos 
aeradores de forma que a aeração 
seja suficiente e homogênea. 

Art. 62 O prestador de serviços deve 
realizar a manutenção e conservação 
das unidades de tratamento em 
operação. 

Não entrar na particularidade dos 
processos, podendo correr o risco de 
deixar algum procedimento de fora. 

Não acatado O texto será modificado. A minuta de resolução 
não pretende enunciar todas as condições 
operacionais desejáveis. Foram consideradas as 
boas práticas regulatórias (difundidas na 
literatura específica do setor de regulação), 
segundo as quais o objetivo de uma norma 
técnica é resolver problemas reais. Desse modo, 
as disposições operacionais enunciadas remetem 
aos fatos operacionais encontrados em campo 
com maior frequência nas fiscalizações da ARSAE-
MG realizadas entre 2011 e 2018. Tentou-se 
evitar, ao máximo, enunciados genéricos e 
subjetivos. Os fatos acima explicitados já haviam 
sido esclarecidos no item 42 da Nota Técnica 
nº15/2019. 

Copasa 63  Art. 63 O prestador de serviços 
deve realizar podas periódicas das 
plantas dos sistemas de tratamento 
com escoamento superficial ou 
subsuperficial vegetados e realizar 
sua disposição final adequada. 

Excluir Entende-se que faz parte do artigo 62 
proposto. 

 Não acatado A minuta de resolução não pretende enunciar 
todas as condições operacionais desejáveis. 
Foram consideradas as boas práticas regulatórias 
(difundidas na literatura específica do setor de 
regulação), segundo as quais o objetivo de uma 
norma técnica é resolver problemas reais. Desse 
modo, as disposições operacionais enunciadas 
remetem aos fatos operacionais encontrados em 
campo com maior frequência nas fiscalizações da 
ARSAE-MG realizadas entre 2011 e 2018. Tentou-
se evitar, ao máximo, enunciados genéricos e 
subjetivos. Os fatos acima explicitados já haviam 
sido esclarecidos no item 42 da Nota Técnica 
nº15/2019. 

Copasa 64 3 III - lodo excedente. III - lodo excedente. A expressão lodo excedente é utilizada 
para o lodo que deve ser removido do 

Acatado  
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processo de tratamento de lodo por 
lodos ativados. A utilização de "lodo" é 
genérica. 

INCT ETEs 
Sustentáveis 

64  Art. 64 O prestador de serviços 
deve promover a destinação final 
adequada de todos os subprodutos 
gerados no tratamento de esgotos, 
quando viável técnica e 
economicamente, incluindo: 
I - biogás; 
II - resíduos sólidos;  
III - lodo excedente; 
IV - efluente tratado. 

 A destinação final adequada deve ser 
sempre garantida, não devendo ser. 
dependente de viabilidade técnica e 
econômica. O projeto deve garantir a 
viabilidade técnica e econômica. 

Acatado  

INCT ETEs 
Sustentáveis 

65  Art. 65 As tubulações e tanques de 
reservação destinados ao reúso de 
efluentes da ETE devem ser 
identificadas. 

Sugestão de alteração do texto: Art. 65º 
As tubulações e tanques de reservação 
destinados ao uso de efluentes da ETE 
devem ser identificadas. 

 Acatado  

Copasa 66  Art. 66 O prestador de serviços 
deve realizar a remoção periódica 
do lodo biológico estabilizado dos 
reatores UASB e encaminhá-lo para 
desaguamento. 

Art. 66 O prestador de serviços deve 
realizar a remoção periódica do lodo 
biológico estabilizado dos reatores 
UASB e encaminhá-lo para 
desaguamento. 

Todo o lodo estabilizado, de qualquer 
tipo de tratamento, deve sofrer processo 
de desaguamento e destinação final 
adequada. 

Acatado  

INCT ETEs 
Sustentáveis 

66  Art. 66 O prestador de serviços 
deve realizar a remoção periódica 
do lodo biológico estabilizado dos 
reatores UASB e encaminhá-lo para 
desaguamento. 
§ 1º A frequência de remoção do 
lodo deve ser realizada conforme 
manual de operação, 
procedimento operacional padrão 
(POP), ou determinada por meio de 
análises de lodo coletado. 

Sugestão de alteração do § 1º: A 
frequência de remoção do lodo deve 
ser realizada conforme manual de 
operação, procedimento operacional 
padrão (POP), ou determinada por 
meio de análises de sólidos totais ao 
longo da altura do compartimento de 
digestão do reator (perfil de sólidos). 

 Acatado  

Copasa 67  Art. 67 A ETE deve possuir unidade 
de desaguamento do lodo. 

Excluir Pode ocorrer o desaguamento de lodo 
em outras unidades existentes fora da 
área da ETE. 

Acatado  
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Copasa 68  Art. 68 O prestador de serviços 
deve manter o sistema de coleta e 
transporte de biogás livre de 
vazamentos ou entupimentos. 

Excluir Entende-se que faz parte do artigo 62 
proposto. 

Não acatado A minuta de resolução não pretende enunciar 
todas as condições operacionais desejáveis, 
esgotando o tema dos serviços de esgotamento 
sanitário. Ao contrário disso, foram consideradas 
as boas práticas regulatórias (difundidas na 
literatura específica do setor de regulação), 
segundo as quais o objetivo de uma norma 
técnica é resolver problemas reais. Desse modo, 
as disposições operacionais enunciadas remetem 
aos fatos operacionais encontrados em campo 
com maior frequência nas fiscalizações da ARSAE-
MG realizadas entre 2011 e 2018. Tentou-se 
evitar, ao máximo, enunciados genéricos e 
subjetivos.  

Defensoria 
Pública 

69  Seção VI – Estação de tratamento 
de esgoto (ETE) - Art. 69 O biogás 
gerado no tratamento dos esgotos 
que não for reaproveitado deve ser 
queimado. 

Inclusão do §1° Nos locais em que o 
Biogás será queimado, deve haver 
filtros de mangas de gases poluidores.  

A queima de biógas é responsável pela 
liberação de Gases Metano e Dióxido de 
Carbono. Esses gases são responsáveis 
pelo agravamento do efeito estufa. 
Quando liberados de forma irregular na 
atmosfera, há ocorrência de poluidores e 
agravantes para a saúde pública. O filtro 
de Manga é um sistema para filtrar e 
separar esses gases, de forma que evite 
implicações na atmosfera. O sisitema 
utilizado é acessível e de fácil 
manutenção. 

Não acatado A fiscalização da emissão de gases poluentes é 
uma atribuição dos órgãos ambientais, que se dá 
conjuntamente com os processos de 
licenciamento ambiental.  

INCT ETEs 
Sustentáveis 

69  Art. 69 O biogás gerado no 
tratamento dos esgotos que não 
for reaproveitado deve ser 
queimado. 

Sugestão de alteração do texto: O 
biogás gerado no tratamento dos 
esgotos que não for aproveitado deve 
ser queimado. 

 Acatado  

Copasa 70  Art. 70 O prestador de serviços 
deve manter o ponto de 
lançamento do efluente final da 
ETE protegido contra erosões. 

Art. 70 O prestador de serviços deve 
assegurar que o lançamento do efluente 
final da ETE não provoque erosões. 

Há caso em que o lançamento pode ser 
instalado sem necessidade de 
dispositivos contra erosões. 

Acatado 
parcialmente 

Acatado com ajustes textuais. 

Copasa 71  Art. 71 O plano de monitoramento 
do esgoto afluente, efluente e dos 
subprodutos do tratamento deve 

Art. 71 O plano de monitoramento do 
esgoto afluente, efluente e dos 
subprodutos do tratamento deve 
constar no manual de operação da ETE 

O Plano de monitoramento pode sofrer 
modificações ao longo do tempo devido a 
demandas ocorridas de origem diversas. 

Acatado 
parcialmente 

Acatado com ajustes textuais. 
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constar no manual de operação da 
ETE. 

ou em documento específico com o 
Plano de Monitoramento. 

Copasa 72 2 §2º Em caso de suspeita ou 
verificação de comprometimento 
ambiental resultante da operação 
inadequada da ETE, o prestador de 
serviços deve aumentar a 
frequência e incluir outros 
parâmetros. 

Excluir Cabe ao prestador cumprir o programa 
de monitoriamento e manter a eficiência 
do esgoto tratado. 

Não acatado Esta redação faz-se necessária para destacar que 
o monitoramento pode e deve ser feito com 
maior frequência quando necessário, não se 
limitando ao cumprimento da norma da ARSAE-
MG, mas ao cumprimento das eficiências. A 
motivação para a redação se deu em virtude das 
constatações de descumprimento de eficiência 
em várias ETEs fiscalizadas pela ARSAE-MG.  

Copasa 74 0 Art. 74 O prestador de serviços 
deve atender às metas de 
cumprimento dos padrões de 
lançamento de esgoto constantes 
do Anexo IV. 

 A adoção de qualquer indicador da 
efetividade da prestação dos serviços 
deve ser antecedida da apresentação de 
benchmarking. Desta forma há a 
necessidade de estudos específicos para 
a definição de metas. 

Não acatado. Não houve proposição. O anexo IV será excluído.  

Copasa 74 1 Parágrafo único. As amostras não 
realizadas conforme o Programa de 
Monitoramento de Efluentes da 
ETE, do Anexo III, serão somadas às 
amostras fora do padrão para 
realização do cálculo do 
cumprimento dos padrões de 
lançamento. 

 A adoção de qualquer indicador da 
efetividade da prestação dos serviços 
deve ser antecedida da apresentação de 
benchmarking. Desta forma há a 
necessidade de estudos específicos para 
a definição de metas. 

Não acatado Não houve proposição. A realização de 
monitoramento conforme Anexo III  
indispensável para o controle dos processos de 
tratamento.  

Copasa 76  Seção VII – Laboratórios das ETEs Excluir esta seção, que deverá compor 
a resolução somente com os artigos 
que seguem: 

Os Planos de Monitoramento da ETEs 
devem ser realizados em laboratórios. 
Nas ETEs são realizadas apenas as 
medições de rotinas operacionais.  A 
ARSAE deve cobrar a realização do plano 
de monitoramento conforme normas 
vigentes de amostragem e realização das 
análises, cabendo ao operador a sua 
realização na forma que for mais 
conveniente (Equipes volantes de coleta, 
laboratórios próprios, terceirizados, etc) 

Acatado 
parcialmente 

Alguns artigos serão modificados e outros 
mantidos.  
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Saae Itabira 76  Art. 76 O Laboratório da Estação de 
Tratamento de Esgoto deve 
realizar, pelo menos, as análises 
dispostas no Anexo III. 
 

