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NOTA TÉCNICA 01/2012 de 5 de janeiro de 2012 

Coordenadoria Técnica de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira 

ARSAE-MG 

 

Detalhamento do estudo sobre a definição 

de uso atípico. 

 

1. OBJETIVO 

 Apresentar os detalhes do estudo sobre a definição do conceito de uso atípico. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 A utilização eficiente dos recursos hídricos é um princípio básico para a 

prestação de abastecimento de água. Logo, o desperdício imprevisto de água ou a 

existência de vazamentos ocultos em instalações internas das unidades usuárias são 

problemas a serem solucionados. Ainda, estes fatos estão associados a alterações 

substanciais no volume de água medido em relação ao padrão histórico de consumo das 

economias. Logo, as ocorrências destas variações abruptas, consideradas como usos 

atípicos, devem ser caracterizadas a fim de que se evitem gastos ineficientes de água. 

 A Resolução Normativa ARSAE-MG 003/2010 estabelece, em seu artigo 4° 

inciso LX, que um uso será considerado atípico se o volume medido de água utilizada 

por uma unidade usuária ultrapassar 30% da média das 6 últimas medições corretamente 

levantadas. 

Contudo, esta regra não é adequada tendo em vista o comportamento 

diferenciado de utilização de água de clientes em diferentes categorias ou faixas de 

consumo. A variação do consumo da água ao longo do tempo em unidades usuárias com 

baixo nível de consumo é diferente da variação de uma unidade que apresenta um 

histórico de elevada utilização de água. 

Este fato fica claro ao observar o gráfico 1, que apresenta a evolução da variação 

do consumo de água individual, medido pelo coeficiente de variação, para diferentes 
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níveis de consumo entre clientes comerciais em Belo Horizonte. Percebe-se que a 

variação da utilização da água decresce substancialmente à medida que se aumenta o 

nível de consumo. 

Gráfico 1 – Variação do Consumo Individual para diferentes níveis do consumo – 

Comercial – Belo Horizonte 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados fornecidos pela COPASA. 

Logo, faz-se necessário o estudo de uma regra mais adequada para a 

classificação do uso atípico da água. Esta nova definição deve considerar o 

comportamento diferenciado dos clientes em distintas faixas e categorias de consumo, 

além de ser simples e de fácil aplicação. 

 

3. METODOLOGIA PROPOSTA 

 Há duas possibilidades para a construção desta nova regra de uso atípico. A 

primeira delas se estrutura na realização de avaliações recorrentes para cada cliente. A 

cada fatura, seria calculada a média e o desvio-padrão do volume de água utilizado nos 

últimos 12 meses. O uso atípico se caracterizaria quando o consumo mensal corrente 

ultrapassasse a média histórica mais algum valor de desvio-padrão, a ser ponderado. 

Este método possui a vantagem de considerar as particularidades de cada 

usuário. Contudo, a operacionalidade desta regra acarretaria um elevado custo, pois 

exigiria o cálculo mensal recorrente do histórico de uso de cada cliente. Além disso, 

considerar uma base de informação limitada com apenas 12 observações é algo pouco 

recomendável para avaliações estatísticas. Portanto, esta opção apresenta problemas que 

o inviabilizam. 
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 A segunda opção consiste no estabelecimento de diferentes parâmetros de uso 

atípico para distintos grupos de clientes. Estes grupos seriam diferenciados pelas 

categorias de usuários, pelas faixas de consumo e também pelo número de economias 

por ligação. Para a definição de uso atípico, seriam calculados a média, o desvio-padrão 

e o coeficiente de variação da utilização histórica de 30 meses ou mais para cada cliente.  

 O coeficiente de variação (CV) é construído pela seguinte fórmula: 

 

Esta medida de variação fornece informações a respeito da relevância do desvio-padrão 

em relação à média e permite comparar o padrão de variação da utilização da água ao 

longo do tempo para usuários em diferentes faixas e categorias. Em específico, foi 

considerado o valor de cada CV individual multiplicado por 1,28, a fim de que somente 

variações elevadas sejam consideradas como atípicas. 

