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 A ARSAE-MG
A Arsae-MG (Agência Reguladora de Serviços de 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado 
de Minas Gerais) foi criada em 2009, através da Lei Estadual 
nº 18.309/2009, em atendimento às disposições da Lei Federal 
nº 11.445/2007. É uma autarquia estadual, de regime especial, 
cuja atuação compreende a regulação e fiscalização dos 
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
incluindo, dentre outras atribuições legais, a verificação da 
qualidade da prestação dos serviços e a definição do regime 
e da estrutura tarifária.

 • O QUE É ESGOTO DOMÉSTICO?

Chamamos de esgoto doméstico, o esgoto gerado nas residências ou nas instalações 
hidráulico-sanitárias como cozinha, chuveiro, pia, lavatório, vaso sanitário, ducha sanitária, 
banheira, bebedouro e mictório, e que possui em sua composição a poluição agregada 
pela atividade realizada.

O sistema público de esgotamento sanitário visa promover a coleta, transporte e 
tratamento do esgoto doméstico de um município. O lançamento de esgoto não 
doméstico (proveniente de outras atividades, como a industrial) na rede pública só pode 
ser realizado com autorizações e contratos específicos acordados com o prestador de 
serviços.



 • O QUE É O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO?

O Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de um município é composto, basicamente, pela 
rede coletora, interceptores, emissários, estações elevatórias e estações de tratamento. 
Após ser lançado pela residência, o esgoto escoa dentro das tubulações implantadas 
nas vias públicas em profundidades e declividades que permitam encaminhá-lo por 
gravidade. 
Em algumas situações, quando é necessário o bombeamento para partes mais altas, o 
esgoto passa pelas Estações Elevatórias de Esgoto (EEE). O esgoto é então encaminhado 
até os interceptores e emissários que o levam até as Estações de Tratamento de Esgoto 
(ETE). Nas ETEs, os esgotos passam por processos físicos e/ou biológicos que produzem 
efluentes tratados, que podem ser lançados no meio ambiente.
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 • QUEM É O RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO?

A Prefeitura Municipal é o titular dos serviços públicos de Saneamento Básico (que 
compreende os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas), 
tendo a opção de delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação 
desses serviços. No entanto, é importante destacar, que a atividade de planejamento é 
indelegável. O titular dos serviços deve formular a política pública de saneamento básico, 
o que inclui a elaboração e execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). 
O PMSB deve ser elaborado com participação social em todas as etapas e deve conter 
o diagnóstico da situação atual do saneamento, os objetivos 
que devem ser alcançados nos próximos 20 anos, as ações e 
projetos necessários para que os objetivos sejam alcançados, 
qual o custo e como será feito o acompanhamento da eficácia 
do Plano.

A prestação dos serviços pode ser concedida a empresas 
públicas, privadas ou de capital misto. A concessão deve 
ser regida por um instrumento contratual, sendo o Contrato 
de Programa o modelo atualmente adotado para novas 
concessões e renovações. Importante ressaltar que o PMSB é 
parte integrante do Contrato de Programa e as metas firmadas 
entre o município e o prestador de serviços devem estar alinhadas com as necessidades 
e objetivos descritos no Plano.

• LEGISLAÇÃO PERTINENTE

• Lei Nacional do Saneamento Básico nº 11.445/2007 – 
Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico;

• Resolução CONAMA n° 357/2005 e n° 430/2011 – 
Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 
ambientais para o seu enquadramento, bem como 
estabelece as condições e padrões de lançamento de 
efluentes, e dá outras providências;

• Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 
01/2008 – Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o 
seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 
efluentes, e dá outras providências;

• Deliberação Normativa COPAM nº 96/2006 e 128/2008 – Convoca municípios para o 
licenciamento ambiental de sistema de tratamento de esgotos e dá outras providências.
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 • ONDE ESTÃO DEFINIDAS E COMO ACOMPANHAR AS METAS DE IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO 
DO SES?

Para os casos em que o instrumento contratual é o Contrato de Programa, as metas de 
atendimento e o cronograma físico são partes constituintes do Contrato.