Art. 76 O Laboratório da Estação de 
Tratamento de Esgoto deve realizar, 
pelo menos, as análises dispostas no 
Anexo III, com exceção de unidades 
localizadas em zonas rurais e em locais 
onde seja mais viável a realização da 
coleta de amostras para analises em um 
laboratório de maior capacidade. 

É solicitado a alteração da redação de 
forma a impedir a construção excessiva 
de laboratórios que se mostrem inviaveis 
para a realização das atividade de 
monitoramento. Desde que haja a 
previsão de atendimento da realização do 
monitoramento do efluente. 

Acatado 
parcialmente 

A sugestão será acatada com ajustes textuais. 

Copasa 76  Art. 76 O Laboratório da Estação de 
Tratamento de Esgoto deve 
realizar, pelo menos, as análises 
dispostas no Anexo III. 

Art. 76 Nas ETEs  serão realizadas as 
medições de pH, Temperatura e Sólidos 
Sedimentáveis.  

Nas ETEs serão realizadas as medições de 
rotina operacional (pH, Temperatura e 
Sólidos sedimentáveis). 
Os parâmetros  DBO, DQO, e outros, 
serão realizados em laboratório próprio 
ou terceirizado. 

Acatado  

Copasa 77  Art. 77 O laboratório deve conter 
os insumos e equipamentos 
suficientes para as análises que 
realiza, inclusive as solicitadas 
durante o processo de fiscalização. 

Excluir Vide justificativa do art. 76 Não acatado O laboratório da ETE, por mais simples que seja, 
deve conter um mínimo de equipamentos que 
permita a realização das análises mais básicas, 
que devam ser feitas no próprio local.  

Copasa 78 0 Art. 78 O laboratório deve ser 
mantido em temperatura que não 
comprometa a utilização dos 
equipamentos, a conservação dos 
produtos químicos e a realização 
das análises. 

Excluir Vide justificativa do art. 76 Acatado  

Copasa 78 1 Parágrafo único. O laboratório deve 
dispor de termômetro para 
controle da temperatura ambiente. 

Excluir Vide justificativa do art. 76 Acatado  

Copasa 79  Art. 79 O laboratório deve conter 
bancada com dimensões 
suficientes para a acomodação dos 
equipamentos e manipulação do 
material utilizado nas análises. 

Excluir Vide justificativa do art. 76 Não acatado O laboratório da ETE, por mais simples que seja, 
deve conter um espaço mínimo para os 
equipamentos que serão utilizados nas análises 
mais básicas. 

Copasa 80  Art. 80 As áreas do laboratório com 
diferentes finalidades devem ser 
separadas e identificadas. 

Excluir Vide justificativa do art. 76 Acatado  
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Copasa 81  Art. 81 A área do laboratório deve 
conter local específico para 
descarte de materiais e reagentes. 

Excluir Vide justificativa do art. 76 Acatado  

INCT ETEs 
Sustentáveis 

81  Art. 81 A área do laboratório deve 
conter local especifico para 
descarte de materiais e reagentes. 

Sugestão de acréscimo de parágrafo 
único: Os resíduos oriundos das 
análises realizadas no laboratório 
devem ser devidamente segregados, 
acondicionados e dispostos conforme 
suas características e normas e 
resoluções pertinentes. 

 Não acatado O artigo será excluído.  

Copasa 82  Art. 82 Devem ser mantidas 
práticas de organização, 
manutenção, conservação, higiene 
e assepsia no laboratório. 

Excluir Vide justificativa do art. 76 Acatado  

Copasa 83  Art. 83 O laboratório deve manter 
um quadro atualizado da escala de 
trabalho dos funcionários que 
desempenham as atividades, 
afixado em área de fácil 
visualização. 

Excluir Vide justificativa do art. 76 Não acatado Qualquer laboratório, por mais simplificado que 
seja, deve conter escala de funcionários 
organizada, a fim de manter as atividades 
rotineiras.  

Copasa 84  Art. 84 As operações de 
manutenção e reparo realizadas na 
área do laboratório não devem 
representar risco à qualidade das 
análises. 

Excluir Vide justificativa do art. 76 Acatado  

Copasa 85  Art. 85 Os equipamentos utilizados 
no laboratório devem estar 
identificados conforme as análises 
às quais se destinam. 

Excluir Vide justificativa do art. 76 Acatado  

Copasa 86  Art. 86 Os equipamentos do 
laboratório que exijam calibração 
devem conter etiqueta com data e 
nome do responsável pela última 
calibração e prazo estipulado para 
a próxima calibração. 

Excluir Vide justificativa do art. 76 Acatado  
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Copasa 87  Art. 87 O laboratório deve dispor de 
Procedimento Operacional Padrão 
(POP) das análises que realiza, 
incluindo detalhamento dos 
procedimentos para coleta, 
manuseio, acondicionamento, 
transporte, preparação, análise e 
descarte das amostras, bem como 
para o registro dos resultados 
obtidos. 

Art. 87 A ETE deve dispor de 
Procedimento Operacional Padrão 
(POP) das medições e das coletas de 
amostras que realiza. 

Simplificar o artigo. O POP abrange todos 
os procedimentos relativos às coletas e 
medições. 

Acatado 
parcialmente 

Acatado com ajustes textuais. 

Copasa 87 1 §1º Os POPs de coleta de amostras 
para monitoramento dos 
parâmetros estabelecidos no 
Anexo III, devem prever a coleta de 
amostras compostas. 

Excluir Está contido no caput  Acatado  

Copasa 87 2 §2º As amostras a que se referem o 
§1º devem contemplar os horários 
de maior vazão de esgoto. 

Excluir Está contido no caput  Acatado  

INCT ETEs 
Sustentáveis 

87  Art. 87 O laboratório deve dispor de 
Procedimentos Operacional Padrão 
(POP) das análises que realiza, 
incluindo detalhadamento dos 
procedimentos para coleta, 
manuseio, acondicionalmento, 
transporte, preparação, análise e 
descarte das amostras, bem como 
para o registro dos resultados 
obtidos. 
§1º Os POPs de coleta de amostras 
para monitoramento dos 
parâmetros estabelecidos do 
Anexo III devem prever a coleta de 
amostras compostas. 
§2º As amostras a que se referem o 
§1º devem contemplar os horários 
de maior vazão de esgoto. 

Sugestão de alteração do texto do §2º: 
Caso a amostragem composta 
referenciada no §1º não seja de 24 
horas, deve-se garantir que o período 
de amostragem contemple os horários 
de maior vazão de esgoto. 

se contemplar apenas os horário de 
maior vazão deixará de ser uma 
amostragem composta de 24 horas. 

Não acatado O texto do artigo será simplificado, tendo em 
vista que o POP deve prever a forma de coleta das 
amostras. 
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Copasa 88  Art. 88 Os métodos utilizados para 
obtenção dos resultados analíticos 
dos efluentes líquidos devem ser 
executados a partir do 
atendimento às especificações de 
normas nacionais e internacionais 
de análise. 

Art. 88 Os métodos utilizados para 
obtenção dos resultados analíticos dos 
efluentes líquidos devem ser 
executados a partir do atendimento às 
especificações de normas vigentes de 
análise. 

Considerando as normas vigentes, o 
prestador de serviços especifica melhor 
as práticas utilizadas. 

Acatado  

Copasa 89  Art. 89 Amostras coletadas para 
análises laboratoriais na ETE devem 
possuir identificação contendo 
data, hora e local da coleta. 

Art. 89 Amostras coletadas para 
análises laboratoriais na ETE devem 
possuir identificação contendo data, 
hora e local da coleta. 

Independente do local de execução das 
análises, as amostras são identificadas. 

Acatado  

Copasa 91  Art. 91 É vedado ao prestador de 
serviços suspender a prestação dos 
serviços de esgotamento sanitário, 
excetuando-se perante as 
situações que promovam risco a 
segurança de pessoas e bens, 
incluindo a saúde da população e 
de trabalhadores dos serviços em 
referência. 

Art. 91 A suspensão do serviço de 
esgotamento sanitário será permitida 
em caso de usuário inadimplente que 
não seja prestador de serviço essencial 
e que se enquadre em pelo menos uma 
das seguintes situações:  
I- tenha acumulado volume de esgoto 
faturado e não pago superior a 500 m³ 
(quinhentos metros cúbicos); 
II- esteja com 6 (seis) ou mais faturas 
em atraso. 
Parágrafo único - o usuário deverá ser 
informado com 30 (trinta) dias de 
antecedência da data prevista para a 
suspensão, por meio de 
correspondência com comprovação de 
recebimento, com 30 (trinta) dias de 
antecedência. 

O prestador que tem a sua remuneração 
assegurada pela tarifa pode prestar 
serviço sem a devida remuneração? 
Como assegurar a sustentabilidade 
econômico-financeira da empresa, 
estabelecida pela própria Lei 
11.445/07?A AGR e ARCE (agências 
reguladoras dos serviços prestados pela 
SANEAGO e CAGECE reconhecem a 
possibilidade da execução da suspensão. 
Vide Resolução Normativa AGR nº 087/17 
e Ofício ARCE OF/CSB/0074/2016 para 
CAGECE. 
Situação atual: Usuários FARE (Factíveis 
Água, Reais Esgoto) em débito de esgoto, 
até fevereiro de 2019: 
Quantidade: 179.742 
Débito de esgoto: R$ 67.534.754,79 

Não acatado O prestador deve buscar alternativas para a 
solução efetiva do problema em vez de provocar 
um dano ambiental/coletivo. 

Defensoria 
Pública 

92   Art. 92 No caso de 
descumprimento dos dispositivos 
desta resolução, o prestador de 
serviços fica sujeito a sanções, nos 
termos de resolução específica 
estabelecida pela ARSAE-MG 

Inclusão de parágrafos que deixem de 
forma transparente as sanções que as 
Prestadores de Serviços arcarão caso 
descumprirem a lei. 

A falta de transparência de sanções faz 
com que as Prestadoras de Serviços não 
prezem com todas as medidas cabíveis 
exigentes pertencentes à lei.  

Não acatado A ARSAE-MG publicará resolução específica que 
estabelecerá as sanções aos prestadores de 
serviços.  

Copasa 93  Art. 93 Esta resolução entra em 
vigor em 90 (noventa) dias a partir 
da data de sua publicação. 

Art. 93 Esta resolução entra em vigor 
em janeiro de 2021. 

Vários artigos apontam a necessidade de 
instrumentação, disponiblização de 
equipamentos, revisões na 

Não acatado O prazo para vigência da resolução ainda será 
estipulado pela ARSAE-MG.  
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Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

infraestrutura, etc. Tais ajustes, caso 
necessários, podem demandar aquisição 
por meio de licitação, o que exige um 
prazo maior para adequação 

Cesama 93   Os prazos de atendimento deveriam ser 
estratificados por dificuldades 
materiais, financeiras, operacionais, 
etc, dependendo de cada Operador de 
Sistema. Assim entendemos que cada 
empresa apresente seu cronograma de 
implantação para a Agência. 

