
RESOLUÇÃO CONSEMA Nº. 55/12, de 21 de junho de 2012. 

 

 

Dispõe sobre as condições e padrões de 

lançamento de efluentes tratados oriundos 

de estação de Tratamento de Esgoto 

Doméstico em galeria de águas pluvial no 

âmbito do estado de Mato Grosso, e dá 

outras providências. 

 

 

 

 

 

 

O Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA, no exercício de sua 

competência prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 38, de 21 de novembro de 

1995, alterada pela Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005; 

 

Considerando a Resolução CONAMA Nº 357, de 17 de Março de 2005, que dispõe 

sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes;  

 

Considerando a Lei 11.445 de cinco de Janeiro de 2007, que estabelece diretrizes 

nacionais para o saneamento básico;  

 

Considerando a Resolução CONAMA Nº 430, de 13 de Maio de 2011, que dispõe sobre 

as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução 

nº 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA;  

 

Considerando a Norma Brasileira NBR 13969:1997 que trata sobre que trata sobre 

Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos 

efluentes líquidos – Projeto, construção e operação. 

 

Considerando que os municípios do Estado não possuem Sistema de Esgotamento 

Sanitário (rede coletora, coletor tronco, EE, ETE e emissário) que atenda, em sua 

totalidade, as áreas urbanas; 

 

Considerando a decisão do Pleno do Conselho Estadual do Meio Ambiente – 

CONSEMA 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º.  Dispor sobre o lançamento de efluentes tratados de estação de Tratamento de 

Esgoto Doméstico de condomínios residenciais e comerciais (segundo definição do 

Código Civil), empreendimentos hoteleiros e unidades hospitalares, em galeria de águas 



pluviais, em local desprovido de rede coletora de esgoto, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento destes efluentes. 

 

Das Definições 

Art. 2º.  Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 

 

I – Efluente sanitário é o despejo líquido constituído de esgotos doméstico e comercial, 

água de infiltração e a contribuição pluvial parasitária;  

II – Efluente tratado é o efluente sanitário oriundo da estação de tratamento de esgoto, 

que atenda todas as condições e padrões previstos no artigo 12 desta Resolução;   

III – Esgoto doméstico é o despejo líquido resultante do uso da água para higiene e 

necessidades fisiológicas humanas; 

IV – Água de infiltração é toda água proveniente do subsolo, indesejável ao sistema 

separador e que penetra nas canalizações; contribuição pluvial parasitária é a parcela do 

deflúvio superficial inevitavelmente absorvida pela rede de esgoto sanitário;  

V – carga poluidora: quantidade de determinado poluente transportado ou lançado em 

um corpo de água receptor, expressa em unidade de massa por tempo; 

VI – Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO): é a quantidade de oxigênio dissolvido, 

necessária aos microorganismos, na estabilização da matéria orgânica em 

decomposição, sob condições aeróbias. Num efluente, quanto maior a quantidade de 

matéria orgânica biodegradável maior é este índice. No teste de medição, a amostra 

deve ficar incubada a 20 ºC, durante cinco dias;  

VII – Demanda Química de Oxigênio (DQO): mede a quantidade de oxigênio 

necessária para oxidação da parte orgânica de uma amostra que seja oxidável pelo 

permanganato ou dicromato de potássio em solução ácida; 

VIII – Clorador: Ou Tanque de Desinfecção é um sistema de tratamento químico e 

terciário, com função de desinfecção do efluente, e tem como finalidade exterminar total 

ou parcialmente as bactérias e os demais organismos patogênicos presentes no esgoto 

tratado. Uma substância desinfetante – no caso, o Cloro – atua diretamente nestes 

patogênicos, penetrando em suas células e reagindo com suas enzimas, resultando na 

morte dos organismos; 

IX – Sistema Unitário: Sistema que coleta os esgotos juntamente com as águas pluviais, 

sem exigência de segregação na origem; 

X – Sistema Separador: Tem o objetivo de coletar exclusivamente os esgotos sanitários 

destinando os mesmos para um sistema de tratamento; 

XI – Coliformes termotolerantes: bactérias gram-negativas, em forma de bacilos, 

oxidase-negativas, caracterizadas pela atividade da enzima ß-galactosidase63. Podem 

crescer em meios contendo agentes tenso-ativos e fermentar a lactose nas temperaturas 

de 44º - 45ºC, com produção de acido, gás e aldeído. Alem de estarem presentes em 

fezes humanas e de animais homeotérmicos, ocorrem em solos, plantas ou outras 

matrizes ambientais que não tenham sido contaminados por material fecal;  

XII – Condições de lançamento: condições e padrões de emissão adotados para o 

controle de lançamentos de efluentes na galeria pluvial; 