Para as concessões mais antigas, anteriores à publicação da Lei Federal 11.445/2007, o 
instrumento contratual é o Contrato de Concessão. Geralmente, esse modelo de contrato 
não possui metas bem definidas a serem cumpridas pelo Prestador. Após a elaboração do 
PMSB, é recomendável que o titular dos serviços apresente o PMSB ao prestador de serviços, 
buscando o alinhamento entre o plano de investimentos do prestador e as necessidades 
identificadas no PMSB. Este alinhamento pode, então, ser pactuado através de um aditivo 
ao contrato, ou firmar um novo documento no formato do Contrato de Programa.

Uma vez que os contratos possuem longos períodos de vigência (de 20 a 30 anos), é 
fundamental que a Prefeitura se atente ao que está sendo pactuado no ato da assinatura 
do documento e acompanhe constantemente o cumprimento do cronograma, acionando 
a Arsae-MG no caso de atraso das metas pactuadas. 

 

• QUAL A IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO DO ESGOTO?

A coleta e o tratamento de esgoto são fatores determinantes 
para a qualidade de vida da população. A operação 
adequada desses serviços, tem diversos impactos sobre 
o município:  impactos na saúde pública (reduzindo 
o número de organismos patogênicos presentes nos 
esgotos, possibilitando seu retorno ao meio ambiente 
sem risco de transmissão de doenças), impactos 

ecológicos (evitando a degradação ambiental do solo 
e dos corpos d’água), impactos econômicos (reduzindo o 

custo do tratamento da água para o consumo humano das 
cidades que utilizam o mesmo manancial em que o esgoto é 

lançado), e impactos estéticos (evitando prejuízos ao turismo e 
ao lazer provocados por mau cheiro, mau aspecto, presença de lixo e animais 
transmissores de doenças).
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 • TODOS OS MUNICÍPIOS SÃO OBRIGADOS A TRATAR O ESGOTO?

Em abril de 2006 foi publicada a Deliberação Normativa nº 96 do Conselho Estadual de 
Política Ambiental – COPAM, que convoca os 853 municípios do Estado de Minas Gerais 
para o licenciamento ambiental de sistemas de tratamento de esgotos e estabelece 
prazos para a formalização dos processos de licenciamento. A DN COPAM nº 128/2008, 
prorrogou alguns dos prazos estabelecidos. O último prazo, para municípios com população 
menor de 20 mil habitantes, venceu em 31/03/2017. Dessa forma, uma vez que todos os 
prazos já expiraram, todos os municípios têm que estar com os sistemas de esgotamento 
sanitário regularizados junto aos órgãos ambientais, com eficiência de tratamento 
mínima de 60% e com índice de atendimento de, no mínimo, 80% da população urbana. 
O descumprimento dessas obrigações implicará a aplicação de sanções pelos órgãos 
ambientais competentes. 

 • O QUE SIGNIFICAM OS ÍNDICES INFORMADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS, QUE 
EXPRIMEM A ABRANGÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO?

Percentual de Cobertura – indica a porcentagem da área ocupada do município com 
rede coletora disponível. 

Exemplo: Um município apresentar 100% de cobertura, significa que em todas as ruas do 
município há rede coletora disponível. 

Índice de atendimento – indica o percentual de domicílios que estão conectados ao 
sistema público de esgotamento sanitário. 

Exemplo: Um município apresentar 40% de atendimento significa que apenas 40% dos 
domicílios estão conectados à rede pública, mesmo que essa rede esteja disponível para 
100% dos domicílios.

Índice de cobertura Índice de atendimento

Onde existe rede, existe cobertura. Nesse caso, as casas apontadas não 
estão ligadas à rede. Elas têm cobertura, 
mas não são atendidas. 
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 • COMO É CALCULADA A TARIFA DE ESGOTO?

