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CONTRIBUIÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA ARSAE-MG 003/2012 

 

 
Contribuição da COPASA MG à Audiência Pública da 
ARSAE-MG 003/2012 que trata da definição do uso 
atípico da água. 

 

1. Objeto 

A Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do 

Estado de Minas Gerais – ARSAE-MG, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelas Leis 

Federal 11.445/2007 e Estadual 18.309/2009, abre Audiência Pública, em 12 de janeiro de 2012, 

com objetivo de colher contribuições para a definição do “uso atípico” na utilização do serviço de 

água prestado pelas Concessionárias por ela reguladas.  

A definição de uso atípico consta da Resolução Normativa 003/2010 ARSAE-MG, em seu artigo 

4º, inciso LX, como sendo o volume medido de água utilizado por uma unidade usuária que 

ultrapassa em 30% (trinta por cento) a média das últimas 6 (seis) medições corretamente 

levantadas.  

A Resolução Normativa 003/2010 da ARSAE-MG em seu artigo 110 determina os procedimentos 

a serem adotados pelos prestadores de serviço no caso de detecção do uso atípico, dizendo: 

Art. 110. Nos casos de uso atípico, devido a vazamentos ocultos nas instalações 

internas da unidade usuária e mediante a eliminação comprovada da irregularidade, o 

prestador de serviços aplicará uma redução sobre o uso verificado. 

§ 1º A redução corresponderá a até 70% (setenta por cento) do volume consumido 

acima da média de uso, considerados os 6 (seis) últimos meses, e somente terá efeito 

sobre a fatura do mês em que o prestador de serviços alertou o usuário sobre a 

ocorrência de uso atípico.  

§ 2º Para obter o desconto referido no § 1º, o usuário deverá apresentar ao prestador de 

serviços declaração de ocorrência do vazamento oculto e as providências tomadas para 

o reparo, juntamente com documentos que as comprovem, tais como nota fiscal de 

serviço e de materiais utilizados.  

§ 3º O prestador de serviços poderá solicitar permissão ao usuário para realizar vistoria 

no imóvel, a fim de comprovar a ocorrência de vazamento oculto ou do respectivo 

reparo.  
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§ 4º O faturamento referente ao serviço de esgotamento sanitário será reprocessado 

levando em consideração a média de uso de água dos últimos 6 (seis) meses em que 

efetivamente houve medição.  

§ 5º O prestador de serviços não efetivará o desconto se for comprovada má-fé ou 

negligência relativamente à manutenção das instalações prediais sob responsabilidade 

do usuário.  

§ 6° O usuário poderá solicitar ao prestador de serviços a realização de vistoria no 

imóvel para comprovação da ocorrência de vazamento oculto. 

A Nota Técnica ARSAE-MG Nº 001/2012 detalha as alterações propostas pela Agência, 

exclusivamente, na definição do que se trata o uso atípico, em substituição ao inciso LX do artigo 4º 

da Resolução Normativa 003/2010. Permanecem, portanto, inalteradas as demais providências a 

serem tomadas para atendimento ao artigo 110º da mesma Resolução 003/2010. 

Assim sendo, a análise e contribuição da COPASA MG contemplaram, não só a referida Nota 

Técnica, mas também a Resolução Normativa 003/2010. 

2. Considerações: 

Visando identificar a abrangência da proposta apresentada por esta ARSAE-MG, foi feita simulação 

do impacto das regras propostas sobre dados realizados. Os limites propostos implicam em um 

elevado número de usuários passiveis de serem enquadrados neste procedimento. 

Conforme já mencionado, além do conteúdo da Nota Técnica em questão, torna-se importante 

analisar, também, o que estabelece o art. 110 da Resolução ARSAE-MG Nº 003/2010. 

2.1. Percentuais de variações limite para faixas de consumo propostos pela ARSAE-MG 
 

Na Categoria Residencial temos atualmente 80% (oitenta por cento) dos imóveis com perfil de 
consumo até 15 m³. Esta Categoria, em especial, possui um comportamento de variação significativa 
de consumo, por inúmeras razões, tais como: férias escolares onde o aluno permanece mais tempo 
em sua casa, uma visita temporária na residência, a elevação da temperatura que tornou-se 
constante em Minas Gerais, dentre outras. 
 