XIII – Controle de qualidade da água: conjunto de medidas operacionais que visa 

avaliar a melhoria e a conservação da qualidade da água estabelecida para o corpo de 

água; 



XIV – Corpo receptor: corpo hídrico superficial que recebe o lançamento de um 

efluente; 

XV – Desinfecção: remoção ou inativação de organismos potencialmente patogênicos, 

por meio de cloração, emprego de radiação ultravioleta, ozonização ou outra tecnologia 

disponível; 

XVI – Ensaios ecotoxicológicos: ensaios realizados para determinar o efeito deletério 

de agentes físicos ou químicos a diversos organismos aquáticos; 

XVII – Ensaios toxicológicos: ensaios realizados para determinar o efeito deletério de 

agentes físicos ou químicos a diversos organismos visando avaliar o potencial de risco a 

saúde humana; 

XVIII – Metas: e o desdobramento do objeto em realizações físicas e atividades de 

gestão, de acordo com unidades de medida e cronograma preestabelecidos, de caráter 

obrigatório; 

XIX – Monitoramento: medição ou verificação de parâmetros de qualidade e quantidade 

de água, que pode ser continua ou periódica, utilizada para acompanhamento da 

condição e controle da qualidade do corpo de água; 

XX – Padrão: valor limite adotado como requisito normativo de um parâmetro de 

qualidade de água ou efluente; 

XXI – Parâmetro de qualidade da água: substâncias ou outros indicadores 

representativos da qualidade da água; 

XXII – Tratamento avançado: técnicas de remoção e/ou inativação de constituintes 

refratários aos processos convencionais de tratamento, os quais podem conferir a água 

características, tais como: cor, odor, sabor, atividade toxica ou patogênica; 

XXIII – Tratamento convencional: clarificação com utilização de coagulação e 

floculação, seguida de desinfecção e correção de pH; 

XXIV – Tratamento simplificado: clarificação por meio de filtração e desinfecção e 

correção de pH quando necessário; 

XXV – Virtualmente ausentes: que não e perceptível pela visão, olfato ou paladar; 

 

Art. 3º. Os efluentes tratados de estação de Tratamento de Esgoto Doméstico somente 

poderão ser lançados direta ou indiretamente, nas galerias de águas pluviais, após o 

devido tratamento e desde que obedeçam as condições, padrões e exigências dispostos 

nesta Resolução e em outras normas aplicáveis. 

 

Parágrafo único. A SEMA/MT poderá, a qualquer momento: 

 

I - acrescentar outras condições e padrões, ou torná-los mais restritivos, tendo em vista 

as condições locais, mediante fundamentação técnica; e 

 

II - exigir a melhor tecnologia disponível para o tratamento dos efluentes domésticos, de 

sorte a atingir plenamente os parâmetros desta Resolução. 

 

Art. 4º. É vedado o lançamento e a autorização de lançamento de efluentes domésticos 

em desacordo com as condições e padrões estabelecidos nesta Resolução. 

 

Parágrafo único. A SEMA/MT poderá, excepcionalmente, autorizar o lançamento de 

efluente acima das condições e padrões estabelecidos no art. 12, desta Resolução, desde 

que observados os seguintes requisitos: 

 

I - comprovação de relevante interesse público, devidamente motivado; 



II - atendimento ao enquadramento e as metas intermediarias e finais, progressivas e 

obrigatórias; 

III - realização de Estudos Ambientais, as expensas do empreendedor responsável pelo 

lançamento, de acordo com Termo de Referencia a ser estabelecido pela SEMA/MT, 

considerando as condições e afetações estabelecidas. 

IV - fixação de prazo máximo para o lançamento excepcional. 

 

Ar. 5º. Os padrões de qualidade do efluente tratado a ser lançado em galeria pluvial 

determinados nesta Resolução estabelecem limites individuais para cada substância. 

 

Art. 6º.  O conjunto de parâmetros de qualidade de efluente tratado selecionado para 

permitir o lançamento deverá ser monitorado periodicamente pelo gerador, nos termos 

do artigo 17 desta Resolução, e ser aferida pelo Poder Público quando conveniente ou 

necessário. 

 

§ 1º. Também deverão ser monitorados pelo gerador os parâmetros para os quais haja 

suspeita da sua presença ou não conformidade. 

 

§ 2º. Os resultados do monitoramento deverão ser analisados estatisticamente e as 

incertezas de medição consideradas. 

  

§ 3º.  As possíveis interações entre as substâncias e a presença de contaminantes não 

listados nesta Resolução, passíveis de causar danos aos seres vivos, deverão ser 

investigadas utilizando-se ensaios ecotoxicológicos, toxicológicos, ou outros métodos 

cientificamente reconhecidos. 