 Não acatado Caso o prestador de serviços tenha dificuldade 
para implantar alterações em virtude da nova 
resolução, poderá apresentar plano de ação com 
as devidas justificativas à ARSAE-MG, a fim de 
repactuar prazos.  

Copasa 151    Estudos específicos de extravasamento 
devem considerar as particularidades do 
sistema de esgotamento sanitário, em 
especial, a sazonalidade de ocorrências 
em períodos de chuvas, bem como o uso 
indevido do sistema de redes. Esses 
estudos deverão abordar a definição da 
frequência de apuração das metas . 

Não acatado A ARSAE vai aplicar as metas propostas e reavaliá-
las posteriormente, se necessário. 

Copasa 152   Q= Capacidade nominal da ETE A DN do COPAM baseia-se nas vazões de 
projeto das ETEs, informadas no processo 
de licenciamento. Sugere-se a utilização 
dos termos definidos nesta Resolução. 

Não acatado A subdivisão de tipologias teve como base a 
Deliberação Normativa COPAM nº217/2017, 
considerando os portes de empreendimento que 
podem ser atribuídos às ETES, dependendo da 
vazão.  
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Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

Copasa 153   1- Manutenção do monitoramento 
solicitado pelo órgão ambiental para as 
ETEs tipo A, com vazão até 50 L/s.               
2- Implantação do monitoramento 
mensal dos parâmetros para as ETEs 
tipo B, com exceção "oleos e graxas" 
frequência bimestral, a partir de 2021 
e,                                     
3- Implantação do monitoramento 
mensal, ou mais frequente quando 
assim estabelecido no licenciamento, 
para as ETEs tipo C a partir de 2021.                                                                      
4- Todos os resultados serão 
encaminhados em relatórios anuais, no 
mês de março do ano seguinte, 
conforme é exigido pelo órgão 
ambiental. 

A implantação de um monitoramento 
exige a construção de uma base 
laboratorial e logística dos operadores, 
ainda não estruturada em toda Minas 
Gerais.  Essa base inclui uma 
programação anual de coleta de 
amostras, condicionamento das mesmas, 
adequação de laboratórios e de técnicos 
preparados para esse fim.  Sugere-se o 
aumento gradativo da demanda de 
amostragem, e avaliação dos resultados 
obtidos. Deverá ser previsto na tarifa o 
recurso necessário para a implantação 
gradativa deste sistema de atendimento 
ao monitoramento, que deverá estar 
preparado, inclusive, para dar as 
respostas complementares dos órgãos  
fiscalizadores.  

Acatado 
parcialmente 

As frequências serão mantidas, com alteração das 
datas para 2021 com DBO e DQO bimestral em 
ETE menor 50 l/s. Em 2021  a ARSAE reavaliará as 
frequências. 

INCT ETEs 
Sustentáveis 

153  Anexo III - Programa de 
monitoramento de efluentes da 
ETE 

Sugestão de alterações nas frequências 
de monitoramento: 
Vazão: alteração de “quinzenal” para 
“horária”. A frequência de 
monitoramento da vazão deve ser 
horária. Acreditamos ser possível exigir 
que toda ETE, independente do porte, 
seja equipada com medidor 
ultrassônico de vazão e respectivo data 
logger. É importante para o controle 
operacional da ETE ter o registo horário 
(e diário) das vazões, 
independentemente do porte. 
Temperatura, pH e sólidos 
sedimentáveis: alteração de “semanal” 
para “diário”. 

 Não acatado A frequência de monitoramento dos parâmetros 
será ampliada de forma gradativa.  

Copasa 154 0 ANEXO IV  A adoção de qualquer indicador da 
efetividade da prestação dos serviços 
deve ser antecedida da apresentação de 
benchmarking. Desta forma há a 

Acatado 
parcialmente 

O conteúdo do anexo, contendo metas de 
tratamento, será tratado fora da resolução. 
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Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

necessidade de estudos específicos para 
a definição de metas. 

Copasa 154 1 Metas de Cumprimento dos 
Padrões de Lançamento 

 A adoção de qualquer indicador da 
efetividade da prestação dos serviços 
deve ser antecedida da apresentação de 
benchmarking. Desta forma há a 
necessidade de estudos específicos para 
a definição de metas. 

Acatado 
parcialmente 

O conteúdo do anexo, contendo metas de 
tratamento, será tratado fora da resolução. 

Copasa 154 1 Art. 1º A verificação do 
cumprimento dos padrões de 
lançamento dos efluentes da ETE 
ocorrerá periodicamente, de 
acordo com o Programa de 
Monitoramento de Efluentes da 
ETE, estabelecido no anexo III, com 
intervalo não inferior a um mês. 

 A adoção de qualquer indicador da 
efetividade da prestação dos serviços 
deve ser antecedida da apresentação de 
benchmarking. Desta forma há a 
necessidade de estudos específicos para 
a definição de metas. 

Acatado 
parcialmente 

O conteúdo do anexo, contendo metas de 
tratamento, será tratado fora da resolução. 

Copasa 154 2 Art. 2º Os dados da prestação do 
serviço de esgotamento sanitário 
deverão ser fornecidos à ARSAE-
MG em conformidade com a 
Resolução ARSAE-MG nº 114/2018. 

 A adoção de qualquer indicador da 
efetividade da prestação dos serviços 
deve ser antecedida da apresentação de 
benchmarking. Desta forma há a 
necessidade de estudos específicos para 
a definição de metas. 

Acatado 
parcialmente 

O conteúdo do anexo, contendo metas de 
tratamento, será tratado fora da resolução. 

Copasa 154 3 Art. 3º A porcentagem de 
cumprimento dos padrões de 
lançamento, estabelecidos pelo 
órgão ambiental, será calculada 
para os parâmetros DBO, DQO e 
sólidos sedimentáveis, conforme a 
fórmula a seguir: 

 A adoção de qualquer indicador da 
efetividade da prestação dos serviços 
deve ser antecedida da apresentação de 
benchmarking. Desta forma há a 
necessidade de estudos específicos para 
a definição de metas. 

Acatado 
parcialmente 

O conteúdo do anexo, contendo metas de 
tratamento, será tratado fora da resolução. 

Copasa 154 4 Art. 4º Os percentuais mínimos de 
cumprimento dos padrões de 
lançamento, para fins de 
consideração da efetividade da 
prestação do serviço, deverão 
obedecer à tabela de progressão 
disposta a seguir: 

 A adoção de qualquer indicador da 
efetividade da prestação dos serviços 
deve ser antecedida da apresentação de 
benchmarking. Desta forma há a 
necessidade de estudos específicos para 
a definição de metas. 

Acatado 
parcialmente 

O conteúdo do anexo, contendo metas de 
tratamento, será tratado fora da resolução. 
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Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

INCT ETEs 
Sustentáveis 

154  Anexo IV - Metas de Cumprimento 
dos Padrões de Lançamento 

 Alteração necessária caso o prestador 
realize mais análises do que o previsto no 
anexo III (frequência superior à 
frequência mínima indicada na tabela). 

Acatado 
parcialmente 

O conteúdo do anexo, contendo metas de 
tratamento, será tratado fora da resolução. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Arsae-MG – Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais 

Rod. Pref. Américo Gianetti, 4001 - Ed. Gerais, 12º e 13º andares   |   CEP 31630-901 - Belo Horizonte – MG 

Telefones: (31) 3915-8119 / 3915-8133 / 3915-8112  |  www.arsae.mg.gov.br 

ANEXO II – CONTRIBUIÇÕES DA ABES, EM FORMATO DE TEXTO  
 

A ARSAE MG, 

Primeiramente gostariamos de mais uma vez parabenizar a ARSAE MG por realizar e trazer a 

discussão com a sociedade uma  proposta de Resolução que estabelece condições específicas 

para prestação e utilização dos serviços públicos de esgotamento sanitário.  Trata-se de um 

grande desafio, pois regulamentar a qualidade da prestação de um serviço de esgotamento 

sanitário, sendo que estes serviços ainda não estão sendo prestados a grande parte da população 

como se pode constatar nos dados do SNIS 2017 ( cerca de 20% da população urbana da região 

Sudeste, a mais desenvolvida do Brasil, ainda não é atendida por coleta de esgotos e dos esgotos 

coletados somente a metade é tratada!) é uma experiência inédita, que exigirá o estabelecimento 

de um padrão mínimo de serviços que não impeça ou atrase a busca pela universalização do 

saneamento. 

Esclarecemos primeiramente à ARSAE MG que a ABES MG colocou a minuta de resolução 

em debate, enviando-a a todos os seus associados e que, as contribuições colocadas a seguir 

foram discutidas e consensadas em reunião realizada no dia 15/04 na sua sede.  

Logo no início das discussões constatamos que a regulamentação da prestação de serviços por 

sistemas de esgotos condominiais e por sistemas estáticos de esgotamento deve ser realizada 

em regulamentação específica, independente desta que agora se apresenta. Isso porque o 

detalhamento realizado no texto atual é insuficiente para caracterizar devidamente como se dá 

a prestação desses serviços e as condições em que serão instalados, operados e mantidos.   

Em relação ao CAPITULO II – DEFINIÇÕES sugerimos que a ARSAE faça uma revisão das 

mesmas e adote, sempre que possível, as definições já publicadas em normas brasileiras 

especificas para esgotamento sanitario tais como as utilizadas pela ABNT (NBR8160, 

NBR9648, NBR12209, etc) e em publicações de dados nacionais que utilizam glossários com 

os termos referentes ao esgotamento (SNIS, Atlas de Esgotamento da ANA, etc). Isso vem de 

encontro a uma padronização de linguagem tão necessária no nosso país e imprescíndivel para 

a compreensão de tema tão importante na qualidade de vida da população. 

Análise da ARSAE-MG: Acatado. Quando apropriado, foram utilizadas as 
definições da ABNT.  

Quanto ao Artigo 17 da resolução que  define o conteúdo mínimo de um croqui atualizado do 

sistema de esgotamento sanitário a ser disponibilizado pelo operador, sugerimos que em um 

primeiro momento a ARSAE MG proponha a seus regulados que se utilizem do modelo de 

croqui realizado pela Agencia Nacional de Águas no seu Atlas de Esgotos de 2017, validando 

os dados e atualizando-os anualmente. 
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Análise da ARSAE-MG: Acatado parcialmente. O rol de informações necessárias 
para o croqui foi selecionado conforme necessidade dos fiscais da ARSAE-MG. 
Quanto à atualização anual, a sugestão foi acatada.  