As tarifas são calculadas de forma a assegurar o equilíbrio 
econômico-financeiro da prestação dos serviços, definir 
mecanismos de indução de eficiência e qualidade, e garantir a 
capacidade de pagamento dos usuários. 
O prestador oferece dois serviços aos usuários: abastecimento de 
água (captação de água bruta, tratamento e distribuição de água tratada) e esgotamento 
sanitário (coleta de esgotos, afastamento, tratamento e disposição final). As tarifas de 
esgoto são divididas em coleta e tratamento. 
É importante esclarecer que para o cálculo dos custos e investimentos do Prestador de 
Serviços, os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário são reunidos, 
chegando-se a um valor total que inclui os dois serviços. Por outro lado, a cobrança na 
tarifa do usuário é realizada de forma separada e é individualizada para cada um dos 
serviços prestados. Um intenso estudo foi realizado para definir qual a proporção da tarifa 
deveria ser atribuída ao serviço de água ou ao serviço de esgoto. Diversos fatores foram 
considerados, entre eles: 
• a capacidade de pagamento da população;
• a necessidade de incentivar a população a se aderir à rede pública de coleta de 
esgoto;
• a necessidade de incentivar o Prestador de Serviços à investir no tratamento de 
esgoto e expandir o serviço; 
• a necessidade de cobrir os custos dos serviços;
• a percepção dos benefícios do serviço (saúde e meio ambiente);
• a existência de usuários que não possuem rede coletora de esgoto disponível.
Definiu-se, então, a proporção da tarifa para cada um dos serviços, disponível nas 
Resoluções Arsae-MG nº 111 e 118/2018. Ressalta-se que a proporção estabelecida não 
se relaciona ao volume gerado de esgoto, uma vez que não há medição individual de 
esgotos por unidade usuária. 

 • MAS NA BIBLIOGRAFIA CONSIDERA-SE QUE A TAXA DE RETORNO DE ESGOTO É DE 80%. 
PORQUE A TARIFA DE ESGOTO NÃO CONSIDERA ESSE COEFICIENTE?

Conforme autorizado pelo artigo 10 do Decreto Federal n° 7.217/2010, a Arsae-MG 
decidiu por utilizar o volume de água para o cálculo de faturamento de esgoto. Utilizar 
o coeficiente de retorno de 80% é uma alternativa possível, no entanto, o que deve ficar 
claro é que, independente do volume faturado de esgoto, o valor arrecadado com os 
pagamentos de tarifa tem de ser suficiente para cobrir uma parte específica 
dos custos. Portanto, a consequência de se diminuir o volume faturado de 
esgoto, seria aumentar proporcionalmente o valor do m3 do esgoto, de 
forma que a fatura total do usuário ficaria o mesmo valor. 



1212

• COLETA × TRATAMENTO. QUAL SERVIÇO ESTÁ SENDO COBRADO?

Somente pode ser cobrado o serviço efetivamente prestado, com exceção da tarifa fixa, 
instituída em função da disponibilidade do serviço. Portanto, a cobrança pelo serviço de 
esgotamento sanitário é determinada em razão da existência ou não de tratamento de 
esgoto coletado para cada um dos usuários, conforme diferenciação tarifária a seguir: 

I – Tarifas EDC (esgotamento dinâmico com coleta) em caso de ausência de tratamento 
do esgoto coletado. Nesse caso, os usuários estão pagando apenas pela operação das 
redes de esgoto; 

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

III – Tarifas EE (esgotamento estático), somente para usuários da Copanor.

Dessa forma, não há cobrança de uma mesma taxa de esgoto em todo o município, e 
cada unidade usuária é tarifada de acordo com o serviço pelo qual é atendida. 

• O MUNICÍPIO POSSUI ETE, MAS AINDA EXISTEM PONTOS DE LANÇAMENTO DE ESGOTO “IN 
NATURA” PELA CIDADE. COMO AGIR?

O município deve procurar saber se o lançamento de esgotos in natura está partindo da 
rede coletora de esgotos de responsabilidade do Prestador de Serviços ou se é proveniente 
de ligações clandestinas de esgoto nas redes de drenagem pluvial. Caso seja constatado 
que o lançamento provém de rede coletora de esgotos, deve-se solicitar ao Prestador que 
apresente uma solução para que essa rede seja conectada ao interceptor que encaminha 
os esgotos para a Estação de Tratamento de Esgotos. Nesses casos, é importante que 
sejam identificados os usuários cujos esgotos não estão sendo encaminhados para o 
tratamento, para avaliar a devida cobrança do serviço prestado.

