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1. INTRODUÇÃO
A ARSAE-MG, em observância à Lei Estadual nº 18.309, de 03 de agosto de 2009, Lei Federal nº
11.445, de 5 de janeiro de 2007, Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, suas
regulamentações e demais legislações pertinentes, atua na regulação e fiscalização dos serviços de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos municípios conveniados com a Agência.
A ação de fiscalização visa determinar o grau de conformidade do sistema auditado em consonância
com as legislações e normas técnicas pertinentes, especialmente as Resoluções Normativas
expedidas pela ARSAE-MG. Também é intuito da fiscalização avaliar a adequação da prestação dos
serviços, no que tange à regularidade, continuidade, eficiência, segurança, generalidade e atualidade.
A fiscalização do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) operado pela COPASA-MG foi demandada
pela Câmara Municipal de Teófilo Otoni através da intimação nº 05 de 2018.
Dessa forma, foi realizada a fiscalização dos serviços de esgotamento sanitário na sede urbana do
Município de Teófilo Otoni, concedidos à COPASA-MG, conforme características sintetizadas no
Quadro 1. Os procedimentos compreenderam análise documental e inspeção técnica em campo.
Assim, é objetivo deste relatório descrever os resultados obtidos a partir da fiscalização.
Quadro 1. Características da fiscalização
Tipo de Fiscalização
Fiscalização direta e indireta
Período da Inspeção de Campo
24 a 28 de setembro
Localidade Fiscalizada
Município de Teófilo Otoni
Serviço Fiscalizado

Sistema de Esgotamento Sanitário

Prestador de Serviços

Companhia de Saneamento de Minas Gerais ̶ COPASA

Endereço da Sede do Prestador

Rua Mar de Espanha, 525, bairro Santo Antônio. Belo
Horizonte. CEP: 30.330-900.

Endereço Local do Prestador

Rua Pe Virgolino, 811, Centro. Teófilo Otoni – MG.
CEP:39.800-025

Representantes designados pelo
Prestador para acompanhamento

Eder Portella Loyola - Gerente do Distrito
Daniel Castório - Técnico de Tratamento de Esgoto

SES TEÓFILO OTONI

PROCESSO Nº 2440.01.0000660/2018-75

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

4/13

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

2. ÁREAS, SEGMENTOS E UNIDADES FISCALIZADAS
Quadro 2. Segmentos operacionais e unidades fiscalizadas

Área

Esgotamento
Sanitário

Atendimento ao
Usuário

Segmento Operacional

Unidade Fiscalizada

Rede de coleta

- Rua Júlio Costa, Conjunto Habitacional Padre
Eustáquio;
- Rua Altamiro Nunes Leite, bairro Taquara

EEE

- EEE Santo Antônio;
- EEE Taquara;
- EEE Turma 37;
- EEE Final.

