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Data: 21/6/2018 
Local: ABES/MG 
Horário: 18h30-21h 
 
Presentes:  
Alexandre Brito Rocha, Alexsandro Barral, Cássia Miranda, Javier Dagoberto Curilem Mardones, João 
Paulo Rigotto, José Wanderley da Fonseca, Juliana Teixeira Fonseca e Silva, Luiz Fernando Almeida 
Rezende, Mayara Milanezes Atoe Bastos, Rodrigo Polizzi, Rodrigo Varella, Rosemeire Pagni, Valter 
de Souza, Lucas Junior, Wanderson Murta, Weber Coutinho, Wellington Jorge Santos, Whilison 
Marques Mendonça, Samir Abud Mauad, Luiz Eduardo Carvalho Gomes, Otávio Henrique Campos 
Hamdan 

 
 
 

Pauta:  

• Macromedição. 
  

Assuntos: 

✓  O Coordenador Alexsandro Barral, abriu a reunião, e apresentou a situação das perdas e da 
Macromedição, segundo dados do SNIS, com o dado de que cerca de 1/4 do volume de água 
distribuído não é macromedidor. 

✓ Em seguida o Eng. Luis Fernando Almeida Resende, apresentou para os presentes como está 
a gestão da macromedição na COPASA-MG, enfatizando os principais desafios e sucessos. Ele 
destacou que o laboratório tem feito constantes investimentos na manutenção corretiva dos 
medidores, treinamento dos profissionais envolvidos com a macromedição, padronização 
dos procedimentos, planos de manutenção preventiva, manutenção dos equipamentos do 
laboratório, dentre outras medidas. "O foco de todas as ações desenvolvidas pela divisão de 
hidrometria é garantir a confiabilidade das medições, macro e micromedição", destacou. 
Segundo ele, os macromedidores da RMBH passaram recentemente por processo de 
calibração e certificação. 

✓ O presidente da ABES-MG, Rogério Siqueira, destacou que, o intuito da ABES-MG ao propor a 
criação da Câmara Temática é contribuir para que haja redução das perdas nos sistemas de 
abastecimento de água em Minas Gerais. "Vamos iniciar a discussão, hoje, com o tema 
"Gestão da Macromedição nos Sistemas de Abastecimento de Água" e definiremos outros 
temas para as próximas reuniões.  

✓ Em seguida foi retomada a discussão onde foram apresentados pontos relativos à qualidade 
e objetivos dos projetos de macromedição; as principais premissas do sistema de 
macromedição voltado ao controle de perdas e aspectos de periodicidade e erros admissíveis 
na calibração. 

Encaminhamentos:  

✓ Para a reunião seguinte, foi definido que o tema a ser abordado é a micromedição, 
dando prosseguimento a primeira fase de reuniões dedicada à discussão e nivelamento 
de conhecimento em relação ao Balanço Hídrico. 

✓ Os representantes da COPASA e do SAAE de Itabirito irão preparar apresentação de 30 
minutos com a situação da micromedição, desafios e soluções. 
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Informes: 
 

✓ Ficou definido que a Câmara Temática terá um encontro mensal, sempre na última 

quinta-feira do mês, das 14h30 as 17:30h. O próximo encontro está marcado para 26 de 

julho, na sede da ABES-MG 

✓ Disponibilizamos a apresentação e material de referência em: 

https://drive.google.com/drive/folders/1D92bMQymNKc54t8KPsnRn5fh_gI1DuI

p?usp=sharing 

 

 

 

Belo Horizonte, 21 de junho de 2018. 

 

 

Alexsandro Barral 

Coordenador da Câmara Temática 
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