
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

COPASA



A Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais, 

COPASA,
criada em 1963, é uma empresa vinculada 

à Secretaria de Desenvolvimento 
Regional e Política Urbana do 

Governo do Estado de Minas Gerais. 

Apresentação



Apresentação

Estruturada por bacias
hidrográficas, possui 
a seguinte estrutura 
organizacional:
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Principais números

• População abastecida (habitantes) 10.647.908
• Índice de atendimento em relação à 

população das localidades operadas 96,52%
• Unidades abastecidas (economias) 3.451.509
• Extensão de rede (km) 35.722
• Estação de tratamento de água 997

ABASTECIMENTO DE ÀGUA
Municípios Localidades

TotalSedes Vilas Povoados Outras
Concessão 593 593 190 162 30 975
Operação 556 553 111 74 21 759

Indicadores de atendimento (fevereiro/2004)



ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Municípios Localidades

TotalSedes Vilas Povoados Outras
Concessão 141 138 37 77 9 261
Operação 68 64 13 7 6 90

Principais números

• População abastecida (habitantes) 5.063.161
• Índice de atendimento em relação à 

população das localidades operadas 81,07%
• Unidades atendidas (economias) 1.664.755
• % tratamento de esgoto 34,8%
• Extensão de rede (km) 10.392
• Estação de tratamento de esgoto 32

Indicadores de atendimento (fevereiro/2004)



Principais números

Indicadores (fevereiro/2004)

• Nº de empregados 10.250
• Empregados/mil ligações (A+E) 2,59
• Volume produzido de água (m3)* 68.217.548
• Volume faturado (m3)*

Água 51.437.036
Esgoto 24.880.910
Total 76.317.946
* Média últimos 12 meses

• Faturamento total (março/04) R$ 105.663.141,00
• Índice de macromedição (%) 95,5
• Índice de hidrometração (%) 99,92



Principais resultados de 2003

28% de crescimento da receita operacional 
bruta, que passou de R$ 914,5 milhões (2002), 
para R$ 1,168 bilhão.

Redução de 23,5% da inadimplência entre 
90 e 360 dias, de 4,17%, em maio de 2003, 
para 3,19%, em dezembro de 2003.

Redução do índice de perda de água faturada, 

de 25,5%, em 2002, para 24,8%, em 2003.



Principais resultados de 2003

Geração de caixa passou para R$ 408,6 milhões 
em 2003, representando uma margem de 36,8% 
em relação à receita operacional líquida do ano 
de 2003 e um crescimento dessa margem de 16,5%.

O montante dos recursos operacionais gerados 
pela empresa no ano de 2003, seriam suficientes 
para pagar seus financiamentos em 1,9 anos.



Principais resultados de 2003

99,92% o índice de hidrometração 
(o maior da história).

Construção de 1.100 km de redes de água.

Realizadas 56 mil novas ligações de água.

Mais 205 mil pessoas atendidas com 
serviço de abastecimento de água.



Principais resultados de 2003

Construídos 439 km de redes coletoras.

Realizadas 33,9 mil novas ligações de esgoto.

114 mil novas pessoas beneficiadas com 
coleta de esgoto sanitário.



Principais resultados de 2003

Resultado positivo: R$ 94,1 milhões.

Distribuição de dividendos aos acionistas 
pela primeira vez em 27 anos.

O Estado ficará com R$ 22,2 milhões que
serão aplicados em obras de saneamento,
em localidades não operadas pela COPASA.



SERVIÇOS MÉDIA BASE

Correio 8,88 1.984

Abastecimento de água 8,27 2.000

Fornecimento de energia elétrica 8,18 2.000

Coletar lixo 7,18 2.000

Telefonia 7,18 1.806

Pesquisa 

Lembrança do nome COPASA:
95%

Numa escala de 

0 (zero) a 10

(dez), que nota

foi dada aos

serviços 

prestados

no município.



Avaliação global da empresa
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A COPASA é a empresa
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Política tarifária

• As tarifas obedecem ao regime do serviço pelo custo.

• Remuneração de até 12% ao ano sobre o investimento 
reconhecido dos prestadores de serviços.

• Tarifa única aplicada para todas as localidades, 
exceção feita para a tarifa de esgoto.