ETE

- ETE Teófilo Otoni

Agência de Atendimento Prazo para execução de serviços

3. SITUAÇÃO CONTRATUAL
O Contrato de Programa firmado entre o Município de Teófilo Otoni e a COPASA-MG foi assinado em
27 de novembro de 2014 com validade de 30 anos, e autorizado pela Lei Municipal nº 5.883 de 2008.
O Contrato prevê na cláusula primeira, parágrafo 1, como “Metas de Atendimento e Qualidade dos
Serviços” da concessionária a implantação e operação das seguintes unidades do sistema: captação,
adução e tratamento de água bruta; adução reservação e distribuição de água tratada; ligações,
coleta e transporte de esgotos sanitários e tratamento e disposição final de esgotos sanitários. O
Contrato de Programa, prevê em seu Anexo III (Anexo I deste relatório), melhorias e ampliação do
SES entre os anos de 2015 e 2016, e novas melhorias na ETE em 2030. Recomenda-se ao Prestador
encaminhar a Agência e aos órgãos municipais, relatório com os investimentos realizados no SES
entre 2015 e 2018, discretizando com unidades e metros de rede implementada e seus respectivos
valores.
Sugere-se que, quando necessária a recomposição das vias, tais ações sejam acompanhadas e
validadas por representantes da Prefeitura, para o atendimento do previsto em contrato.O contrato
prevê, também, em sua cláusula quinta, item 1, alínea “g” que a COPASA tem o dever de fornecer ao
município listagem dos imóveis que não estejam interligados à rede pública de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário para os fins previstos na cláusula sexta, item 1, alínea “j”. Segundo
esta cláusula, o município tem a obrigação de multar os proprietários ou interditar os imóveis que
não estejam ligados à rede pública de abastecimento e de esgotamento sanitário.
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4. CONSIDERAÇÕES SOBRE O SISTEMA
Segundo dados do Prestador, o sistema de esgotamento sanitário da sede do Município de Teófilo
Otoni possui extensão de 207.966 metros de rede coletora e atende a uma população de 85.080
habitantes, correspondente a 76% da população da sede do município, sendo que, do esgoto
coletado, 92,1% são tratados. O atendimento de 76% com serviço de esgoto revela que muitos
munícipes que possuem disponibilidade e acesso às redes públicas de coleta não estão conectados às
mesmas. Sendo assim, é importante ressaltar a necessidade de trabalho em conjunto entre
Prefeitura e Prestador, para que sejam identificados e notificados os usuários que dispõem de rede
pública de coleta de esgoto, mas não estão conectados. Aqueles que eventualmente não estão
ligados à mesma devem ser informados da obrigatoriedade de ligação e das possíveis penalidades
que podem ser sancionadas pelo município. Tal ação atende ao preconizado pela Lei Federal nº
11.445 de 2007, pela resolução nº40 de 2013 da ARSAE, pelo previsto pelo Contrato de Programa e
pela Lei Municipal 5.883 de 2008, os quais exigem a obrigatoriedade da ligação à rede pública de
coleta de esgoto quando esta é existente.
Segundo informações do Prestador, na área urbana, parte dos bairros Nossa Senhora das Graças e
bairro São Pedro não contem rede coletora. As obras de ampliação já foram licitadas, porém a
empresa perdedora do pleito entrou com recurso, o que atrasou o início das obras. As localidades
Vila da Palha e Potãozinho não são atendidas com rede de coleta e estão em processo de licitação.
Importante salientar que o cronograma da implementação das obras da rede de coleta e início de
cobrança dessas áreas deve ser informado à Prefeitura. Vale ressaltar que a rua Júlio Costa tem
apresentado extravasamentos constantes pelo aumento da vazão gerada pelo Conjunto Habitacional
Padre Eustáquio. Segundo o Prestador, no mesmo processo de licitação da Vila da Palha e
Potãozinho, está contemplada a ampliação do diâmetro da rede de coleta na rua Júlio Costa para
solução do problema de extravasamentos. Em conversa com representantes da Prefeitura foi
informado que havia aporte de esgoto na lagoa Ipiranga. Segundo informações do Prestador, a área
é atendida por rede de coleta, portanto o lançamento de esgoto pode ser resultado de
extravasamento de alguma rede de coleta na rede pluvial que drena para a lagoa ou lançamento
clandestino. Dessa forma, sugere-se uma avaliação conjunta da COPASA e da Prefeitura para
identificar qual o problema no local para que seja solucionado.
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Na inspeção das elevatórias de esgoto, constatou-se que as EEE’s Taquara e Turma 37 não possuíam
bomba reserva instalada e não possuíam identificação. A EEE Final possuía apenas uma bomba
reserva disponível, não havendo reserva instalada.
Em relação à Estação de Tratamento dos Esgotos, destaca-se que a ETE Teófilo Otoni possui
capacidade para tratar 210 l/s, consiste no tratamento do esgoto através de 6 reatores UASB,
seguido por 3 filtros aeróbicos e 3 decantadores secundários. A ETE tratou em média de 105 l/s nos
últimos 12 meses. Avaliando o padrão de consumo de água da população do município, e
considerando a população atendida com tratamento de esgoto, estimou-se que a vazão afluente a
ETE deveria ser de aproximadamente 90 a 115 l/s, sendo o valor medido médio dentro da estimativa.
A superfície líquida no topo dos reatores UASB apresenta saída de bolhas que evidencia problemas
de estanqueidade no sistema de coleção do biogás gerado no tratamento. Isso pode explicar o fato
do queimador de gás não operar. Dos 6 reatores UASB, 3 estão em funcionamento, o que é suficiente
para tratar a vazão média afluente. Um dos reatores UASB está paralisado para correção dos
problemas de corrosão e estanqueidade do biogás, outro reator construído recentemente ainda não
entrou em operação, para correção do mesmo problema apresentado nos demais. O terceiro reator
UASB que não é utilizado para tratar esgoto está funcionando como biodigestor, recebendo o lodo
excedente dos decantadores secundários. Um dos filtros aeróbicos possui problemas no braço
giratório que distribui esgoto e está fora de operação. Um segundo filtro, apresenta evidências de
afogamento o que resulta em má distribuição do esgoto causada por possível colmatação do meio
filtrante. O terceiro filtro opera adequadamente. Os guarda-corpos da unidade se encontravam
corroídos o que representa risco a segurança dos operadores. Os resultados referentes as análises do
efluente da ETE em termos de DBO e DQO atendem ao padrão de lançamento da DN COPAM/CERH
n°01 de 2008. Porém, os resultados dos parâmetros sólidos sedimentáveis e sólidos suspensos totais
não atenderam ao padrão em 5 das 6 análises apresentadas entre setembro de 2017 e julho de 2018.
A ETE está em fase de revalidação da licença operacional junto ao órgão ambiental, requerida em 16
de julho de 2018.
Foram analisados prazos para os serviços de vistoria e ligação de esgoto, e correção de vazamentos
de esgoto entre os meses de abril a julho de 2018. Ao todo foram registrados 160 pedidos de ligação
de esgoto, sendo 44 atendidos fora do prazo, além de 45 pedidos de vistorias para ligação dos quais
21 foram atendidos fora do prazo estabelecido pela Resolução nº 40 da ARSAE. No período citado,
foram registrados 1459 vazamentos de esgoto no município sendo 566 atendidos em prazo superior
a 24 horas. Os extravasamentos são causados normalmente por ligações clandestinas de redes
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pluviais na rede de esgoto, mau uso das redes pela população e questões técnicas de projeto como
baixas declividades e subdimensionamento das redes. Cabe, portanto, esforços conjuntos no
município entre Prestador e Prefeitura na identificação de ligações clandestinas na rede pública de
coleta de esgoto e instrução da população quanto as práticas de utilização das instalações sanitárias,
a fim de reduzir os eventos de extravasamentos de esgotos.