Nos casos em que sejam constatadas ligações clandestinas de esgoto no sistema de 
drenagem ou lançamentos de esgotos direto no curso d’água, o município deve identificar 
esses usuários e notificá-los para que estes se conectem à rede pública de esgotos.
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   • É POSSÍVEL A REDUÇÃO DO VALOR DA TARIFA?

Atualmente, todos os prestadores regulados pela Arsae-MG 
possuem o benefício da Tarifa Social concedido a pessoas 
de baixa renda, que prevê uma redução na tarifa entre 
40% e 50%, dependendo do prestador. Para ter acesso 
à tarifa social, é necessário que a unidade usuária seja 
“residencial”, a família esteja inscrita no CadÚnico, a renda 
per capita mensal familiar deve ser menor ou igual a 0,5 
salário mínimo nacional, e o beneficiário deve estar vinculado 
a somente uma unidade usuária por código familiar registrado 
no CadÚnico. Para se cadastrar na Tarifa Social, o usuário deve 
comparecer a uma Agência de Atendimento da concessionária, portando carteira de 
identidade, CPF, título de eleitor, NIS (número de inscrição social), código familiar (consta 
no documento denominado Folha Resumo Cadastro Único) e a última conta de água/
esgoto.

  • COMO É AVALIADA A EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO EXECUTADO PELA ETE?

A eficiência do tratamento de esgoto é avaliada à luz das resoluções 
nº 357/2005 e 430/2011 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) e da Deliberação Normativa Conjunta do COPAM/CERH 
nº 01/2008. Tais normativas dizem respeito à classificação dos corpos 
d’água e às condições e padrões de lançamento de efluentes.

Os prestadores de serviços devem realizar, no mínimo, 6 análises 
anuais para avaliar os parâmetros do efluente bruto que chega à ETE 

e do efluente tratado que é lançado no corpo receptor, para avaliar os 
índices de remoção de carga orgânica. Os parâmetros avaliados para o lançamento 
de efluentes domésticos em corpos d’água são: pH (entre 6 e 9), temperatura (inferior 
a 40°C), DBO (até 60mg/L ou redução mínima de 60% e média anual de remoção igual 
ou superior a 70%), DQO (até 180mg/L ou redução mínima de 55% e média anual igual 
ou superior a 65%), Sólidos Sedimentáveis (até 1mL/L), Óleos e Graxas (óleos minerais até 
20mg/L e óleos vegetais e gorduras animais até 50mg/L). 

  • A APARÊNCIA DO EFLUENTE TRATADO PELA ETE NÃO É SATISFATÓRIA?

Não é possível inferir sobre a qualidade do efluente lançado pela 
ETE tendo como base apenas a aparência do efluente. A avaliação 
da eficiência do tratamento só pode ser feita através das análises 
laboratoriais. A presença de espuma ou a cor do efluente não são 
parâmetros suficientes para afirmar sobre a qualidade do efluente 
lançado. 
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 • O QUE PODE PREJUDICAR A COLETA E O TRATAMENTO DO ESGOTO?

Vários dos atuais desafios de projeto e de problemas operacionais nas ETEs brasileiras 
decorrem da má utilização das instalações sanitárias, resultando na alteração significativa 
das características quantitativas e qualitativas dos esgotos gerados. A seguir são 
apresentadas as principais fontes de problemas operacionais no SES.

 • ÁGUA DE CHUVA

Toda a água de chuva que desce pelas calhas dos 
telhados e escoa pelo quintal deve ser direcionada 
para as redes de drenagem pluvial. O grande volume 
de água de chuva sobrecarrega a rede de esgoto, 
podendo causar extravasamento na rua e refluxo de 
esgotos pelos ralos e pias dentro das moradias, além 
de carrear sólidos para a rede.  

 • RESÍDUOS SÓLIDOS

A presença de sólidos na rede coletora de esgoto pode danificar as redes, causar 
obstrução, danificar as bombas que recalcam os esgotos para a estação de tratamento 
e provocar a paralisação do sistema de tratamento.

