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1. INTRODUÇÃO
Esta Coordenadoria foi solicitada a instruir a 10ᵃ Promotoria de Justiça da Comarca de Betim
na apuração de denúncia feita pelos moradores, qual seja: a Copasa estaria usando a rede coletora
feita pelos próprios moradores, no bairro Paulo Camilo, ruas Santa Helena e São Francisco, para
coletar os esgotos ali gerados e ainda cobrando inclusive pelo serviço de tratamento de esgoto
(cobrança de esgoto dinâmico com coleta e tratamento - EDT) sem disponibilizar o mesmo. Para
tanto, a CTROFS realizou fiscalização operacional com o intuito de apurar a real ocorrência da não
prestação do serviço de tratamento do esgoto coletado para os usuários situados na localidade.

Inicialmente, cumpre destacar alguns aspectos estruturais característicos do sistema de
esgotamento sanitário - SES dinâmico, onde a coleta dos esgotos sanitários gerados nas edificações
em decorrência do uso das águas de abastecimento, é realizada por canalizações enterradas. As
redes públicas de coleta de esgotos - RCE são compostas por tubulações (assentadas, via de regra,
sob as vias públicas), interligadas por poços de visita – PV, e alimentadas por ligações prediais – LP
conectadas às instalações hidráulicas da edificação de cada usuário. Os esgotos coletados são
interceptados por canalizações que os recebem das redes de coleta (e/ou de outros interceptores),
que, por sua vez, são responsáveis pela interligação do sistema de coleta e condução dos esgotos
coletados até a estação de tratamento de esgotos - ETE. Assim, para que seja disponibilizado o
serviço de tratamento de esgoto, é necessário que esteja disponível o serviço de coleta, e que o
sistema de coleta de esgoto esteja interligado e interceptado até a estação de tratamento, para
que o esgoto coletado seja conduzido até a ETE. Diante da impossibilidade usual da visualização
direta de canalizações do SES – responsáveis pela coleta (RCE) e transporte dos esgotos até a ETE
(interceptores) – a verificação de os serviços de coleta e de tratamento estarem disponíveis, via de
regra considera, além das informações cadastrais do prestador, respectivamente: i) presença de
PV, identificada pela visualização de suas tampas nas vias públicas apontando a existência de rede
(aliado à inexistência de esgoto escoando a céu aberto) e; ii) inexistência de lançamentos indevido
de esgoto bruto oriundo de RCE (aliado à eventual existência de PV – por vezes de difícil visualização
por usualmente se encontrarem em locais sem urbanização).

Dessa forma, a apuração da real ocorrência da não prestação do serviço de tratamento do
esgoto aos usuários situados nas ruas Santa Helena e São Francisco do bairro Paulo Camilo, em
Betim, foi realizada com base em dados secundários.
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO
A CTROFS recebeu, ao final de julho de 2019, o ofício do MPMG n° 300/19/PROCON-MG,
de 11 de julho de 2019, remetido pelo processo SEI n° 2440.01.0000764/2019-77, motivado pela
Notícia de Fato NF. Procon: 0027.19.001521-7, expediente instaurado pela 10ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Betim/MG. Em resposta ao MP foi emitido o ofício 705/2019 (SEI n°
6604261), buscando esclarecer a situação. Posteriormente, em novembro de 2019, a CTROFS
recebeu novo ofício do MP n° 435/19/PROCON-MG acerca da questão, solicitando informações da
averiguação da cobrança realizada pela Copasa por seus serviços na localidade. Por conseguinte,
foi oficiado junto ao MP pedido de dilação de prazo para o atendimento à demanda do Procon-MG
(ofício 1115/2019 - SEI n° 9577220). Cópia dos ofícios do Procon e respectivas respostas constam
no processo eletrônico supracitado.