5. NÃO CONFORMIDADES
NÃO CONFORMIDADE
Deixar de manter conjunto moto bomba reserva instalado e operando alternadamente.
REFERÊNCIA LEGAL
Art. 3° da Resolução ARSAE-MG n° 40/2013
UNIDADE OPERACIONAL

CONSTATAÇÃO

EEEs Taquara, Turma 37 e Final

Ausência de bomba reserva instalada (Fotos 1 a 3).

Foto 1 EEE Taquara sem bomba reserva instalada

Foto 2 EEE Turma 37 sem bomba reserva instalada

Foto 3 EEE final sem bomba reserva instalada
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NÃO CONFORMIDADE
Dispor de unidades operacionais que apresentem vazamentos ou falhas estruturais que comprometam a
operação ou a qualidade da prestação dos serviços.
REFERÊNCIA LEGAL
Art. 8° da Resolução ARSAE-MG n° 40/2013
UNIDADE OPERACIONAL
CONSTATAÇÃO
ETE Teófilo Otoni
Vazamento de biogás na junta dos separadores trifásicos dos reatores
UASB (Fotos 4 e 5)
ETE Teófilo Otoni
Filtro aeróbico com braço de dispersão paralisado (Foto 6)
ETE Teófilo Otoni
Filtro aeróbico com pontos afogados (Foto 7)

Foto 4 Bolhas no topo do reator UASB. Escape do
biogás

Foto 5 Bolhas no topo do reator UASB. Escape do biogás

Foto 6 Filtro aeróbico com braço de dispersão
danificado, fora de operação.