 

No parágrafo primeiro do Artigo 22 sugerimos exigir que  corrimãos ou guarda-corpos sejam 

instalados para a segurança dos trabalhadores e visitantes em materiais compatíveis ao ambiente 

agressivo das unidades de esgotamento e que garantam a sua perenidade. 

Análise da ARSAE-MG: Acatado.  

Sugere-se também a remoção do Paragrafo primeiro do Artigo 24 que obriga   a captura e 

tratamento dos gases que provocam maus odores, formados nas unidades do sistema de 

esgotamento sanitário que possam incomodar a vizinhança. Se for colocada a obrigação de 

instalação na forma que consta na Resolução, qualquer reclamação existente poderá geral uma 

obrigatoriedade  na instalação desse processo de tratamento de gases e odores, o que pode 

implicar em investimentos significativos nas unidades do sistema.  O teor do texto do caput do 

Artigo 24 que diz: “O prestador de serviços deve adotar alternativas que diminuam a formação 

ou a dispersão de gases que provoquem maus odores provenientes do sistema de esgotamento 

sanitário.” já estabelece a necessidade de ações para limitar esses problemas. 

Análise da ARSAE-MG: Acatado parcialmente. O parágrafo único será reescrito.   

O Artigo 27 estabelece que o prestador de serviços não deve receber no sistema de esgotamento 

sanitário efluente não-doméstico que, por sua condição ou natureza, possa causar problemas 

que prejudiquem o sistema, contudo, mesmo estabelecendo regras para esse recebimento e o 

controle por monitoramento dos efluentes lançados na rede, são realidade casos de mau uso do 

sistema por alguns usuários. A proposta que se faz é que conste nesse artigo que o prestador de 

serviços busque manter a integridade dos seu sistema por meio de campanhas de informação e 

educação dos usuários e monitoramento específicos naqueles com contratos para  recebimento 

de efluentes não domesticos.   

Análise da ARSAE-MG: O tema proposto de instrução dos usuários foi 
contemplado no parágrafo 1º do Art. 27 da Minuta de Resolução de Esgotos e 
também no Art 7º da minuta de Resolução de Condições Gerais, que se refere 
especificamente à campanhas educativas.   

 No Art. 43  que estabelece que os interceptores devem dispor de extravasores em sua extensão 

não foi bem compreendido pois entendemos que deve-se evitar o extravasamento de efluentes 

não tratadados nos interceptores. Acredita-se que os mesmos devam ser instalados com 

capacidade que permita o escoamento da vazão final relativa  a cada um dos trechos. 

Análise da ARSAE-MG: Acatado.  
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Com referencia as Elevatórias de Esgotos recomendamos que não seja exigida a instalação da 

bomba reserva permanentemente no poço de sucção, como previsto no Art. 44,  nem a instalação 

de remoção de areia prevista no Art. 45. As bombas reservas devem ficar em local proximo e 

de fácil transporte ate a EEE e a remoção de areia é normalmente de difícil instalação nessas 

unidades. 

Análise da ARSAE-MG: Acatado parcialmente. O texto da minuta não se refere a 
conjunto moto-bomba reserva que já esteja instalado, e sim pronto para uso. É 
importante que a reposição do conjunto moto-bomba seja ágil o suficiente para 
que não haja interrupção dos serviços. A caixa de areia nas EEEs não será mais 
obrigatória, o texto será alterado.  

Foi também discutida a necessidade de registro de by-pass ou extravasamento de esgotos nas 

unidades, com detalhamento de motivo, hora e duração (Art. 51). Para sistemas de pequeno 

porte, com processos de tratamento simplificados e sem automatização, esses registros só 

poderão ser realizados durante a estada do operador na unidade, que se dá normalmente somente 

por algumas horas do dia. Essa exigência é inviavel nos mesmos e sua obrigação deveria ser 

estabelecido somente para as unidades com grandes impactos nestes eventos, a critério do 

operador e aprovação do regulador. 

Análise da ARSAE-MG: Não acatado. Prazo para atendimento pode ser negociado em 
separado com cada prestador e dependendo do porte da estação. 

Os artigos 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60 ,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68 estabelecem algumas regras 

específicas para se considerar a ETE operando regularmente e com boa manutenção, mas não 

cobrem toda uma gama de ações que devem estar incluidas nas tarefas diversas a serem 

realizadas nestas unidades. Acredita-se que o regulador deveria estabelecer que todo o operador 

de Estação de Tratamento deve manter a unidade de tratamento em boas condições físicas e 

operando regularmente e em atendimento ao disposto na sua licença ambiental de operação. 

Dessa forma se inclui as diversas tarefas descritas no manual de operação da unidade. 

Análise da ARSAE-MG: A minuta de resolução não pretende enunciar todas as 
condições operacionais desejáveis. Foram consideradas as boas práticas 
regulatórias (difundidas na literatura específica do setor de regulação), segundo 
as quais o objetivo de uma norma técnica é resolver problemas reais. Desse modo, 
as disposições operacionais enunciadas remetem aos fatos operacionais 
encontrados em campo com maior frequência nas fiscalizações da ARSAE-MG 
realizadas entre 2011 e 2018. Tentou-se evitar, ao máximo, enunciados genéricos 
e subjetivos.  

No Art. 69 foi estabelecida a obrigatoriedade da queima de todo o gas gerado nos sistemas de 

tratamento, conforme estabelece a legislação vigente. Contudo a realidade existente na maioria 

das unidades instaladas no Brasil com sistema de tratamento anaerobio, utilizado na grande 
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maioria das ETEs em função do seu custo mais compatível com a disponibilidade financeira da 

população para pagamento destes serviços, é tal que a coleta e queima dos gases não consegue 

ser viabilizada em função da baixa pressão estabelecida no interior das unidades de tratamento 

e da alta solubilidade dos gases no efluente líquido dos UASB. Assim estudos ainda estão sendo 

desenvolvidos e a tecnologia precisa avançar para permitir essa queima. Sugere-se que seja 

cobrada a queima pelo regulador somente para as unidades maiores que 100 L/s, até que a 

tecnologia dos UASB seja totalmente desenvolvida e traga a solução para diversos problemas 

operacionais ainda existentes. 

Análise da ARSAE-MG: Não acatado. Prazo para atendimento pode ser negociado 
em separado com cada prestador e dependendo do porte da estação. 

Quanto a Seção VII – Laboratórios das ETEs acredita-se que devam ser cobrado dos operadores 

somente a realização das análises de controle operacional da unidade, ou seja, pH, temperatura 

e sólidos sedimentáveis e Sólidos em Suspensão voláteis para as ETEs com lodos ativados. As 

demais análises do monitoramento devem ser realizadas em laboratórios credenciados e que 

capacidade de garantir os resultados das análises. 

Análise da ARSAE-MG: Acatado parcialmente. As análises a serem realizadas 
obrigatorieamente na própria ETE são pH, temperatura e sólidos sedimentáveis.  

No estabelecimento das metas realizado nos Anexos I, III e IV deveriam ser apresentados os 

parâmetros de benchmark da proposta, isto é, quais são os indicadores a serem adotados pelos 

prestadores de serviço e quem são os operadores que os usam como meta e seus resultados.  

Além disso a fiscalização da realização de monitoramento e da qualidade dos efluentes e sua 

influência na qualidade das águas dos corpos receptores deve ser acompanhada pela SEMAD 

que deve estabelecer nos processos de licenciamento e outorga as metas das ETEs. 

A ABES MG sugere para avaliação do serviço prestado com o tratamento de esgotos pelos 

operadores o uso do indicador CRES – Carga Poluente Removida dos Esgotos. Esse indicador 

é  traduzido na seguinte fórmula:  

𝐶𝑅𝐸𝑆 =
(𝑉𝐸𝑆𝑇𝑥𝐶𝐸𝑅𝐸)

𝑉𝐸𝐶𝐵𝑥𝐶𝑂𝐸𝐵
𝑥100 

 

 

VEST = Vazão média mensal de esgoto tratada na ETE (l/s)  
CERE = Carga média de DBO5 removida na ETE = DBO5 média do afluente – DBO5 média do efluente (mg/l)  
VECB = Vazão de esgoto coletada na bacia de influência da ETE (l/s) = ( População atendida com o SES x per 
capita micromedido do SAA x coeficiente de retorno água/esgoto) / 86400  
COEB = Carga poluente dos esgotos brutos = DBO5 média do afluente a ETE (mg/l)  
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 O foco do indicador se dará na medição consistente da vazão dos afluentes/efluentes das 

Unidades de Tratamento e na qualidade do tratamento pelos resultados apresentados na remoção 

de alguns poluentes específicos, que se sugere neste primeiro momento seja realizada pela 

remoção de DBO de cada sistema de tratamento em operação.  

O atendimento a metas pré-estabelecidas por unidade de tratamento, municípios, bacias 

hidrográficas ou regiões do Estado de Minas Gerais podem ser acordados com o operador que 

passa a focar em dos tipos de atuação: ampliação da vazão tratada na ETE pela interligação a 

mesma do maior número de usuários possíveis e eficiência do tratamento instalado, por meio 

da garantia da maior remoção possível da carga poluidora, ou seja, neste momento DBO. 

Ficam desta forma cientes todas as partes envolvidas (regulado e regulador) que a ampliação de 

remoção de carga poluente poderá ser conseguida tanto com a ampliação da coleta como com a 

maior eficiência do tratamento, podendo ser otimizada assim a gestão do sistema de forma a 

trazer o melhor resultado para os usuários e para o meio ambiente. 

Análise da ARSAE-MG: O Anexo IV será removido o cumprimento da eficiência de 
tratamento será reavaliado após aprofundamento dos estudos pertinentes.  

Finalmente sugeriu-se na reunião que a vigência da resolução de desse a partir do próximo ano, 

após a sua publicação, dando tempo aos operadores para se adequarem as regras estabelecidas. 

Análise da ARSAE-MG: Será dado um prazo a partir da data de publicação da 
resolução para que os prestadores de serviços se adequem à nova Resolução.  

A ABES espera que com as propostas acima venha a contribuir para a construção de uma 

regulamentação que atenda aos anseios dos usuários, operadores e regulador. Coloca-se a 

disposição da ARSAE MG para quaisquer esclarecimentos adicionais que sejam necessários. 

  

Atenciosamente, 

  

Rogério Siqueira 

Presidente da ABES  
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ANEXO III – MINUTA DE RESOLUÇÃO SUBMETIDA À CONSULTA PÚBLICA 
 

(MINUTA DE RESOLUÇÃO DE ESGOTO) 

 

RESOLUÇÃO ARSAE-MG nº XX, DE XX DE XXXX DE XXXX 

Estabelece as condições específicas para a 

prestação e utilização dos serviços públicos de 

esgotamento sanitário dinâmico sob 

responsabilidade dos prestadores de serviços 

sujeitos à regulação da Agência Reguladora de 

Serviços de Abastecimento de Água e de 

Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais 

(ARSAE-MG). 

