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Saneouro apresenta balanço dos 10 meses de atividade
LÍVIA FERREIRA 

Responsável pela prestação de 
serviço de água e esgoto no muni-
cípio de Ouro Preto desde o come-
ço de 2020, a empresa Saneouro, 
do grupo GS Inima Concessões, 
apresentou nesta quarta (11) em 
coletiva de imprensa, as obras já 
realizadas pelo grupo nesses 10 
meses de serviços prestados para 
o município.

De acordo com a superinten-
dente da Saneouro, Elisa Ribeiro, 
em dados gerais temos a substi-
tuição de 920m de rede de água 
além da construção de 1790 km de 
novas redes abastecimento. Já nas 
redes de esgoto foram substituídas 
790m e foram construídas mais 
1500m. Além disso foram rema-
nejados cerca de 120m de rede de 
esgoto que estavam dentro de ter-
renos de clientes, com o objetivo 
de ter uma operação melhor e mais 
segura.

Com relação a qualidade da 
água, os laboratórios da Saneouro 
e todas as Estações de Tratamento 
de Água (ETA) receberam novos 
equipamentos para a realização 
dos testes de tratamento de água 
que, conforme a Anvisa, são rea-
lizados a cada duas horas, durante 
o dia todo.

Saiba as obras que a empresa 
já realizou até o momento:
No Parque das Andorinhas, a 

Saneouro realizou a limpeza do 
poço além da colocação de uma 
nova bomba de água, o que sig-
nifica que mais de 50% do bairro 
São Sebastião passa a ter disponi-
bilidade de água 24h por dia. Já no 
bairro Santa Cruz ocorreu a exten-
são na rede de abastecimento. No 
São Cristóvão ocorreu a interliga-
ção da rede na parte alta do bairro 
para melhoria do abastecimento. 
Para a rede de esgoto do bairro 
Água limpa foram remanejados 
120m da rede que antes dava pro-
blemas. A Vila dos Operários con-
tou com a implantação de 105m de 
novas redes de esgoto.

Na ETA Itacolomi foram reali-

zadas reformas e melhorias opera-
cionais, o que diminui o tempo de 
parada nas manutenções e permite 
que a água chegue com maior re-
gularidade possível aos imóveis. 
O mesmo será realizado na ETA 
do Funil. No distrito de Cachoei-
ra do Campo foram realizadas a 
construção de 1.400 metros rede 
de esgoto no bairro Dionísio, além 
da interligação de rede de água no 
Parque da Lagoa, acabando com a 
falta de água de 140 residências, 
informar a Saneouro. Em Amaran-
tina houve a substituição de 38m 
da rede de esgoto e troca de 76m 
da rede de água.

Em Antônio Pereira houve a 
substituição das redes de água e es-
goto. Além disso foram iniciadas a 
perfuração de um poço profundo 
para abastecer todo o distrito, de-
sativando a captação da Serrinha, 
proporcionando uma melhoria na 
qualidade da água. Já no distrito de 
Glaura, ocorreu a troca de 250m 
da rede de abastecimento além da 
limpeza e ativação do poço 2 de 
captação de água. No distrito de 
Santa Rita, a houve construção de 
1200m de rede abastecimento. Por 
fim, em Santo Antônio do Leite, 
temos a construção de 84m da re-
de de água, e substituição de cerca 
de 170m da rede de esgoto.

Entenda a Hidrometração
Uma das metas estabelecidas 

no contrato da Saneouro com a 
cidade é a hidrometração de 90% 
do município dentro do prazo de 
24 meses. Conforme explicado 
durante a coletiva, a cobrança só 
poderá ser realizada após 90% da 
cidade (sede e distrito) terem os 
imóveis hidrometrados. E quatro 
meses antes da cobrança, a Sa-
neouro irá informar ao cliente uma 
simulação da sua conta, para que 
ele possa se adequar, verificar seu 
consumo e até mesmo se tem al-
gum vazamento interno que possa 
estar alterando a quantidade con-
sumida. “Toda essa comunicação 
e essa explicação nesse período, 
nesses 24 meses, já vão ser traba-
lhadas com o cliente para ele não 
se assustar” explica a empresa. 


