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COPASA OrIENTA 
Leitura do hidrômetro              

O hidrômetro é um aparelho utilizado para medir o 

consumo de água. Toda vez que a torneira é aberta,  

ele entra em ação e marca a quantidade de água con-

sumida. A Copasa executa, mensalmente, a leitura 

do hidrômetro do imóvel, conforme a data prevista, 

constante em cada conta.  

Quando a leitura não for realizada, por qualquer 

motivo, o cliente é comunicado pela Copasa. Nesse 

caso, deve fazer ele próprio a leitura do hidrômetro, 

ligar para a empresa ou informar o fato em uma das 

agências de atendimento. 

Procedendo assim, a conta será calculada pelo con-

sumo real. Caso contrário, será emitida pela média de 

consumo dos últimos seis meses. O pro-

cedimento de impossibilidade 

de leitura será aplicado ape-

nas por dois meses con-

secutivos. A partir do 

terceiro mês, o usuário 

precisa comparecer a 

uma das agências de 

atendimento da Copasa 

e regularizar a situação.

Fazer a leitura do hidrômetro é 

simples: basta anotar os números pretos do visor, 

desprezando os números vermelhos. 

Controle de qualidade 
desde a captação

Os parâmetros de qualidade da água da Copasa es-

tão acima dos exigidos pelo Ministério da Saúde, re-

sultado de constantes investimentos em tecnologia, 

estrutura e pessoal técnico.

O controle de qualidade começa nas fontes de 

captação da água. Por toda parte, químicos, bio-

químicos, biólogos e engenheiros da empresa es-

tudam, acompanham e fiscalizam rios, córregos, 

lagos e águas subterrâneas. Esse trabalho é funda-

mental para o conhecimento atualizado dos recursos 

hídricos no estado e para definir como tratar a água 

em cada unidade.

O controle da qualidade continua na estação de trata-

mento, na trajetória da água nas adutoras, reservatórios 

e redes de distribuição até chegar aos consumidores. 

O trabalho não termina aí: depois de consumida, a 

água retorna sob forma de esgotos e continua sen-

do analisada, para que possa ser tratada novamente 

antes de ser devolvida aos rios e córregos. 

Localizado em Belo Horizonte, o Laboratório Central 

da Copasa teve seu desempenho reconhecido inter-

nacionalmente por meio da certificação ISO 9002. 

Os equipamentos de análise adquiridos pela Copasa e 

disponíveis na unidade estão entre os mais modernos 

do mundo, como o espectrômetro de massas acoplado 

a um cromatógrafo líquido. Considerado referência no 

país, o laboratório é capaz não apenas de classificar e 

quantificar as toxinas produzidas por cianobactérias 

(cianotoxinas), mas também de analisar os pesticidas 

utilizados na agricultura que podem ser carregados  

Técnico coleta amostra de água para análise