 

§ 4º. Deverá o gerador encaminhar à autoridade de saúde pública e/ou ambiental, para 

fins de comprovação do atendimento a esta Resolução, relatórios com informações 

sobre o controle da qualidade do efluente tratado, segundo modelo estabelecido pela 

referida autoridade, sempre que solicitado; 

 

§ 5º. Na hipótese dos estudos referidos no parágrafo anterior tornarem-se necessários 

em decorrência da atuação de empreendedores identificados, as despesas da 

investigação correrão as suas expensas. 

 

Art. 7º. O gerador, no processo de licenciamento, informará ao órgão ambiental as 

substâncias, entre aquelas previstas nesta Resolução para padrões de qualidade do 

efluente tratado, que poderão estar contidas no seu efluente. 

 

Parágrafo único.  O disposto no caput aplica-se também as substâncias não 

contempladas nesta Resolução, exceto se o empreendedor (gerador) não tinha condições 

de saber de sua existência nos seus efluentes. 

 

Art. 8º. Nos processos onde possa ocorrer a formação de dioxinas, furanos e outras 

substâncias tóxicas, deverá ser utilizada a melhor tecnologia disponível para a sua 

redução, até a completa eliminação.                                                                                    

 

Art. 9º. No controle das condições de lançamento é vedada, para fins de diluição antes 

do seu lançamento, a mistura de efluentes com águas de melhor qualidade, tais como as 

águas de abastecimento e de sistemas abertos de refrigeração sem recirculação. 



 

Art. 10. Na hipótese de fonte de poluição geradora de diferentes efluentes ou 

lançamentos individualizados, os limites constantes desta Resolução aplicar-se-ão a 

cada um deles ou ao conjunto após a mistura, a critério da SEMA/MT. 

 

Art. 11. O empreendimento (gerador) de efluente tratado deverá instalar junto à saída 

final dos despejos um dispositivo onde seja possível fazer monitoramento e 

amostragem, em dimensões mínimas que permita o fácil acesso do agente coletor da 

amostra ao local, devendo este ambiente ser mantido limpo, higienizado, fechado com 

tampa resistente à oxidação e intemperismo (exceto de concreto), e revestido em cor 

clara. 

 

Art. 12. Os efluentes tratados somente poderão ser lançados na galeria pluvial desde que 

obedeçam as condições e padrões previstos neste artigo, resguardadas outras exigências 

cabíveis: 

 

§ 1º. Todo o esgoto doméstico tratado lançado em galeria de águas pluviais deve sofrer 

processo de desinfecção. 

 

I – O processo de desinfecção a ser aplicado ao efluente deve ser avaliado quanto à 

tecnologia a ser usada, preferencialmente processos com uso de radiação ultravioleta ou 

ozonização.  

 

II - Somente após comprovada a inviabilidade técnica da utilização de outra tecnologia 

de desinfecção, optar pelo uso do cloro. 

 

III – Na hipótese do Inciso anterior, a equipe técnica da SEMA/MT poderá estabelecer o 

uso de produtos ou formulações químicas adequadas, que imprimam ao efluente final o 

menor risco para a saúde pública e ao meio ambiente. 

 

§ 2º Condições de lançamentos de efluentes: 

 

I - ausência de resíduos que causem ou possam causar obstrução das canalizações ou 

qualquer interferência na operação do sistema de esgoto ou na galeria pluvial;  

 

II - ausência de qualquer substância em concentração potencialmente tóxicas a 

processos biológicos de tratamento de esgotos;  

 

III - Temperatura: inferior a 40ºC; 

 

IV – pH: entre 5 e 9; 

 

V- Materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Imhoff; 

 

VI-  substâncias solúveis em hexano (óleos e graxas): até 100 mg/L para efluente 

doméstico, e 50 mg/L para efluente  de empreendimentos hoteleiros e unidades 

hospitalares; 

 

VII- ausência de materiais flutuantes;  

 



VIII- Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5 dias a 20°C), máximo de 60 mg/L;  

 

IX – Demanda Química de Oxigênio (DQO) máximo de 120 mg/L; 

 

X - Parâmetros inorgânicos - Valores máximos 

a) Cádmio total 0,2 mg/L Cd 

b) Chumbo total 0,5 mg/L Pb 

c) Cobre dissolvido 1,0 mg/L Cu 

d) Cromo trivalente 1,0 mg/L Cr+3 

e) Ferro dissolvido 15,0 mg/L Fe  

f) Fluoreto total 10,0 mg/L F 

g) Mercúrio total 0,01 mg/L Hg 

h) Nitrogênio amoniacal total 50,0 mg/L N 

i) Sulfeto 1,0 mg/L S 

j) Zinco total 5,0 mg/L Zn 

 

