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BH é a capital do saneamento  

(Thiago Nogueira)

Pesquisa. Estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que 97,4% da população 
possui rede de esgoto

Minas Gerais também se destaca, ficando em terceiro no ranking

Belo Horizonte tem 97,4% de seus moradores atendidos por redes de esgoto. O 
índice é o melhor entre as 27 capitais do país. O número, anunciado ontem pela 
Fundação Getúlio Vargas, mostra ainda que, entre 2006 e 2008, as condições de 
saneamento na região tiveram uma evolução de 6,93%.

"Belo Horizonte já ocupa a liderança desde 1996. A posição da capital mineira é 
absoluta e será difícil de ser alcançada. Mas o que chama a atenção positivamente
também é o índice no déficit de acesso à rede de esgoto na periferia", ressaltou o 
coordenador da pesquisa, Marcelo Neri. 

Na periferia da capital, 21,35% das pessoas não têm acesso a esse tipo de 
saneamento. O índice, embora alto, também é o melhor entre as periferias de 
capitais brasileiras. Em dois anos, segundo a pesquisa, a evolução foi de 14,56%. 

Ao considerar toda a região metropolitana de Belo Horizonte, o déficit é de 
12,32%, também a melhor do Brasil.

Tratamento. Com a quase totalidade dos serviços de esgotos prestados aos 
moradores, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) preocupa-se 
agora com o reaproveitamento das águas utilizadas pela população. "Belo 
Horizonte está bem servida em termos de coleta. A grande preocupação se volta 
agora para o tratamento. Hoje, 85% do esgoto coletado é tratado", afirmou 
Ricardo Simões, presidente da companhia.

Em cinco anos, o volume de esgotos tratados pela Copasa na região 
      metropolitana aumentou 32%. Em 2004, 46,9 milhões de metros cúbicos de       

esgoto eram tratados. Em setembro de 2009, a quantidade cúbica de água tratada 
chegou a 69,1 milhões. A região metropolitana tem 25 estações de tratamento de 
esgoto (ETEs). Em 2006, a ETE Onça foi a última estação a ser concluída. Outras
26 serão construídas até 2010.

Mais. Assim como acontece no ranking domiciliar, Belo Horizonte também é a 
capital líder em taxa de acesso à rede de esgoto nas escolas, com 99,65% de 
cobertura. 

Já no quesito "gastos com contas de água e esgoto", Belo Horizonte tem uma das 
taxas per capita de serviço mais caras do país. No universo das capitais e 
periferias analisadas, as contas mais caras, por pessoa, estão nos municípios de 
Curitiba (R$ 10,80), Vitória (R$ 8,40) e Belo Horizonte (R$ 8,20). "O valor da 
tarifa de esgoto é 60% da conta", explicou o presidente da Copasa. Em uma 
levantamento nacional, o gasto domiciliar per capita do brasileiro com contas de 
água e esgoto é de R$ 4,48 - a preços de dezembro de 2008.

Estados. Na comparação entre as unidades da federação, Minas Gerais é a terceira colocada no ranking. O déficit médio
de acesso à rede de esgoto no Estado é de 23,47%. Minas fica atrás de São Paulo (onde 12,32% da população não é 
atendida) e do Distrito Federal (16,06%).

De 1992 a 2008, a evolução no Estado de Minas Gerais foi de apenas 3,93%. O crescimento populacional é uma das 
explicações para a dificuldade de sanar o problema - o Estado possui cerca de 19,6 milhões de habitantes. Em Minas há 
64 ETEs, e outras dez estão em fase de licitação.

Números



2,59% dos habitantes de Belo Horizonte ainda não têm rede de esgoto

76,53% das casas de todo o Estado têm acesso à rede de esgoto

Flash

Ligações. A Copasa registrou um aumento de 6,73% no número de ligações de água e esgoto em outubro, em 
comparação ao mesmo mês de 2008