O Diretor-Geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de 

Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG), no uso de suas 

atribuições, atendendo deliberação da Diretoria Colegiada e,  

CONSIDERANDO que a entidade reguladora edita normas que abrangem requisitos 

operacionais e de manutenção dos sistemas, de acordo com as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico, estabelecidas na Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007;  

CONSIDERANDO que a entidade reguladora define as normas técnicas relativas à 

qualidade, quantidade e regularidade dos serviços prestados aos usuários, de acordo com 

as diretrizes nacionais para o saneamento básico, estabelecidas na Lei Federal nº 11.445, 

de 5 de janeiro de 2007;  
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CONSIDERANDO que os serviços públicos de saneamento básico serão realizados de 

formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente, conforme estabelecido 

na Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007; 

CONSIDERANDO as atribuições da ARSAE-MG, nos termos do artigo 6° da Lei Estadual 

n° 18.309, de 3 de agosto de 2009; 

CONSIDERANDO que é obrigação do prestador de serviços de abastecimento de água e 

de esgotamento sanitário realizar os investimentos necessários à execução dos planos de 

expansão, à manutenção dos sistemas e à melhoria da qualidade da prestação dos 

serviços, nos termos do inciso VIII do artigo 7º da Lei Estadual 18.309, de 3 de agosto de 

2009;  

CONSIDERANDO que é obrigação do prestador de serviços de abastecimento de água e 

de esgotamento sanitário promover as medidas necessárias para a ligação dos domicílios 

e estabelecimentos às redes de água e de esgotos, nos termos do inciso XI do artigo 7º da 

Lei Estadual 18.309, de 3 de agosto de 2009; 

RESOLVE: 

CAPÍTULO I - EMENTA 

Art. 1º Esta resolução estabelece as condições específicas para a prestação e 

utilização dos serviços públicos de esgotamento sanitário dinâmico, regulados pela Agência 

Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado 

de Minas Gerais (ARSAE-MG).  

Parágrafo único. As disposições referentes à prestação dos serviços de esgotamento 

sanitário por meio do uso de sistema estático serão tratadas em resolução específica.  

CAPÍTULO II – DEFINIÇÕES 

Art. 2º Para os fins desta resolução, são adotadas as seguintes definições: 

I – amostra: substância, material ou produto que é parte de um todo; 
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II – amostra composta: mistura de várias alíquotas, colhidas no mesmo ponto de 

amostragem durante um período de tempo pré-estabelecido, ou em diferentes 

pontos de amostragem, a fim de constituir uma única amostra homogeneizada; 

III – amostragem: processo de obtenção de amostras realizado com 

representatividade, replicação e distribuição determinadas; 

IV – by-pass: desvio dos esgotos do seu caminho principal na unidade operacional, 

para a realização de manutenções ou devido a eventos atípicos, a fim de proteger 

as unidades do sistema de esgotamento sanitário e propiciar a segurança; 

V – caixa de inspeção: dispositivo instalado em pontos de mudança de declividade, 

direção ou junção de tubulações, destinado a limpeza, desobstrução e manutenção; 

VI – caixa de inspeção pública: caixa de inspeção ligada ao ramal externo de 

esgoto, situada comumente na calçada, que possibilita a inspeção e a desobstrução 

do ramal externo. Também conhecida como poço luminar; 

VII – capacidade nominal da ETE: vazão, em condições normais de funcionamento, 

para qual a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) foi projetada, expressa em 

litros por segundo (l/s); 

VIII – central de recebimento de lodo: conjunto de instalações físicas especialmente 

concebidas e operadas para receber a descarga de lodos; 

IX – coleta de esgoto: recolhimento do esgoto das unidades usuárias por meio de 

ligações à rede coletora. 

X – coletor predial: tubulação que ultrapassa a testada do imóvel, ligando o ramal 

interno à rede coletora de esgotos ou ao ramal condominial de passeio. 

XI – desaguamento: operação unitária pela qual a umidade do lodo é reduzida. 

XII – destinação final adequada: destinação de resíduos sólidos, líquidos ou 

gasosos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação, o 
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aproveitamento energético e outras destinações admitidas pelos órgãos de meio 

ambiente, saúde e agropecuária, incluindo a disposição final adequada, 

observando normas operacionais e legislação específicas de modo a evitar danos 

ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais 

adversos; 

XIII –  disposição final adequada: disposição de resíduos que considere: (1) o 

lançamento em corpo hídrico ou infiltração no solo de efluentes líquidos, (2) a 

queima de biogás e (3) a disposição ordenada em aterros de resíduos sólidos. Para 

que sejam consideradas adequadas, devem ser observadas as normas 

operacionais e legislação específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde 

pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;  

XIV – eficiência do tratamento: redução da carga poluidora promovida pelo 

tratamento do esgoto, dada em percentual; 

XV – efluente doméstico: resíduo líquido, comumente proveniente de atividade 

higiênica ou de limpeza, com características de efluentes produzidos em ambientes 

domésticos; 

XVI – efluente não-doméstico: resíduo líquido proveniente de utilização de água 

para fins industriais, comerciais ou de prestação de serviços, que adquire 

características que o diferem do esgoto doméstico; 

XVII – estação elevatória de esgoto (EEE): conjunto de tubulações, equipamentos 

e dispositivos destinados ao transporte do esgoto do nível do poço de sucção das 

bombas ao nível de descarga na saída do recalque; 

XVIII – estação de tratamento de esgoto (ETE): conjunto de unidades de tratamento, 

equipamentos, órgãos auxiliares, acessórios e sistemas de utilidades cuja 

finalidade é a redução das cargas poluidoras do esgoto sanitário e condicionamento 

da matéria residual resultante do tratamento; 
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XIX – extravasamento de esgotos: fluxo de esgotos para fora dos condutos como 

resultado do rompimento, subdimensionamento ou obstrução de redes coletoras, 

interceptores ou emissários de esgotos. 

XX – funcionários: agentes envolvidos na prestação dos serviços de esgotamento 

sanitário, independente de nível técnico e hierárquico, sejam servidores públicos 

dos órgãos ou autarquias municipais, empregados públicos da companhias de 

saneamento ou empregados de empresas privadas; 

XXI – interceptor: canalização cuja função precípua é receber e transportar o 

esgoto sanitário coletado, caracterizada pela defasagem das contribuições, da qual 

resulta o amortecimento das vazões máximas; 

XXII – lançamento: condução do efluente proveniente de sistema de esgotamento 

sanitário, submetido ou não a tratamento, até atingir o corpo hídrico receptor;  

XXIII – ligação de esgoto: conexão do ramal externo à rede coletora de 

esgotos; 

XXIV – linha de recalque: conduto da rede de coleta que opera pressurizado, 

recalcando esgoto de uma elevatória a outro ponto da rede ou a ETE. 

XXV – livro de ocorrências da ETE: livro mantido na ETE para que sejam 

registradas as ocorrências de eventos, sejam eles previstos ou não, usuais ou 

atípicos, conforme estabelecido pelas normas regulatórias ou procedimentos 

operacionais padrão.  

XXVI – lodo: resíduo rico em substâncias minerais e orgânicas gerados nos 

processos de tratamento de esgoto sanitário. Pode ser proveniente do tratamento 

na ETE, de sistema estático, entre outros. 

XXVII – manual de operação da ETE: documento técnico, específico de cada ETE, 

que indica os parâmetros de qualidade a serem alcançados no efluente tratado; a 

eficiência do tratamento relativa aos principais componentes do esgoto; as regras 
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ou instruções para operação das diversas unidades e equipamentos 

eletromecânicos; procedimentos de amostragem e análise do esgoto ao longo do 

tratamento; plano de monitoramento de esgotos; plano de manutenção preventiva 

das principais unidades da ETE e outras eventuais indicações;  

XXVIII – órgãos acessórios: dispositivos localizados em pontos singulares das 

tubulações, como mudanças de direção e declividade e pontos de afluência de 

tubulações, que possibilitem o acesso de pessoas ou equipamentos, tais como 

poço de visita (PV), terminal de limpeza (TL), caixa de passagem (CP), tubo de 

inspeção e limpeza (TIL), etc.; 

XXIX – padrão de ligação: características do ramal interno, ramal condominial e 

coletor predial que devem ser atendidas para possibilitar a realização da ligação de 

esgoto pelo prestador de serviços; 

XXX – paralisação: situação na qual o serviço é interrompido temporariamente 

devido à necessidade de efetuar reparos, modificações e melhorias no respectivo 

sistema ou em decorrência de eventos atípicos; 

XXXI – plano de monitoramento de esgotos: instrumento que contém os 

parâmetros, frequências e pontos de amostragens, para fins de avaliação da 

eficiência do tratamento de esgoto; 

XXXII – ponto de ligação de esgoto: ponto de conexão entre coletor predial ou rede 

condominial com a rede coletora de esgoto. Quando existente, a caixa de inspeção 

pública constitui o ponto de ligação de esgoto; 

XXXIII – pontos críticos do sistema de esgotamento sanitário: trechos do sistema 

de esgotamento sanitário com reincidência de obstruções ou com maior 

vulnerabilidade, como mudanças de declividade, diâmetro dos condutos e direção 

do fluxo.  

XXXIV – procedimento operacional padrão (POP): documento que descreve 

detalhadamente as ações necessárias para a realização de uma tarefa rotineira; 
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XXXV – ramal: conjunto de tubulações e acessórios, associados às unidades 

usuárias, destinados a coletar e transportar o esgoto sanitário; 

XXXVI – ramal condominial: ramal destinado a coletar o esgoto de uma ou mais  

unidades usuárias que compõem um sistema condominial de esgotamento 

sanitário, que pode passar por dentro dos lotes ou em passeios. 

XXXVII – ramal externo: liga o ramal interno à rede coletora de esgotos e é 

composto por: (1) coletor predial e (2) ponto de ligação de esgoto, incluindo a caixa 

de inspeção pública, quando houver. Pode ser conhecido também como ramal 

predial; 

XXXVIII – ramal interno: ramal que compreende as instalações internas das 

edificações, incluindo tubulações internas, caixa de gordura, caixas de inspeção. 

Pode ser conhecido também como instalação predial; 

XXXIX – rede coletora de esgotos: tubulação pertencente ao sistema público de 

esgotamento sanitário que recebe contribuições de esgoto dos ramais externos em 

qualquer ponto ao longo de seu comprimento;   

XL – refluxo de esgotos: extravasamento que aflora no interior de unidade usuária 

ou na via pública pela tampa de órgão acessório, decorrente da obstrução dos 

condutos. 