XI- Parâmetros Orgânicos - Valores máximos 

a) Benzeno 1,2 mg/L 

b) Clorofórmio 1,0 mg/L 

c) Etilbenzeno 0,84 mg/L 

d) Tolueno 1,2 mg/L 

e) Xileno 1,6 mg/L 

 

XII – Contagem de Bactérias Coliformes Termotolerantes - até 1.000 (NMP/100 mL) 

 

XIII – O teor de cloro residual livre deve ser mantido entre 0,5-3,0 mg/L, no caso em 

que o sistema utilize como agente desinfetante o cloro. 

 

Art. 13. Empreendimentos geradores de efluente doméstico já instalado no âmbito do 

estado de Mato Grosso terão um prazo de 18 (dezoito) meses, a partir da publicação 

desta norma para se adequar aos padrões de lançamento de efluentes tratados de estação 

de Tratamento de Esgoto Doméstico estabelecidos nesta Resolução, ou prazo maior 

desde que tenha a anuência do órgão fiscalizador, mediante assinatura de termo de 

compromisso para adequação, com prazo devidamente estabelecido; 

 

Parágrafo Único: Todos os geradores de efluente tratado deverão instalar dispositivo de 

monitoramento e amostragem de acordo com o artigo 11 desta Resolução, dentro do 

prazo previsto no caput deste artigo. 

 

Art. 14. Em locais aonde vier a ser instalada rede coletora de esgoto sanitário os 

geradores devem interligar a rede coletora, devendo suspender o lançamento em galeria 

pluvial imediatamente, a critério da empresa responsável pelo saneamento local; 

 

Art. 15. As coletas de amostras e as análises de efluentes líquidos e em corpos hídricos 

devem ser realizadas de acordo com as normas do Standard Methods of Examination of 

Water and Wastewater, manual de coleta de água e efluente da ANA, em vigor, e 

normas da ABNT, sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado; 

 

Art. 16 - Para efeito de aplicação das sanções cabíveis, as entidades responsáveis pelos 

sistemas públicos de rede de drenagem comunicarão à SEMA/MT e/ou Delegacia do 



Meio Ambiente as infrações constatadas, no tocante ao lançamento de despejos em suas 

respectivas redes em desconformidade com o estatuído neste Regulamento. 

 

Art. 17 – O gerador deverá realizar o automonitoramento da qualidade dos efluentes 

lançados de acordo com os procedimentos descritos no artigo 15, e reter os arquivos dos 

laudos e relatórios por um período mínimo de 5 (cinco) anos.  

 

Parágrafo único: para os parâmetros listados nos itens de X e XI do § 2º artigo 12 a 

freqüência deverá ser anual e para os demais parâmetros listados a amostragem será 

realizada em 2 campanhas anuais, por 3 meses consecutivos, no período sazonal de 

estiagem e 3 meses consecutivos no período chuvoso. 

 

Art. 18 – Em caso da geração de odores indesejáveis em níveis ou concentrações que 

causem desconforto à população do entorno da galeria pluvial que recebe efluente 

doméstico tratado e/ou obstrução do canal da galeria em virtude do aporte de resíduos 

sólidos e água pluvial, em conjunto com lançamento de efluente doméstico na galeria; 

os responsáveis pelo lançamento que estiverem com os parâmetros listados nos itens de 

I a IX do § 2º do artigo 12 fora dos limites desta resolução devem providenciar os 

reparos e manutenções necessários na galeria para solucionar o problema. 

Art. 19 – A organização responsável pelo projeto ou instalação da ETE deverá elaborar 

um manual de operação, e comprovar a capacitação da equipe de operadores ou 

gestores, passando a responsabilidade para o gerador. 

Art. 20 – Após a ocupação mínima de 70% do empreendimento, a ETE deverá atingir a 

eficácia em atendimento aos parâmetros previstos no artigo 12 em um prazo de 120 

(cento e vinte) dias considerado como um período de aclimatação. 

Art. 21 – Material classificado como resíduo Classes I e II, segundo a Norma da ABNT 

NBR 10004:2004, proveniente da limpeza dos sistemas de tratamento devem ser 

dispostos em aterros industriais licenciados. 

Art. 22 – Quando solicitado pela SEMA, o gerador deverá encaminhar comprovante(s) 

de destinação dos resíduos Classe I e II, segundo a Norma da ABNT NBR 10004:2004, 

provenientes da limpeza do sistema de tratamento. 

Art. 23 – Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Mauren Lazzaretti 

Presidenta do CONSEMA 

Em Substituição 

 