Ao seu tempo, em resposta à solicitação da CTROFS, feita por meio de seu memorando CRO
66/2019 (SEI n° 6604176) remetido pelo processo SEI n° 2440.01.0000804/2019-64, a
Coordenadoria Técnica de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira - CRE - no dia 01 de
novembro de 2019, enviou o memorando CRE 164/2019 (SEI n° 8784948) encaminhando o
Relatório de Fiscalização Econômica GFE 154/2019 (SEI n° 7657498), fazendo sugestão e
recomendações. Em resposta, esta Coordenadoria enviou o memorando CRO 88/2019 (SEI n°
9673875), fazendo esclarecimentos em relação ao fato constatado e sua área de abrangência e
encaminhando documentos contendo as informações oriundas da Copasa referentes a prestação
dos serviços de esgotamento sanitário na localidade (SEI n° 9250174) e o serviço prestado em cada
um dos imóveis (9674316). Cópia dos memorandos e das informações provenientes do prestador,
constam no processo supracitado.

Diante do exposto, conforme recomendado pelas áreas técnicas, foi aberto nesta agência
reguladora o Processo Administrativo n° 008/2019, para a apuração da questão. Neste sentido,
considerando a Nota Jurídica 441/2019 (SEI n° 9859897) e em atendimento ao memorando circular
do Gabinete 26/2019 (SEI n° 9894192), a CTROFS realizou fiscalização operacional com o intuito de
apurar a real ocorrência da não prestação do serviço de tratamento do esgoto coletado para os
usuários situados na localidade.
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3. CONSIDERAÇÕES SOBRE O SISTEMA
3.1. Informações gerais do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES
Segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB de Betim, apenas 76% da
população urbana tem coleta de esgoto, e cerca da metade do esgoto assim coletado é lançado
sem tratamento nos cursos d’água, integrantes da bacia hidrográfica do rio Paraopeba,
prejudicando substancialmente a qualidade das suas águas. Importante ressaltar que se trata de
manancial de extrema importância para o abastecimento público de toda a Região Metropolitana
de Belo Horizonte. Portanto, se de acordo com o PMSB somente a metade do esgoto sanitário
recolhido pelas redes públicas são transportados até a estação de tratamento, o restante do esgoto
é coletado por trechos de redes que não estão interligados. Assim, para que todo o esgoto sanitário
gerado na cidade de Betim por sua população urbana chegue na ETE, apenas a expansão das redes
públicas de coleta não é suficiente. Para tanto, faz-se necessário a interligação do sistema,
sobretudo com a interceptação contínua dos esgotos coletados para proteção dos cursos d’água e
sua condução até o tratamento.
3.2. Ruas Santa Helena e São Francisco – Bairro Paulo Camilo
A situação do SES local é caracterizada pela notável existência de fundos de vale no interior
do quarteirão formado inclusive pelas ruas Santa Helena e São Francisco. Dessa forma, tem-se a
ocorrência de pontos de menor elevação na superfície da das vias situados no meio da quadra,
como pode ser visto nas Figuras 1 a 3 (Anexo I). Considerando que a definição do caminhamento
das redes coletoras capaz de proporcionar a condução por gravidade dos esgotos, implica
necessariamente no seu transporte de locais mais elevados para outros de menor elevação. Assim,
a presença de fundos de vale no interior de quarteirão dificulta substancialmente a retirada do
esgoto reunido no ponto mais baixo da rede. Nesse caso, para que sua retirada também se dê com
o escoamento por gravidade, é necessário o caminhamento da rede com canalizações assentadas
no interior das quadras, demandando, para tanto, a autorização junto aos proprietários dos
terrenos a serem transpostos pela rede pública.