XLI – sistema condominial: sistema cuja concepção se baseia na utilização de 

ramais condominiais de um agrupamento de imóveis com caminhamento parcial ou 

completo das tubulações no interior dos lotes de múltiplas unidades usuárias até a 

conexão com a rede coletora de esgotos;  

XLII – sistema de esgotamento sanitário (SES): conjunto de instalações e 

equipamentos utilizados nas atividades de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final dos esgotos  sanitários e dos subprodutos do seu tratamento;  
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XLIII –  sistema dinâmico – solução de esgotamento sanitário com transporte dos 

esgotos por meio de rede coletora; 

XLIV – sistema estático – solução de esgotamento sanitário local, podendo ser 

individual ou coletiva, neste caso atendendo poucas unidades usuárias, envolvendo 

usualmente a utilização de fossas sépticas; 

XLV – suspensão dos serviços de esgotamento sanitário: ato do prestador de 

serviços a fim de cessar a prestação de serviço; 

XLVI – transporte de esgoto: direcionamento do esgoto para unidades 

interceptoras, emissários e estações elevatórias até a ETE ou outra destinação 

final. 

XLVII – tratamento de esgoto sanitário: conjunto de técnicas aplicadas visando à 

redução da carga poluidora dos esgotos. 

XLVIII – unidades operacionais: unidades do sistema de esgotamento sanitário 

nas quais ocorrem os processos de recalque, tratamento de esgoto e destinação 

final de resíduos do tratamento; 

XLIX – unidade de tratamento: cada um dos elementos da ETE em que o processo 

de tratamento do esgoto se realiza; 

L – unidade usuária: imóvel ou parte de um imóvel que é objeto de ocupação 

independente quem utiliza os serviços públicos de esgotamento sanitário, mesmo 

que por meio de ligação única; e 

LI – usuário: pessoa física ou jurídica que utiliza o serviço de esgotamento sanitário 

e assume a responsabilidade pelo pagamento das faturas e demais obrigações 

legais e contratuais; 
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CAPÍTULO III - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 3º A implantação, a manutenção e a operação do sistema de esgotamento 

sanitário são de responsabilidade do prestador de serviços. 

§1º O ponto de ligação de esgoto, incluindo a caixa de inspeção pública, quando 

houver, compõe o sistema público de esgotamento sanitário. 

§2º A implantação do sistema de esgotamento sanitário deve ser realizada, 

preferencialmente, em área pública de uso comum.  

§3º As redes implantadas em áreas públicas de uso comum são consideradas, sob 

o aspecto de operação e manutenção, como pertencentes ao sistema público de 

esgotamento sanitário. 

Art. 4º O prestador de serviços deve assegurar a continuidade da prestação dos 

serviços esgotamento sanitário. 

Art. 5º O prestador de serviços pode realizar paralisação das atividades 

operacionais, mediante a necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias no 

sistema de esgotamento sanitário. 

 
Art. 6º O prestador de serviços deve empregar alternativas tecnológicas 

compatíveis com as condições sanitárias e ambientais da área em que atua e com a 

capacidade de pagamento dos usuários.  

 

Art. 7º O prestador de serviços, ao operar o sistema de esgotamento dinâmico, 

deve disponibilizar serviços de esgotamento estático quando esses se fizerem 

necessários em sua área de concessão.  

Art. 8º O ramal interno, os ramais condominiais e o coletor predial, até o ponto de 

ligação de esgoto ou caixa de inspeção pública, são de responsabilidade do usuário.  
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Art. 9º O prestador de serviços deve atender as solicitações de manutenção dos 

ramais condominiais quando solicitado pelo usuário, se o acesso for permitido por este e 

se for tecnicamente viável.  

Art. 10º As unidades operacionais devem dispor de identificação padronizada na 

fachada, contendo o nome do prestador de serviços, o nome da unidade e avisos de 

advertência de acordo com as características do local.  

Art. 11 O acesso às unidades operacionais deve ser restrito aos funcionários do 

prestador de serviços e aos visitantes autorizados, devidamente identificados. 

Art. 12 As vias de acesso às unidades operacionais devem permitir o fácil acesso de 

pessoas e veículos para o transporte de funcionários e equipamentos, em qualquer época 

do ano.  

Art. 13 O prestador de serviços deve instalar estruturas físicas, incluindo cercas e 

muros, para delimitar e proteger a área das unidades do sistema de esgotamento sanitário. 

Art. 14 O prestador de serviços deve realizar a conservação da infraestrutura predial 

de suas unidades e a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos que as 

compõem. 

Parágrafo único. O prestador de serviços deve manter registro de todas as 

manutenções realizadas nos últimos 24 (vinte e quatro) meses. 

Art. 15 O prestador de serviços deve manter as unidades operacionais sem 

vazamentos, obstruções e entupimentos.   

Art. 16  As unidades do sistema de esgotamento sanitário devem conter iluminação 

para permitir a operação e manutenção em períodos sem iluminação natural. 

Art. 17  O prestador de serviços deve dispor de croqui atualizado do sistema de 

esgotamento sanitário, o qual deve contemplar, no mínimo: 
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I. identificação das regiões atendidas contendo nome da(s) localidade(s), bairro(s), 

sub-bacia(s) ou outra denominação; 

II. identificação das unidades de bombeamento contendo nome, número de bombas 

operadas e potência das bombas; 

III. identificação das linhas de recalque de esgotos; 

IV. identificação das estações de tratamento contendo nome e capacidade nominal; 

e 

V. identificação dos corpos receptores contendo nome e vazão média de lançamento 

do efluente da ETE. 

 Art. 18 O prestador de serviços deve dispor de cadastro técnico atualizado do 

sistema de esgotamento sanitário, que deve conter, no mínimo: 

I. posicionamento das tubulações com indicação, por trecho, do sentido do fluxo, do 

diâmetro, profundidade junto aos poços de visita, extensão e tipo de material; 

II. nomenclatura dos logradouros; 

III. identificação dos órgãos acessórios; 

IV. localização das unidades de recalque, tratamento, destinação final de resíduos 

sólidos e dos pontos de lançamentos; e 

V. identificação dos cursos d’água na área do sistema. 

Art. 19 O prestador de serviços deve realizar manutenção e calibração dos 

equipamentos e instrumentos de medição conforme recomendação do fabricante, 

condições de utilização, tipo de equipamento e exatidão da precisão pretendida. 

§1º A unidade operacional deve dispor de cronograma impresso contendo datas 

para calibração e manutenção periódica dos equipamentos e instrumentos de medição 

disponíveis, conforme disposto no caput.  



 

 

Arsae-MG – Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais 

Rod. Pref. Américo Gianetti, 4001 - Ed. Gerais, 12º e 13º andares   |   CEP 31630-901 - Belo Horizonte – MG 

Telefones: (31) 3915-8119 / 3915-8133 / 3915-8112  |  www.arsae.mg.gov.br 

§2º As manutenções e calibrações dos equipamentos e instrumentos de medição 

devem ser registradas e mantidas pelo tempo de vida útil dos equipamentos. 

Art. 20 O prestador de serviços deve realizar a capacitação e atualização técnica 

periódica dos funcionários envolvidos na prestação dos serviços de esgotamento 

sanitário. 

§1º O prestador de serviços deve promover treinamento específico em 

procedimentos operacionais, manipulação de produtos químicos, procedimentos de 

laboratório, pertinentes às atribuições técnicas de seus funcionários. 

§2º Os registros ou certificados de treinamento devem estar disponíveis para 

consulta na unidade operacional em que o profissional estiver alocado. 

Art. 21 Os funcionários envolvidos na operação do sistema de esgotamento 

sanitário devem estar aptos a realizar os procedimentos operacionais das áreas em que 

atuam.  

§ 1º A ARSAE-MG pode solicitar a realização dos procedimentos para testar os 

conhecimentos e habilidades dos funcionários durante a fiscalização. 

§ 2º O funcionário responsável pelo procedimento operacional, em caso de 

afastamento, deve ser substituído por outro igualmente capacitado e qualificado. 

Art. 22 A segurança dos funcionários e visitantes deve ser garantida em todas as 

unidades operacionais, observando-se as características e necessidades dos locais.  

§1º Em áreas com risco de queda, deve haver corrimãos ou guarda-corpos 

instalados. 

§2º Os funcionários e visitantes devem usar identificação e Equipamento de 

Proteção Individual (EPIs) nas unidades operacionais, condizentes com as atividades que 

desempenham. 
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§3º O prestador de serviços deve dispor de número de funcionários suficiente para 

realização de todas as atividades pertinentes à prestação do serviço de esgotamento 

sanitário. 

Art. 23 O prestador de serviços deve impedir que haja acúmulo de água que propicie 

a proliferação de vetores de doenças em suas unidades operacionais. 

Art. 24 O prestador de serviços deve adotar alternativas que diminuam a formação 

ou a dispersão de gases que provoquem maus odores provenientes do sistema de 

esgotamento sanitário. 

§1º O prestador de serviços deve realizar a captura e tratamento dos gases que 

provocam maus odores, formados nas unidades do sistema de esgotamento sanitário que 

possam incomodar a vizinhança. 

§2º O prestador de serviços deve manter registro específico das reclamações sobre 

maus odores. 

Art. 25 O prestador de serviços deve atuar de forma preventiva para minimizar a 

ocorrência dos seguintes eventos: 

I - lançamento de esgotos sem tratamento; 

II – refluxo de esgotos; 

III – extravasamentos de esgotos; e 

IV - by-pass. 

Parágrafo único. O prestador de serviços deve manter por 24 (vinte e quatro) meses 

o registro de todas as ocorrências tratadas no caput, com código específico segundo o tipo 

de evento. 
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Art. 26 O prestador de serviços deve reparar as ocorrências de extravasamento de 

esgoto dentro do prazo estipulado nos incisos deste artigo, contado a partir da abertura 

da solicitação do serviço.  

I - 80% dos vazamentos em até 24 (vinte e quatro) horas; e  

II - 100% dos vazamentos em até 48 (quarenta e oito) horas.  

§1º Incluem-se nas ocorrências mencionadas no caput os extravasamentos que 

geram refluxo de esgotos. 

§2º Caso não seja possível o reparo dentro do tempo estipulado nos incisos I e II, o 

prestador de serviços deve registrar o fato e o motivo da impossibilidade, bem como as 

providências adotadas e o prazo para a solução.  

Art. 27 O prestador de serviços não deve receber no sistema de esgotamento 

sanitário efluente não-doméstico que, por sua condição ou natureza, possa causar: 

I – danos na estrutura ou operação do sistema de esgotamento sanitário; 

II – prejuízo aos processos de tratamento realizados na ETE; e 

III – permanência do poluente no efluente final em concentração que impeça o 

atendimento aos padrões de lançamento e de enquadramento do corpo 

receptor. 