• Tarifa diferenciada por categoria de usuário e por
faixa de consumo, assegurando subsídio para 
os pequenos usuários.



Política tarifária

• Cálculo tarifário com valor por m3 progressivo.

• Desconto tarifário para cliente social em relação 
à tarifa normal.

• Volume mínimo faturado por economia é de 10 m3.

• A revisão/reajuste tarifário é autorizada e aprovada 
pelo Governo do Estado, por intermédio de ato do 
Secretário de Desenvolvimento Regional e Política Urbana.

- O Regime Tarifário é regulamentado pelo Decreto Estadual nº 43.753,
de 19/02/2004.



Participação Faturamento
por Categoria - 04/2003

Participação Imóveis por
Categoria - 04/2003

Perfil dos clientes

Pública 8,25%

Residencial 71%

Industrial 5,44%

Comercial 15,31%

Comercial 5,74%

Pública 1,29%

Residencial 89%

Industrial 0,65%

Misto 3,32%



Programa de investimentos da COPASA

2,7 bilhões de reais 
em 595 municípios.

12,4 milhões de 
pessoas beneficiadas.



Programa de investimentos da COPASA

Principais metas

• 100% da população atendida com água tratada.

• Ampliar a coleta de esgoto sanitário para, no mínimo,
95% da população.

• Triplicar o volume de esgoto tratado.

• Reduzir para 20% o percentual de perdas de 
água faturada.



Programa de investimentos da COPASA

Principais benefícios

• Gerar 430 mil empregos diretos e indiretos.

• Ampliar em mais 2 milhões o número de pessoas atendidas 
com água tratada.

• Ampliar em mais 2 milhões e 300 mil o número de pes-
soas atendidas com coleta de esgoto.

• Melhorar as condições de saúde da população de Minas Gerais.

• Atrair novos investimentos, com a melhoria da infra-estrutura 
de saneamento.

• Proteger os mananciais de água, garantindo a regularidade 
e a qualidade no fornecimento de água tratada.



Programa de investimentos da COPASA

Principais investimentos

Abastecimento de água 
R$ 807,0 milhões

• Implantar sistemas de abastecimento em 213 
novas localidades.

• Ampliar a produção de 217 sistemas de abastecimento 
de água tratada.

• Aumentar em 100 bilhões de litros por ano a produção 
de água tratada.

• Implantar mais 4.023 quilômetros de redes de 
distribuição de água.



Programa de investimentos da COPASA

Esgotamento sanitário

R$ 1.023,3 milhões

• Implantar sistemas de esgoto sanitário em 167
novas localidades.

• Ampliar 39 sistemas de esgotamento sanitário.

• Construir 54 novas estações de tratamento 
de esgotos.

• Implantar 4.018 quilômetros de redes  
coletoras de esgoto.



Programa de investimentos da COPASA

Infra-estrutura empresarial
R$ 1.023,3 milhões

R$ 345,3 milhões

• Renovar a frota com a substituição de 1.690 veículos, 
reduzindo a idade média de 12,5 para 2 anos.

• Informatizar e integrar todos os escritórios da COPASA
em 600 localidades.

• Ampliar o controle da qualidade da água produzida e distribuída.

• Modernizar as agências de atendimento.

• Ampliar o atendimento telefônico pelo 195 e pela 
agência virtual, na internet.



Programa de investimentos da COPASA

Saneamento integrado
R$ 1.023,3 milhões

R$ 96,8 milhões

• Implantar 86 novos sistemas simplificados de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário 
em pequenas localidades.



Programa de investimentos da COPASA

Novas concessões
R$ 1.023,3 milhões

R$ 447,6 milhões

• Incorporar novos municípios à área de atuação da COPASA.



Oportunidades para PPP

Necessidade de investimentos para a universalização 

dos serviços de abastecimento de água e de coleta 

e tratamento de esgotos em Minas Gerais.

(fonte: Estudos do Ministério das Cidades)

Prazo:  
20 anos - 2000 a 2020

Recursos necessários:
Brasil - 178 bilhões
Minas -   17 bilhões

Recursos viabilizados
Minas - 2,7 bilhões até 2006

Oportunidades para PPP
Cerca de 10 bilhões dos 14,3
bilhões restantes até 2020



COPASA em Minas Gerais

Em azul, 593 minicípios 
onde a COPASA 
tem concessões.