 Segundo o teorema central do limite da estatística, se a análise é estruturada em 

uma amostra com mais de 30 observações, pode-se afirmar que a variável em questão 

possui uma distribuição de probabilidade Normal. No caso, como o estudo seria 

fundamentada num conjunto informacional com 30 ou mais observações para cada 

cliente, pode-se afirmar que a distribuição de probabilidade do consumo de água 

individual é Normal. Visto isso, a multiplicação do coeficiente de variação por 1,28 visa 

estabelecer que somente 10% das alterações de consumo sejam consideradas como 

atípicas. O gráfico 2 ilustra uma distribuição Normal com média zero e desvio-padrão 

igual a um e mostra que valores acima da média em 1,28 desvios-padrão possuem 10% 

de chances de acontecer. 

 Através do cálculo da média dos CV individuais multiplicados por 1,28
1
, seria 

traçado um perfil específico de utilização da água para cada grupo de usuários. Com 

esses valores, seria construída uma tabela que determina as variações-limite para os 

diferentes agrupamentos de clientes. Caso um cliente apresente um uso corrente de água 

que caracterize uma alteração em relação ao seu padrão histórico acima do limite 

imposto para o seu grupo, este consumo será considerado atípico. 

 

                                                           
1
 De agora em diante, todos os valores reportados para os coeficientes de variação estarão multiplicados 

por 1,28. 
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Gráfico 2 – Distribuição de Probabilidade Normal 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 Portanto, com esta metodologia, em vez de possuir uma regra fixa de 30% para 

todos os clientes, constaria uma tabela caracterizando o uso atípico para cada grupo 

considerado. Apesar de não ponderar pelas especificidades de cada usuário, este método 

possui um menor custo operacional quando comparado ao primeiro critério levantado 

nesta seção, pois não exige um cálculo recorrente para cada cliente do seu padrão 

histórico de consumo de água. Logo, a segunda metodologia proposta foi a escolhida 

para a nova definição de uso atípico. 

 

3. DADOS E DEFINIÇÃO DOS GRUPOS DE CLIENTES 

 A fim de estabelecer essa nova regra de uso atípico, considerando o 

comportamento diferenciado em relação ao uso da água para diferentes grupos de 

clientes, observou-se o padrão de consumo mensal individual, entre agosto de 2008 a 

julho de 2011, através de informações cedidas pela COPASA, de todos os usuários 

presentes em 13 municípios, a saber: Fernandes Tourinho, Dom Joaquim, Inconfidentes, 

Caldas, Poço Fundo, São Gotardo, Janaúba, Timóteo, Conselheiro Lafaiete, Ribeirão 

das Neves, Betim, Contagem e Belo Horizonte. Este período abrange 36 meses de 

informações. 
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 Além disso, esta seleção de municípios compreende populações que vão desde 

3.033 habitantes, em Fernandes Tourinho, a 2.375.444 pessoas, em Belo Horizonte, 

segundo informações do Censo de 2010. A tabela 1 apresenta o número de habitantes 

em 2010 para os municípios selecionados.  

Tabela 1 – Número de habitantes em 2010 para os municípios selecionados 

Nome do Município Total da População - 2010

Fernandes Tourinho 3.033

Dom Joaquim 4.535

Inconfidentes 6.904

Caldas 13.630

Poço Fundo 15.961

São Gotardo 31.807

Janaúba 66.803

Timóteo 81.119

Conselheiro Lafaiete 116.527

Ribeirão das Neves 296.376

Betim 377.547

Contagem 603.048

Belo Horizonte 2.375.444

Fonte: Censo de 2010 - IBGE.  

 Ao considerar informações sobre consumidores de diferentes localidades, 

pretende-se levar em conta o comportamento diferenciado do uso da água entre distintas 

cidades. O gráfico 3, por exemplo, destaca os coeficientes de variação médios para 

clientes residenciais com padrão histórico de uso da água entre 15 a 20 m³ para as 13 

cidades em questão. Apesar dos CV apresentarem pouca alteração e ficarem entre 30% 

a 40%, avalia-se que o perfil de consumo entre as localidades é diferenciado. Portanto, 

essa heterogeneidade deve ser ponderada e incorporada à definição dos parâmetros de 

uso atípico para os distintos grupos de clientes. 