Foto 7 Filtro aeróbico com pontos de afogamento
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NÃO CONFORMIDADE
Não manter placas de advertência e/ou de identificação na unidade.
REFERÊNCIA LEGAL
Art. 8° da Resolução ARSAE-MG n° 40/2013
UNIDADE OPERACIONAL

CONSTATAÇÃO

EEEs

Ausência de placa de identificação nas EEEs Turma 37 e Taquara (Foto 8 e 9)

Foto 8 Ausência de identificação na EEE Taquara

Foto 9 Ausência de identificação na EEE Turma 37

NÃO CONFORMIDADE

Deixar de adotar medidas de segurança e prevenção de acidentes em ambientes com periculosidade,
quando necessário.
REFERÊNCIA LEGAL

Art. 8° da Resolução ARSAE-MG n° 40/2013
UNIDADE OPERACIONAL

CONSTATAÇÃO

ETE Itapecerica

Más condições do guarda corpo dos reatores UASB (fotos 10 e 11)

Foto 10 Guarda-corpo no topo dos reatores UASB
oxidado
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NÃO CONFORMIDADE

Dispor de unidades operacionais que apresentem vazamentos ou falhas estruturais que comprometam a
operação ou a qualidade da prestação dos serviços.
REFERÊNCIA LEGAL

Art. 8° da Resolução ARSAE-MG n° 40/2013
UNIDADE OPERACIONAL

CONSTATAÇÃO

ETE Teófilo Otoni

Queimador de gás inoperante (Foto 12)

Rede coleta

566 extravasamentos de um total 1459 entre abril e julho de 2018 corrigidos em
prazo superior a 24 horas

Foto 12 Queimador de gás inoperante

NÃO CONFORMIDADE
Deixar de cumprir os prazos estabelecidos pela Resolução nº 40/2013 da ARSAE-MG para atendimento de
solicitações de vistoria para ligação de água e de ligação de água
REFERÊNCIA LEGAL
Art. 65° da Resolução ARSAE-MG n° 40/2013
UNIDADE OPERACIONAL
CONSTATAÇÃO
Atendimento ao público
Registros vistorias para ligação e ligações de água atendidas fora do prazo
estabelecido entre abril e julho de 2018

NÃO CONFORMIDADE

Deixar de cumprir os padrões de lançamento para efluentes de estações de tratamento de esgoto.
REFERÊNCIA LEGAL

Art. 128 da Resolução ARSAE-MG n° 40/2013
UNIDADE OPERACIONAL

CONSTATAÇÃO

ETE Teófilo Otoni

Concentração de sólidos suspensos totais, sólidos sedimentáveis não
atendem à requerida pela DN COPAM/CERH nº01 de 2008 nos meses de
setembro, novembro de 2017, janeiro, março e maio de 2018.
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6. RECOMENDAÇÕES


Identificar os usuários que estão irregulares quanto a obrigatoriedade de ligação a rede
pública de esgoto ou com conexões de águas pluviais na rede de esgoto, especialmente na
região que drena para a Lagoa Ipiranga, e informar à Prefeitura para notificação e
providências cabíveis;



Prestador deve informar a Prefeitura e a Câmara de Vereadores cronograma das obras de
ampliação da rede de coleta dos bairros São Pedro, Nossa Senhora das Graças. Vila da Palha,
Potãozinho e da Rua Julio Costa.



Prestador deve enviar a Agência, a Prefeitura e a Câmara, relatório apresentando os
investimentos no SES entre os anos de 2015 e 2018, discretizando as unidades e os metros
de rede coletora/interceptora instalada e os seus respectivos custos.

7. AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DA ARSAE-MG

Lucas Marques Pessoa
MASP: 1.371.629-5
Belo Horizonte, outubro de 2018.
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ANEXO I Anexo III – Metas para o SES do Contrato de Programa

SES TEÓFILO OTONI

PROCESSO Nº 2440.01.0000660/2018-75

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

13/13