§ 1° O prestador de serviços deve instruir os usuários sobre as condições para o 

recebimento de efluentes não-domésticos na rede coletora de esgoto. 

§ 2° O prestador de serviços pode, mediante contrato específico com o usuário, 

admitir o recebimento de efluente não-doméstico no sistema de esgotamento sanitário, 

desde que atendidas as condições definidas em norma específica do prestador de serviços, 

homologada pela ARSAE-MG. 

§ 3° A recusa do recebimento de efluente não-doméstico pelo prestador de serviços 

deve ser acompanhada de justificativa técnica, contendo identificação do interessado e 
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esclarecimento quanto ao enquadramento do efluente nas objeções dispostas nos incisos 

do caput. 

  § 4° O prestador de serviços pode permitir o recebimento de efluentes de banheiros 

químicos no sistema de esgotamento sanitário, mediante avaliação, desde que observadas 

as objeções elencadas nos incisos do caput. 

Art. 28 O prestador de serviços deve realizar o monitoramento do sistema de 

esgotamento sanitário, a fim de identificar o despejo irregular de efluentes não-domésticos 

com as características apresentadas nos incisos do caput do Art. 27. 

Art. 29 O prestador de serviços deve receber no sistema de esgotamento sanitário 

lodos provenientes de sistemas estáticos, desde que tenha condição de tratá-los e realizar 

sua destinação final adequada.  

Parágrafo único. A recusa para o recebimento de lodo proveniente de sistema 

estático deve conter justificativa técnica e identificação do interessado.  

Art. 30 O prestador de serviços deve realizar o monitoramento do lodo proveniente 

de sistema estático recebido na ETE.   

Parágrafo único. O monitoramento de que trata o caput deve ser realizado com 

amostragem de lodo, no mínimo, a cada 15 (quinze) registros de entrada na central de 

recebimento de lodo. 

 

Art. 31 O prestador de serviços deve manter por 24 (vinte e quatro) meses o registro 

do recebimento de lodos, incluindo as seguintes informações:  

I. Análises realizadas do lodo recebido e procedimento de amostragem 

utilizado;  

II. Etapas de pré-tratamento ou de condicionamento do material eventualmente 

adotadas;  

III. Volume de lodo recebido;  
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IV. Data, hora e local de recebimento (rede, interceptor, ETE - antes ou após o 

tratamento preliminar, etc.);  

V. Categoria do usuário que gerou o lodo (residencial, comercial, industrial ou 

público, com a identificação do usuário do sistema de esgotamento sanitário, 

se possível) e município de origem;  

VI. Empresa responsável pelo transporte; e 

VII. Valores arrecadados pelo serviço.  

CAPÍTULO IV – DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA AS UNIDADES DOS SISTEMAS 

DINÂMICOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Seção I – Padrão de ligação 

Art. 32 O prestador de serviços deve definir o padrão de ligação a ser observado 

pelos usuários.  

Art. 33 O usuário deve adequar as instalações sob sua responsabilidade, definidas 

no art. 8 desta Resolução, ao padrão de ligação definido pelo prestador de serviços. 

§1º Nos casos em que as edificações estejam situadas abaixo do nível da rede 

coletora ou, no caso de outro motivo técnico que inviabilize a ligação de esgoto, o 

prestador de serviços deverá apresentar proposta alternativa ao usuário, a fim de ofertar 

o serviço de esgotamento sanitário.  

§2º As propostas serão apresentadas pelo prestador de serviços ao usuário, 

contendo condicionantes, orçamento e impactos de cada alternativa considerada. 

§3º No caso de usuários da categoria residencial, os custos referentes à 

viabilização do serviço de esgotamento sanitário serão arcados pelo prestador de serviços 

e serão remunerados na tarifa.  

§4º Os usuários não residenciais arcarão com os custos referentes à alternativa 

para viabilização do serviço de esgotamento sanitário, podendo haver negociação das 

condições de pagamento.  
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§5º Os casos tratados no §4º não serão remunerados na tarifa.  

§6º As obras serão executadas preferencialmente pelo prestador de serviços.  

§7º Caso as obras não sejam executadas pelo prestador de serviços, o projeto deve 

ser aprovado por ele e o resultado vistoriado previamente a sua utilização.  

Art. 34 O prestador de serviços deve instruir os usuários sobre:  

I – adequação ao padrão de ligação; e 

II –  construção, uso adequado e manutenção das instalações sob 

responsabilidade do usuário, definidas no Art. 8 

Seção II – Ramal externo e ligação de esgoto 

Art. 35 Cada edificação deve possuir ramal externo próprio para conexão à rede 

coletora de esgotos, sendo vedada a derivação de tubulações da instalação predial para 

atendimento de edificação distinta. 

§1º É admitida a derivação de tubulações da instalação predial em sistemas 

condominiais. 

§ 2º Em edificação com mais de uma unidade usuária, admite-se a existência de 

mais de um ramal externo.  

Art. 36 A ligação de esgoto é de responsabilidade do prestador de serviços. 

Seção III - Sistema Condominial 

Art. 37 O sistema condominial de esgotamento sanitário pode ser adotado em lotes 

delimitados por ruas que, além de adjacentes na localização, tendam a alguma similaridade 

sociocultural e econômica dos usuários, das edificações, das condições topográficas do 

local e dos problemas de saneamento locais. 
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Art. 38 A implantação de sistema condominial de esgotamento sanitário pode 

contar com ramais, constituindo faixas de servidão, sendo: 

I – de fundo de lotes; 

II – de jardins; ou 

III – de passeios. 

Parágrafo único. A definição sobre o tipo de ramal condominial a ser implantado 

deve ser adotada com base em consulta aos usuários diretamente interessados. 

Seção IV - Redes 

Art. 39 As intervenções na rede pública de esgotamento sanitário e no ramal externo 

somente devem ser efetuadas pelo prestador de serviços.  

§ 1º Em caso de qualquer anormalidade no funcionamento do ramal externo de 

esgoto, o usuário deve solicitar a manutenção necessária ao prestador de serviços.  

§ 2º Os danos causados pela intervenção indevida do usuário nas redes públicas e 

nos ramais prediais de esgoto devem ser reparados pelo prestador de serviços, às 

expensas do usuário, sem prejuízo das sanções eventualmente cabíveis. 

Art. 40 O prestador de serviços deve realizar manutenção preventiva nos pontos do 

sistema de esgotamento sanitário em que ocorra maior incidência de obstruções. 

 

Art. 41 O prestador de serviços deve manter o número de ocorrências de 

extravasamento em conformidade com os limites estabelecidos pelo Anexo I desta 

resolução. 

Parágrafo único. O cumprimento das metas será apurado com frequência mensal e 

com abrangência por prestador de serviços. 

Art. 42 O prestador de serviços deve manter as redes de coleta equipadas com 

órgãos acessórios necessários ao funcionamento e manutenção do sistema. 



 

 

Arsae-MG – Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais 

Rod. Pref. Américo Gianetti, 4001 - Ed. Gerais, 12º e 13º andares   |   CEP 31630-901 - Belo Horizonte – MG 

Telefones: (31) 3915-8119 / 3915-8133 / 3915-8112  |  www.arsae.mg.gov.br 

Art. 43 Os interceptores devem dispor de extravasores em sua extensão, com 

capacidade conjunta que permita o escoamento da vazão final relativa ao último trecho 

da canalização. 

 

Seção V - Elevatórias 

Art. 44 A Estação Elevatória de Esgoto (EEE) deve contar com conjunto moto-

bomba reserva igual ou equivalente àquele em operação, pronto para uso.  

Art. 45 A EEE deve possuir, à montante do poço de sucção, dispositivo que realize 

a remoção de sólidos grosseiros e areia, conforme as características do esgoto e das 

necessidades operacionais da instalação. 

Parágrafo único. O prestador de serviços deve impedir que haja acúmulo excessivo 

de sólidos no dispositivo mencionado no caput. 

Art. 46 As instalações elétricas da EEE devem estar protegidas.  

§1º Os quadros de distribuição de energia elétrica devem ser fechados.  

§2º Os quadros terminais de energia devem possuir indicações claras das funções 

dos dispositivos elétricos, bem como das posições aberta e fechada das chaves. 

Art. 47 Os poços de sucção da EEE devem ser mantidos devidamente fechados, 

com trancas nas tampas. 

Art. 48 Os poços de sucção da EEE devem possuir dispositivo extravasor.  

Art. 49 O prestador de serviços deve registrar no livro de ocorrências da EEE os 

seguintes eventos, além daqueles que julgar pertinentes: 

I – falhas identificadas nas estruturas; 

II –realização de by-pass e extravasamento de esgoto, constando motivo, data e a 

sua duração. 
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Seção VI – Estação de tratamento de esgoto (ETE) 

Art. 50 As ETEs, para efeitos desta resolução normativa, são agrupadas de acordo 

com sua vazão nominal, conforme tabela presente no Anexo II.  

 
Art. 51 O prestador de serviços deve registrar no livro de ocorrências da ETE os 

seguintes eventos, além daqueles que julgar pertinentes: 

I – falhas identificadas nas estruturas; 

II –realização de by-pass e extravasamento de esgoto, constando motivo, data e a 

sua duração; 

III – falhas de funcionamento do medidor de vazão; e 

V – falhas de funcionamento no queimador de gás. 

Art. 52 A ETE deve dispor de Licença de Operação ou Licença Ambiental 

Simplificada (LAS).  

Art. 53 A ETE deve operar com vazão compatível com sua capacidade nominal. 

Art. 54 O prestador de serviços deve possuir ferramentas e equipamentos 

necessários à operação da ETE.  

Art. 55  O prestador de serviços deve possuir e manter disponível para consulta 

nas ETEs:   

I – livro de ocorrências da ETE; 

II – manual de operação da ETE; e 

III –  cópia impressa do instrumento normativo vigente que estabelece as condições 

e padrões ambientais de lançamento de esgotos, e o enquadramento do corpo  

d’água receptor, caso existente.  
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Art. 56 O prestador de serviços deve medir o volume de esgoto recebido em cada 

ETE. 

Art. 57 O prestador de serviços deve manter limpas e vedadas as unidades de 

tratamento paralisadas.  

Art. 58 O prestador de serviços deve manter aparada a vegetação das margens das 

lagoas de tratamento. 

Art. 59 O prestador de serviços deve remover o material flutuante formado no 

tratamento do esgoto e realizar sua disposição final adequada. 

Art. 60 O prestador de serviços deve manter os dispositivos de distribuição de vazão 

limpos e desobstruídos, em cada uma das unidades de tratamento.  

Art. 61 O prestador de serviços deve evitar a ocorrência de empoçamentos 

superficiais nos filtros biológicos percoladores.  

Art. 62 O prestador de serviços deve realizar a manutenção e conservação dos 

dispositivos aeradores de forma que a aeração seja suficiente e homogênea.   