Note-se que segundo a OPAS - Organização Panamericana da Saúde, organismo internacional de 
saúde pública integrado à OMS – Organização Mundial da Saúde, nos países da América Latina e do 
Caribe, o consumo médio de água é de 200 litros por pessoa/dia, ou seja, 6 m³ por pessoa/mês.  
 
Considerando o consumo médio de água citado por pessoa/dia, de 200 litros, para uma residência 
com 3 habitantes, tem-se um volume faturado de 18 m³/mês. Estimando que o volume deste imóvel 
atinja 25 m³/mês, o acréscimo de apenas 7 m³ na sua média de consumo, variação de 38%, é 
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suficiente para enquadrá-lo no rol dos imóveis com consumo atípico, conforme Tabela-síntese das 
variações-limite do uso atípico proposta pela ARSAE-MG. 
 
Nota-se que as faixas iniciais para enquadramento do volume considerado como uso atípico são 
inferiores ao consumo mínimo de 6m³ aplicado por economia no imóvel.  
 
Sabemos que este acréscimo no volume medido de água pode ocorrer pela simples presença de 
mais uma pessoa no imóvel, situação possível e coerente com o consumo per capita citado.  
 
Com o incremento do consumo no país, impulsionado pelo crescimento econômico e melhoria da 
renda das famílias, as classes sociais até então “economicamente menos favorecidas” estão 
merecendo destaque nacional como os novos consumidores de bens de consumo, o que também 
poderia justificar o aumento do volume de água em seus imóveis, considerando, por exemplo, uma 
reforma predial, a  lavagem de um automóvel recentemente adquirido,etc. 
 
A Federação do Comércio de Minas Gerais, ao divulgar a sua Pesquisa de Endividamento do 
Consumidor, relativa à Belo Horizonte, nos meses de novembro e dezembro de 2011, estabelece 
relação direta entre a conjuntura e o aumento do consumo de água, conforme transcrição abaixo: 
 

A manutenção de um ambiente econômico estável e de confiança no futuro 
comportamento do emprego e da renda, aliados ao acesso fácil ao crédito e novos 
padrões de consumo do consumidor, têm contribuído para estimular a propensão 
ao endividamento das famílias [...] Das despesas correntes em atraso, a liderança 
fica por conta dos pagamentos de energia, água e telefonia fixa, todas 
consideradas essenciais e, muitas vezes, utilizadas de forma excessiva. A falta de 
cultura do uso eficiente dos recursos naturais, como se fossem abundantes, é um 
comportamento comum no mercado de consumo. (grifos nossos) Disponível em: 
http://www.fecomerciomg.org.br/pdfs/pesquisa_pec_11_08.pdf Acesso em: 11 fev. 
2012. 

 
Assim sendo, este volume excedente que no entendimento desta ARSAE-MG estaria indicando  
ocorrência de uso atípico, pressupõe a existência de um vazamento oculto, podendo desta forma, 
beneficiar o usuário desse imóvel com a retificação do volume de água medido. No entendimento da 
COPASA MG, dar-se-ia, principalmente, por variações normais de consumo. 
 
 
Neste sentido, entendemos que as margens propostas são de variações limite de consumo muito 
reduzidas para todas as categorias de uso. Conforme já mencionado neste documento, a variação de 
consumo nas faixas menores, ou seja, até 20m³ é amplamente aceitável tendo em vista que o 
consumo médio de água por pessoa/dia é de 200 litros e a média de habitantes por imóvel é de 3,4, 
resulta em 20m³ de consumo por mês.   
 
O volume médio de água faturado por economia/categoria corresponde a um padrão de consumo dos 
usuários de uma concessionária. Este padrão se presta inclusive como balizador na avaliação pontual 
do consumo dos imóveis, ou seja, as variações de consumo em torno deste padrão são consideradas 
normais. 
 