Não devem ser lançados no esgoto: cascas de frutas e legumes, restos de verduras, 
sobras de comida, cigarro, papéis, plásticos, absorventes, fraldas, chicletes, camisinhas, 
cotonetes, fio dental, medicamentos, fios de cabelo e pelos de animais, etc. 

 • ÓLEOS E GORDURAS

Óleos e gorduras podem causar obstrução das redes, extravasamentos e refluxo de esgoto 
para as casas. Além disso, estima-se que um litro de óleo pode poluir até 1 milhão de litros 
de água.

A existência de caixa de gordura nas residências é uma exigência dos Prestadores de 
Serviço no momento da ligação de esgoto, uma vez que essa caixa impede que a gordura 
vá para a rede. Ela deve ser limpa periodicamente e a gordura removida deverá ser 
descartada no lixo. 
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 • FATORES EXTERNOS À REDE

Outros fatores, externos à rede coletora de esgoto, podem interferir na correta execução 
das atividades de coleta e tratamento de esgoto. Dentre eles podemos citar a falta de 
energia elétrica e ações de vandalismo nas unidades. Estes fatores podem causar a 
paralisação das bombas de estações elevatórias de esgoto. Sem ter como ser bombeado 
na EEE, esse esgoto extravasa e normalmente é lançado em um corpo d’água próximo à 
unidade.

 • O QUE FAZER NOS CASOS DE RESIDÊNCIAS QUE NÃO CONSEGUEM SE LIGAR À REDE 
DISPONÍVEL NO SEU LOGRADOURO?

O prestador de serviços não é obrigado a aprofundar a rede coletora para atendimento 
a residência que tenha sido construída abaixo do nível da rua, de acordo com a ABNT-
Associação Brasileira de Normas Técnicas. O morador deverá buscar alternativas para 
lançamento do seu esgoto, dentre elas podemos citar:

• Instalação de um conjunto motobomba para bombear o esgoto até a cota da 
rede;

• Instalação de uma rede condominial que passe pelo terreno do vizinho e possibilite 
a ligação à rede de esgoto em outra rua com nível mais baixo;

• Construção de solução individual do tipo fossa séptica e sumidouro, obedecendo 
as normas técnicas pertinentes.

Nos casos de rede condominial, o usuário dependerá do consentimento do vizinho 
proprietário do terreno por onde passará a rede. A instalação e manutenção dessa rede 
serão de responsabilidade do usuário, conforme artigo 32 da Resolução Arsae-MG n° 
40/2013. 

QUEM É OBRIGADO A SE LIGAR À REDE COLETORA DE ESGOTO?

Todas as edificações urbanas deverão estar conectadas à rede pública de 
esgotamento sanitário disponível, em consonância com o artigo 45 da Lei 
Nacional do Saneamento Básico, n° 11.445/2007. Sobre o mesmo tema, trata a 
Resolução ARSAE n° 40/2013, em seu artigo 29.
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• EM QUAIS CASOS O PRESTADOR PODE PARALISAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS? 

O prestador poderá paralisar a prestação de seus serviços em situações de emergência 
ou que atinjam a segurança de pessoas e bens ou quando houver necessidade de efetuar 
reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas. Diferente do que 
ocorre no sistema de abastecimento de água, não é possível interromper a produção 
de esgoto. Dessa forma, torna-se necessário o lançamento desse esgoto “in natura” em 
algum corpo d’água para possibilitar a realização de manutenções.

Há ainda, os casos em que a ocorrência de fortes chuvas causa o aumento significativo 
do volume de esgoto na rede. Tanto as estações elevatórias quanto as estações de 
tratamento de esgoto possuem uma capacidade limitada de operação. Elas não 
podem operar acima desse limite, sob o risco de danos à sua estrutura e ao processo 
biológico de tratamento. Portanto, as unidades possuem ferramentas (extravasores e by-
pass) que possibilitam a remoção do volume excedente e o lançamento desse volume 
no corpo d’água mais próximo. Através de análises laboratoriais, estudos comprovaram 
que o volume que é extravasado nesses casos é muito diluído e têm características muito 
próximas do efluente tratado, de forma que seu lançamento não seja tão danoso ao meio 
ambiente. No entanto, para garantir que a presença de chuva não impeça o tratamento 
do esgoto, a ação mais efetiva é proibir o lançamento de águas de chuva na rede de 
esgoto e garantir o funcionamento adequado da rede de drenagem do município.