Art. 63 O prestador de serviços deve realizar podas periódicas das plantas dos 

sistemas de tratamento com escoamento superficial ou subsuperficial vegetados e realizar 

sua disposição final adequada.  

Art. 64 O prestador de serviços deve promover a destinação final adequada de todos 

os subprodutos gerados no tratamento de esgotos, quando viável técnica e 

economicamente, incluindo: 

I – biogás; 

II - resíduos sólidos; 

III - lodo excedente. 
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Art. 65 As tubulações e tanques de reservação destinados ao reúso de efluentes da 

ETE devem ser identificadas. 

  
Art. 66 O prestador de serviços deve realizar a remoção periódica do lodo biológico 

estabilizado dos reatores UASB e encaminhá-lo para desaguamento. 

 
§ 1º A frequência de remoção do lodo deve ser realizada conforme manual de 

operação, procedimento operacional padrão (POP), ou determinada por meio de análise do 

lodo coletado. 

Art. 67 A ETE deve possuir unidade de desaguamento do lodo. 

Art. 68 O prestador de serviços deve manter o sistema de coleta e transporte de 

biogás livre de vazamentos ou entupimentos. 

Art. 69 O biogás gerado no tratamento dos esgotos que não for reaproveitado deve 

ser queimado.  

Art. 70 O prestador de serviços deve manter o ponto de lançamento do efluente final 

da ETE protegido contra erosões. 

Art. 71 O plano de monitoramento do esgoto afluente, efluente e dos subprodutos do 

tratamento deve constar no manual de operação da ETE. 

Art. 72 O prestador de serviços deve cumprir as condições e padrões de lançamento 

de efluentes das ETEs, estabelecidos pelos órgãos ambientais.  

§1º O prestador de serviços deve cumprir a frequência de monitoramento da ETE, 

de acordo com o disposto no Programa de Monitoramento de Efluentes da ETE, constante 

no Anexo III desta resolução.  

§2º Em caso de suspeita ou verificação de comprometimento ambiental resultante 

da operação inadequada da ETE, o prestador de serviços deve aumentar a frequência e 

incluir outros parâmetros. 
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Art. 73 O prestador de serviços deve manter registro de todas as análises do plano 

de monitoramento da ETE realizadas nos últimos 24 (vinte e quatro) meses. 

§1º Devem estar disponíveis no laboratório em que as análises foram realizadas, no 

mínimo, os resultados referentes aos últimos 90 (noventa) dias de operação.  

§2º As informações de monitoramento podem ser registradas em forma de tabelas 

ou planilhas, físicas ou digitais, ou em formato de laudos.  

§3º Registros rasurados e sem a assinatura de um responsável técnico são 

considerados inválidos. 

Art. 74 O prestador de serviços deve atender às metas de cumprimento dos padrões 

de lançamento de esgoto constantes do Anexo IV. 

Parágrafo único. As amostras não realizadas conforme o Programa de 

Monitoramento de Efluentes da ETE, do Anexo III, serão somadas às amostras fora do 

padrão para realização do cálculo do cumprimento dos padrões de lançamento. 

Art. 75 A ARSAE-MG pode, a seu critério, solicitar ao prestador de serviços a adoção 

de medidas corretivas, caso ocorra o descumprimento sucessivo ou recorrente dos padrões 

de lançamento de efluentes, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

Seção VII – Laboratórios das ETEs 

Art. 76 O Laboratório da Estação de Tratamento de Esgoto deve realizar, pelo 

menos, as análises dispostas no Anexo III. 

Art. 77 O laboratório deve conter os insumos e equipamentos suficientes para as 

análises que realiza, inclusive as solicitadas durante o processo de fiscalização. 

Art. 78 O laboratório deve ser mantido em temperatura que não comprometa a 

utilização dos equipamentos, a conservação dos produtos químicos e a realização das 

análises.  



 

 

Arsae-MG – Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais 

Rod. Pref. Américo Gianetti, 4001 - Ed. Gerais, 12º e 13º andares   |   CEP 31630-901 - Belo Horizonte – MG 

Telefones: (31) 3915-8119 / 3915-8133 / 3915-8112  |  www.arsae.mg.gov.br 

Parágrafo único. O laboratório deve dispor de termômetro para controle da 

temperatura ambiente. 

Art. 79 O laboratório deve conter bancada com dimensões suficientes para a 

acomodação dos equipamentos e manipulação do material utilizado nas análises.  

Art. 80  As áreas do laboratório com diferentes finalidades devem ser separadas e 

identificadas. 

Art. 81 A área do laboratório deve conter local específico para descarte de materiais 

e reagentes.  

Art. 82 Devem ser mantidas práticas de organização, manutenção, conservação, 

higiene e assepsia no laboratório. 

Art. 83 O laboratório deve manter um quadro atualizado da escala de trabalho dos 

funcionários que desempenham as atividades, afixado em área de fácil visualização. 

Art. 84 As operações de manutenção e reparo realizadas na área do laboratório não 

devem representar risco à qualidade das análises. 

Art. 85 Os equipamentos utilizados no laboratório devem estar identificados 

conforme as análises às quais se destinam. 

Art. 86 Os equipamentos do laboratório que exijam calibração devem conter etiqueta 

com data e nome do responsável pela última calibração e prazo estipulado para a próxima 

calibração. 

Art. 87 O laboratório deve dispor de Procedimento Operacional Padrão (POP) das 

análises que realiza, incluindo detalhamento dos procedimentos para coleta, manuseio, 

acondicionamento, transporte, preparação, análise e descarte das amostras, bem como 

para o registro dos resultados obtidos.  

§1º Os POPs de coleta de amostras para monitoramento dos parâmetros 

estabelecidos no Anexo III, devem prever a coleta de amostras compostas. 
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§2º As amostras a que se referem o §1º devem contemplar os horários de maior 

vazão de esgoto. 

Art. 88 Os métodos utilizados para obtenção dos resultados analíticos dos 

efluentes líquidos devem ser executados a partir do atendimento às especificações de 

normas nacionais e internacionais de análise.   

Art. 89 Amostras coletadas para análises laboratoriais na ETE devem possuir 

identificação contendo data, hora e local da coleta. 

Art. 90 O transporte e armazenamento das amostras coletadas deve ser realizado 

de forma a mantê-las inalteradas. 

CAPÍTULO V - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS 

Art. 91 É vedado ao prestador de serviços suspender a prestação dos serviços de 

esgotamento sanitário, excetuando-se perante as situações que promovam risco a 

segurança de pessoas e bens, incluindo a saúde da população e de trabalhadores dos 

serviços em referência.  

CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 92 No caso de descumprimento dos dispositivos desta resolução, o prestador de 

serviços fica sujeito a sanções, nos termos de resolução específica estabelecida pela 

ARSAE-MG. 

          Art. 93 Esta resolução entra em vigor em 90 (noventa) dias a partir da data de sua 

publicação. 

Belo Horizonte, XX de XXXXX de XXXX. 

 

Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso 

Diretor-Geral 
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ANEXO I  

Metas para o número máximo de ocorrências de extravasamentos de esgoto 

Eventos 
Metas anuais  

2019 2020 2021 2022 em diante 

Ocorrência 

mensal de 

extravasamentos 

por 100 km de 

rede 

64 49 34 19 

ANEXO II 

Tipologias das Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs) 

 

 

 

 

 

* Em conformidade com os portes de empreendimentos estabelecidos na Deliberação Normativa COPAM 

nº 217, de 6 de dezembro de 2017. 

Tipologias das ETEs* Vazão (Q) 

Tipo A Q < 50 l/s 

Tipo B 50 ≤ Q ≤ 100 l/s 

Tipo C Q > 100 l/s 
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ANEXO III 

Programa de monitoramento de efluentes da ETE 

ETE Tipo A (Q < 50 l/s)  

Parâmetro Unidade Frequência inicial Frequência a partir de janeiro/2020 

Vazão l/s bimestral quinzenal 

Temperatura °C bimestral quinzenal 

pH - bimestral quinzenal 

DBO5 mg/l bimestral mensal 

DQO mg/l bimestral mensal 

Sólidos suspensos totais mg/l bimestral mensal 

Sólidos sedimentáveis ml/l bimestral quinzenal 

Óleos e Graxas mg/l semestral bimestral 

ETE Tipo B (50 ≤ Q ≤ 100 l/s)  

Parâmetro Unidade Frequência inicial Frequência a partir de janeiro/2020 

Vazão l/s bimestral diária 

Temperatura °C bimestral diária 

pH - bimestral diária 

DBO5 mg/l bimestral mensal 

DQO mg/l bimestral quinzenal 

Sólidos suspensos totais mg/l bimestral quinzenal 

Sólidos sedimentáveis ml/l bimestral diária 

Óleos e Graxas mg/l semestral bimestral 

ETE Tipo C (Q > 100 l/s)  

Parâmetro Unidade Frequência inicial Frequência a partir de janeiro/2020 

Vazão l/s bimestral diária 

Temperatura °C bimestral diária 

pH - bimestral diária 

DBO5 mg/l bimestral quinzenal 

DQO mg/l bimestral semanal 

Sólidos suspensos totais mg/l bimestral semanal 

Sólidos sedimentáveis ml/l bimestral diária 

Óleos e Graxas mg/l semestral mensal 

Q = vazão
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ANEXO IV  

Metas de Cumprimento dos Padrões de Lançamento 

Art. 1º A verificação do cumprimento dos padrões de lançamento dos efluentes da ETE ocorrerá periodicamente, de acordo com o 

Programa de Monitoramento de Efluentes da ETE, estabelecido no anexo III, com intervalo não inferior a um mês.  

Art. 2º Os dados da prestação do serviço de esgotamento sanitário deverão ser fornecidos à ARSAE-MG em conformidade com a 

Resolução ARSAE-MG nº 114/2018.  

Art. 3º A porcentagem de cumprimento dos padrões de lançamento, estabelecidos pelo órgão ambiental, será calculada para os 

parâmetros DBO, DQO e sólidos sedimentáveis, conforme a fórmula a seguir:  

 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑛ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑃𝐶) = 100 − 100 × [𝑛° 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜] + [𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑛ã𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠]  

[𝑛° 𝑑𝑒 𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠] 

Art. 4º Os percentuais mínimos de cumprimento dos padrões de lançamento, para fins de consideração da efetividade da prestação do 

serviço, deverão obedecer à tabela de progressão disposta a seguir:  

 Período 

2018 / 2019 2020 / 2021 2022 / 2023 2024 / ... 

Tipologias de ETEs A B C A B C A B C A B C 

Meta para o percentual de  

cumprimento aos padrões de  

lançamento de esgotos (%) 

50 60 70 60 75 80 75 85 90 95 95 95 
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