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BH é a cidade que apresenta menor déficit no acesso de saneamento, aponta Copasa  

(Não Assinado)

Atendida pela Copasa, a cidade é apontada pela Fundação Getúlio Vargas como a capital brasileira com melhor 
atendimento em esgotamento sanitário

Belo Horizonte foi a capital brasileira que apresentou o melhor desempenho no acesso a rede de esgoto entre as 27 
capitais brasileiras. O percentual de atendimento chega a 97,4% na cidade. Esse é o resultado da quinta etapa da 
pesquisa "A Falta que o Saneamento Faz" realizada pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas - 
FGV. Segundo os resultados apontados, apenas 2,59% da população da cidade não tem acesso a rede de esgoto.

"Fruto dos constantes investimentos no setor pelo Governo do Estado, por meio da Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - Copasa, esses resultados comprovam o intenso trabalho que a Companhia vem executando nos últimos anos, 
para ampliar cada vez mais o número de pessoas com acesso à rede de saneamento básico", afirma Ricardo Simões, 
diretor presidente da Copasa.

Somente no período de 2003 a 2011, os investimentos realizados e previstos pela Copasa são da ordem de R$ 2,2 
bilhões para implantar redes coletoras e interceptoras de esgoto e construção de Estações de Tratamento de Esgoto - 
ETEs. Em Belo Horizonte, as ETEs Onça e Arrudas têm capacidade para tratar 100% dos esgotos coletados. "O maior 
desafio da Companhia é fazer com que estes esgotos cheguem até as estações de tratamento", complementa Simões. 
Para isto, a empresa, com ações isoladas e em parceria com as prefeituras, vem investindo em programas e ações para 
melhorar as condições de vida da população.

            
As iniciativas têm obtido resultados ainda melhores com ações conjuntas da Copasa e da Prefeitura Municipal no 
sentido de otimizar e buscar a eficiência do saneamento básico. A implementação de programas como o Caça-Esgoto, 
Drenurbs para canalização de córregos, como por exemplo, o córrego da Serra, dentre outras ações, tem contribuído e 
possibilitado a melhoria constante do sistema de esgotamento sanitário.

A Copasa atende em Belo Horizonte 2,4 milhões de habitantes com coleta de esgoto, sendo que desses, cerca de 60% 
tem o resíduo tratado nas ETEs Arrudas, Onça e Pilar-Olhos Dágua. De 1996 a 2008, a cidade de Belo Horizonte 
diminuiu em 5,62% o déficit de acesso à rede de esgoto.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), a Companhia também vem investindo pesado no saneamento. 
Atualmente, existem 26 Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) em operação, número que será acrescido em mais 25 
estações até 2010. A região metropolitana também obteve a liderança no estudo da FGV, com apenas 12,32% da 
população que não é atendida pela rede de saneamento.

No ranking dos estados brasileiros, Minas Gerais ocupa a terceira colocação, atrás apenas de São Paulo e do Distrito 
Federal. O déficit de acesso à rede de esgoto do estado é de 23,47%. Desde 2006, Minas Gerais diminuiu em 6% essa 
taxa, fruto da expansão dos serviços de esgotamento sanitário em todo o estado.

Perfil da Copasa - As principais atividades da Copasa compreendem o planejamento, a elaboração de projetos, a 
execução, ampliação, a remodelagem e a exploração de serviços de saneamento, principalmente serviços públicos de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário. Adicionalmente, a Companhia conduziu atividades de cooperação 
técnica em diversos Municípios do Estado de Minas Gerais, inclusive naqueles que não possui concessões, bem como 
junto ao setor privado. A COPASA concentra sua atuação no Estado de Minas Gerais, o terceiro estado economicamente
mais produtivo do País.


