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Missão 
Prover soluções em abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e resíduos sólidos, contribuindo 
para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental. 

 

 

COPASA: Release Operacional – junho de 2010 
 

Belo Horizonte, 23 de julho de 2010 - A COPASA MG – Companhia de Saneamento de Minas Gerais – 

(BM&F Bovespa: CSMG3), anuncia hoje seu release operacional do mês de junho de 2010.  

Em junho deste ano, assinamos a concessão dos serviços de esgotamento sanitário da cidade de 

Itamarandiba. A cidade de Itamarandiba possui uma população urbana de aproximadamente 21 mil 

habitantes e faz parte da meta de expansão referente às 51 cidades com população maior que 15 mil 

habitantes nas quais a empresa detém apenas a concessão dos serviços de água. Foi renovada, 

também, a concessão de serviços de abastecimento de água desta cidade por 30 anos.  

VOLUME FATURADO: 

A elevação do volume faturado em junho de 2010, comparativamente com junho de 2009, é explicada 
pelo aumento do número de economias de água e esgoto ano a ano. Em relação a maio de 2010, o 
volume faturado se manteve estável. 
 

Destaques Operacionais¹ 

 

1 - Valores sujeitos a possíveis ajustes. 
2 - Dados consolidados (incluídas as localidades operadas pela subsidiária COPANOR). 
3 - Ligações: conexão entre a rede da companhia e a edificação do cliente. 
4 - Economia: possíveis subdivisões da edificação do cliente. Ex: um prédio com 10 apartamentos possui uma ligação e 10 economias. 

 

Para mais informações, contate a área de RI.  
Tel: +55 (31) 3250-2015, Email: ri@copasa.com.br 
http://www.copasa.com.br/ri  
 
 
Sobre a COPASA:  
As principais atividades da COPASA MG 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 conduz 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 MG concentra sua atuação no Estado de Minas Gerais, o terceiro estado 
economicamente mais produtivo do País.  
 

     jun/10 jun/10 
Discriminação² unid jun/10 jun/09 mai/10 X X 

     jun/09 mai/10 
Nº DE LIGAÇÕES

3
 un 5.342.967 5.093.576 5.321.348 4,90% 0,41% 

ÁGUA un 3.436.414 3.326.766 3.425.608 3,30% 0,32% 

ESGOTO un 1.906.553 1.766.810 1.895.740 7,91% 0,57% 

       

Nº DE ECONOMIAS
4
 un 6.656.079 6.368.225 6.631.831 4,52% 0,37% 

ÁGUA un 4.179.765 4.055.126 4.167.899 3,07% 0,28% 

ESGOTO un 2.476.314 2.313.099 2.463.932 7,06% 0,50% 

       

VOLUME FATURADO 1.000 m³ 81.511 78.985 81.571 3,20% -0,07% 

ÁGUA 1.000 m³ 50.477 49.527 50.623 1,92% -0,29% 

ESGOTO 1.000 m³ 31.034 29.457 30.948 5,35% 0,28% 

       

Nº DE MUNICÍPIOS – CONCESSÃO ÁGUA un 613 611 613 0,33% 0,00% 

Nº DE MUNICÍPIOS – CONCESSÃO ESGOTO un 203 194 202 4,64% 0,50% 

Nº DE MUNICÍPIOS – OPERAÇÃO ÁGUA un 603 602 603 0,17% 0,00% 

Nº DE MUNICÍPIOS – OPERAÇÃO ESGOTO un 155 145 155 6,90% 0,00% 

       

DIAS DE CONSUMO un 30,50 30,95 29,35 -1,45% 3,92% 
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