Rede de Drenagem

Rede de Esgoto
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 • NA INEXISTÊNCIA DE REDE COLETORA DE ESGOTO, O QUE FAZER?

Quando não existe na cidade ou no bairro um sistema de esgotamento sanitário, é 
necessário que este seja feito na área do próprio 
imóvel. Utiliza-se, então, o sistema de fossa séptica 
e sumidouro, cujas normas de construção são 
estabelecidas pela ABNT.

Por segurança, a construção da fossa deve 
seguir algumas recomendações, como ficar 
a 10 metros da casa e a mais de 15 metros de 
qualquer fonte ou poço de água, dependendo 
do tipo de solo. Deve ser projetada de maneira 
que não ofereça risco de contaminação ao 
lençol freático e construída em local não sujeito 
a inundações ou invasão por águas servidas. Um 
técnico do prestador de serviços pode fornecer mais orientações. 

17

 

PREVENÇÃO
 • A IMPORTÂNCIA DO EQUILÍBRIO PRESTADOR X PREFEITURA X USUÁRIOS

É fundamental salientar a importância da articulação dos três principais atores envolvidos 
em todo esse processo:
> A Prefeitura, a quem compete prestar o serviço público à população ou delegar a 
prestação por meio de concessão ou permissão, sendo ela responsável pela implementação 
das ações de Saneamento Básico em seu território;
> O Prestador, o qual presta os serviços à população, operando o sistema de esgotamento 
sanitário mediante remuneração, sendo, portanto, uma atividade econômica;
> Os usuários, parte que recebe o serviço, titular de um direito ao serviço público que pode 
assumir diferentes configurações: direito à prestação adequada do serviço, se já instituído; 
direito à criação do serviço; direito à prestação de contas acerca da impossibilidade de 
oferecimento do serviço com a configuração desejável.

PODER 
CONCEDENTE

PRESTADOR DE 
SERVIÇOS USUÁRIO
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OUVIDORIA ARSAE-MG
A Arsae-MG está sempre à disposição para orientação, apoio, fiscalização e regulação 
dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Faça sua parte e conte 
com a Agência sempre que necessário.
No caso de reclamações, o primeiro passo a ser realizado pelo usuário é registrar sua 
reclamação junto às primeiras instâncias de atendimento disponibilizadas pelo Prestador 
de Serviços (tele atendimento 115, agências de atendimento e atendimento eletrônico). 

Caso o problema não seja solucionado, o usuário deve entrar em contato com a Ouvidoria 
do Prestador e registrar sua insatisfação.

Se ainda assim persistir o problema, o usuário deve entrar em contato com a Ouvidoria da 
Arsae-MG fornecendo o número do processo gerado pela Ouvidoria do prestador para 
que sejam tomadas as providências cabíveis.

COPASA
Atendimento Virtual: copasa.com.br/wps/portal/internet/agencia-virtual

Aplicativo móvel: Copasa Digital
Teleatendimento: 115 e 0800 0300 115

Fale conosco: www.copasa.com.br 

COPANOR
Atendimento Virtual: www.copanor.com.br  

(2ª via de conta e Declaração de quitação anual de débitos)

Tele atendimento: 0800 0300 005

OUVIDORIA COPASA 
(31) 3207-7250

ou acesse:
www.copasa.com.br

OUVIDORIA COPANOR 
(31) 3207-7255

ou acesse:
www.copanor.com.br

OUVIDORIA ARSAE-MG
0800 031 92 93
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ARSAE-MG

A Arsae-MG está sempre à disposição para orientação, 

apoio, fiscalização e regulação dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. Faça 

sua parte e conte com a Agência sempre que necessário.

SITE
www.arsae.mg.gov.br

FISCALIZAÇÃO
(31) 3915 - 8089

OUVIDORIA
0800 031 92 93