 

http://www.fecomerciomg.org.br/pdfs/pesquisa_pec_11_08.pdf
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Os volumes de água mensais faturados pela COPASA MG, em 2011, foram: 

 

 Categoria 
Volume faturado de água 

por economia (média/mês) 

Residencial 11,55 m³/mês 

Comercial 13,45 m³/mês 

Industrial 61,03 m³/mês 

Pública 42,78 m³/mês 

 
Ora, se este padrão de consumo existe, é perfeitamente justificável a sua aplicação na determinação 
do patamar inicial de enquadramento do volume considerado “uso atípico” para cada categoria. 

 
Diante dos argumentos apresentados a COPASA MG entende ser necessário que estas variações 
sejam revistas. 

 
2.2. Categoria social  

 
A Nota Técnica ARSAE-MG Nº 001/2012 não menciona a aplicação de uso atípico para a Categoria 
Social.  

 
2.3. Comprovação de ocorrência de vazamento 
 
O § 2º do art. 110 da Resolução ARSAE-MG Nº 003/2010 estabelece que a aplicação da retificação 
por vazamento sanado deva ocorrer somente a pedido do usuário e mediante a apresentação de 
declaração de ocorrência do vazamento oculto e as providências tomadas para o reparo, juntamente 
com documentos que as comprovem, tais como nota fiscal de serviço e de materiais utilizados.  
 
A nota fiscal de uma fita veda rosca, que custa, aproximadamente, R$ 3,00 é suficiente para garantir 
ao usuário o direito à retificação da conta. O baixo custo de aquisição deste material pode significar 
um estímulo para os usuários de má-fé, ou seja, os que não foram vítimas de vazamento oculto e sim, 
responsáveis por real e elevado consumo de água. Os recibos de prestação do serviço executado 
são ainda mais fáceis de serem obtidos ou produzidos. 
 
Dada a fragilidade do procedimento proposto, entendemos que a ARSAE-MG deva aprofundar nesta 
questão. 
 
Sugerimos também, a obrigatoriedade do usuário apresentar formalmente a declaração de ocorrência 
de vazamento oculto. 
 
2.4. Compensação pela perda de faturamento 
 
A rotina de retificação de conta por elevação de volume decorrente de vazamento oculto é prática 
antiga da COPASA MG. Trata-se de uma política interna e voluntária podendo ser revista a qualquer 
momento, tendo em vista que as regulações envolvidas estabelecem que “A  elevação  do  volume  
medido,  decorrente   da existência  de  vazamento  na instalação  predial,  é  de  inteira 
responsabilidade do cliente.” 
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O artigo 114, § 5º da Resolução ARSAE-MG Nº 003/2010 não é diferente, estabelece também que “A 
elevação do volume  medido,  decorrente   da existência  de  vazamento  na instalação  predial,  é  de  
inteira responsabilidade do usuário”. 
 
Já o artigo 110 desta Resolução determina a aplicação de redução de valores sobre o uso verificado 
nos casos de uso atípico, devido a vazamentos ocultos nas instalações internas da unidade usuária. 

Ainda nessa Resolução, especificamente em seu artigo 85, § 2º, determina que os descontos 

concedidos por iniciativa da Concessionária não serão considerados na conformação das tarifas. 

Conforme já mencionado, o desconto até então concedido pela COPASA MG devido a vazamento 

oculto faz parte de um procedimento interno, voluntário. A partir do momento em que a 

Concessionária, por força de instrumentos regulatórios, se torna obrigada a praticar descontos nos 

volumes efetivamente medidos, fica também devidamente amparada para considerar nos seus custos 

regulatórios a perda de faturamento decorrente desta obrigação. 

2.5. Estabelecimento de prazo para implantação de novas regras  
 
Considerando que qualquer alteração na rotina em questão implica na necessidade de adequação 

dos sistemas de medição e de faturamento, convém que o prazo para implantação de novas regras 

relativas ao assunto em questão seja estabelecido juntamente com a Concessionária. 

 

 

 
Fontes: 
http://www.paho.org/spanish/HEP/HES/WtrnHltS.pdf Acesso em: 11 fev.2012 
http://www.fecomerciomg.org.br/pdfs/pesquisa_pec_11_08.pdf Acesso em: 11 fev.2012 
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