A despeito da obrigação legal de ligação das edificações à rede pública de coleta de esgoto
disponível, nota-se que o ordenamento legal vigente ainda carece de legislação consistente acerca
do tema, sobretudo quando se considera a questão da rede (e ramais coletivos) em interior de
quarteirão. Além disso, de acordo com as informações da Copasa, a empresa realizou a conexão da
rede construída pelos moradores sob o passeio da rua Santa Helena, no bairro Paulo Camilo ao
ARSAE-MG. Rod. Papa João Paulo II, 4001 - Ed. Gerais, 12º andar | CEP 31630-901 - Belo Horizonte – MG
Telefones: (31) 3915-8133 / 3915-8119 / 3915-8112 | www.arsae.mg.gov.br

Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e
Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais

interceptor. Na rua São Francisco, por sua vez, a rede coletora existente também foi conectada ao
interceptor, Figuras 4 a 5 (Anexo I). Cumpre ressaltar o importante número de ligações factíveis
constatado no logradouro revelando o descumprimento dos usuários à obrigação legal de ligação
das edificações à rede pública de coleta de esgoto disponível. Entretanto permanecem pendentes
todas as interligações das redes coletoras ali existentes e também das demais redes
condominiais construídas pelos moradores da região. Isso porque, mesmo já tendo sido
construídos 1.780 metros do interceptor Paulo Camilo (solução definitiva dos problemas de
esgotamento da região), a obra está paralisada aguardando a liberação de áreas em conflito. Por
conseguinte, conforme informado pela Copasa, nas ruas em questão, a população local é servida
apenas com o serviço de coleta do esgoto sanitário.

4. CONCLUSÃO
Registra-se que o processo fiscalizatório se ateve à verificação da disponibilização pela
Copasa do serviço de tratamento do esgoto sanitário aos usuários situados nas ruas Santa Helena
e São Francisco no bairro Paulo Camilo em Betim-MG. Assim, constatou-se carência de
interceptação dos esgotos coletados e interligação de trechos de redes coletoras. Com isso, foi
possível constatar ainda que o prestador não disponibiliza aos referidos usuários o serviço de
tratamento do esgoto, apenas o serviço de coleta e afastamento do esgoto sanitário, conforme
informado pela Copasa. Desta feita, conclui-se o seguinte:

Constatação: O serviço de tratamento dos esgotos coletados nas ruas Santa Helena e São
Francisco do bairro Paulo Camilo em Betim/MG não é oferecido pela Copasa, visto que as redes
coletoras existentes carecem de interceptação para condução dos esgotos até a ETE. Delimitação
do período: Desde que a Copasa presta o serviço de esgotamento sanitário aos usuários situados
nas ruas Santa Helena e São Francisco do bairro Paulo Camilo em Betim/MG, este se restringe ao
serviço de coleta e afastamento. O serviço de tratamento de esgotos nunca pode ser ali oferecido
pelo prestador e, por conseguinte, nunca foi realizado. Área de abrangência: Todos os usuários da
Copasa situados nas ruas Santa Helena e São Francisco no Bairro Paulo Camilo em Betim, conforme
consta na planilha 9674316 no processo 2440.01.0000804/2019-64.
Lucas Marques Pessoa
Analista Fiscal da Gerencia de Fiscalização Operacional

Fernando Silva de Paula
Assessor da Coordenadoria Técnica de Regulação Operacional e Fiscalização dos Serviços
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ANEXO I – Anexo fotográfico
Vistas das ruas São Francisco e Santa Helena - Bairro Paulo Camilo – Betim/MG
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Ponto baixo na Rua São Francisco

Ponto baixo na Rua Sta. Helena

Figura 1 – Fundo de vale no interior de quarteirão - pontos baixos dificultam o escoamento dos esgotos ali reunidos por gravidade
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Ponto baixo na Rua São Francisco

Figura 2 – Fundo de vale no interior de quarteirão – ponto baixo na Rua São Francisco
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Ponto baixo na Rua Sta. Helena

Figura 3 – Fundo de vale no interior de quarteirão – ponto baixo na Rua Santa Helena
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Rede coletora na Rua Santa Helena

Figura 4 – Rede coletora de esgoto – Rua Santa Helena
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PV – Rede coletora na São Francisco

PV – Interceptor Paulo Camilo
PV – Interceptor Paulo Camilo

Figura 5 – Rede coletora de esgoto – Rua São Francisco e PV do Interceptor São Camilo
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