 Definido o conjunto de informações que subsidiará a definição do uso atípico, 

alguns comentários devem ser feitos a respeito do estabelecimento dos grupos de 

clientes para fins de aplicação da metodologia proposta.  A definição das categorias de 

clientes é o primeiro aspecto a ser considerado. As categorias a serem utilizadas são as 

categorias residencial, comercial, industrial e pública. Como se observa pelo gráfico 4, 

os coeficientes de variação médios para clientes das quatro categorias nas cidades de 

Contagem, Janaúba e Inconfidentes são bastante distintos. Têm-se, portanto, indícios de 

que a separação dos clientes por categoria de consumo é relevante para a análise. 
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Gráfico 3 – Coeficiente de Variação médio de clientes residenciais com padrão 

histórico de consumo entre 15 a 20 m³ para municípios selecionados 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados fornecidos pela COPASA. 

 

Gráfico 4 – Coeficientes de Variação médios para as categorias de consumo 

considerados em Contagem, Janaúba e Inconfidentes 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados fornecidos pela COPASA 

 A consideração das faixas de consumo também é relevante para a classificação 

dos clientes. Como já destacado, espera-se que na medida em que se tem um maior 

consumo médio de água, menor seja a variação deste consumo. Para ponderar a 

definição do uso atípico em relação ao nível de utilização da água, foram adotadas a 

priori as faixas de consumo apresentadas na estrutura tarifária da COPASA.  

 Contudo, a partir da observação do comportamento da variação do consumo ao 

longo dos níveis de água utilizados, percebe-se que algumas adaptações devem ser 

feitas. O gráfico 5 apresenta bem este fato. Ao observar a evolução dos coeficientes de 

variação médios para diferentes níveis de uso da água entre clientes residenciais em 
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Betim, avalia-se que há uma grande mudança no padrão de utilização para usuários que 

consomem baixos volumes de água. Portanto, com intuito de melhor captar esta 

mudança de comportamento, optou-se pela segregação da faixa de consumo de 0 a 6 m³ 

de cada categoria de cliente em duas: de 0 a 3 m³ e de 3 a 6 m³.  

Gráfico 5 - Evolução dos coeficientes de variação médios para diferentes níveis de 

uso da água entre clientes residenciais com apenas uma economia por ligação em 

Betim 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados fornecidos pela COPASA. 

 Outra alteração realizada a respeito das faixas de consumo adotadas pela 

estrutura tarifária da COPASA foi a inclusão de novas faixas para a categoria 

residencial. Na estrutura da COPASA, esta categoria agrupa todo o consumo acima de 

40 m³. Este não é o padrão para a classe comercial, industrial ou público. Logo, com 

intuito de tornar as faixas de consumo entre as categorias mais homogêneas e de captar 

diferenças no padrão de consumo para clientes que utilizam mais de 40 m³, foram 

adotadas as mesmas faixas de consumo acima de 40 m³ da classe pública para a 

categoria residencial. 

 Após estas alterações, os grupos de clientes com base nas diferentes faixas por 

categoria de consumo são apresentados na tabela 2. 

 Por fim, vale enfatizar o comportamento diferenciado do consumo de água entre 

ligações que abrangem diferentes números de economias. Em tese, espera-se que uma 

ligação com mais economias apresente uma menor variação da utilização de água. A 

diversidade de padrões de consumo presente em uma ligação com mais economias gera 

uma maior compensação da variação de uma economia pela variação no consumo de 
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outro usuário. Esta é a hipótese que justifica este raciocínio. O efeito líquido gerado por 

esta compensação é uma menor alteração do uso da água para a ligação. 

Tabela 2 – Agrupamento de clientes por faixa e categoria de consumo 

Classe Faixas de Consumo (m³) Classe Faixas de Consumo (m³)

0 - 3 0 - 3

>3 - 6 >3 - 6

> 6 - 10 > 6 - 10

> 10 - 15 > 10 - 20

> 15 - 20 > 20 - 40

> 20 - 40 > 40 -100

> 40 - 100 > 100 - 300

> 100 - 300 > 300

> 300 0 - 3

0 - 3 >3 - 6

>3 - 6 > 6 - 10

> 6 - 10 > 10 - 20

> 10 - 40 > 20 - 40

> 40 - 100 > 40 -100

> 100 > 100 - 600

> 600

Pública

IndustrialComercial

Residencial

 

 Fonte: Elaboração própria 

 Este exemplo fica evidente quando se observa o gráfico 6, que apresenta a 

evolução dos coeficientes de variação médios para ligações com diferente número de 

economias entre clientes exclusivamente residenciais de Belo Horizonte com histórico 

de consumo acima de 40 m³. Percebe-se uma queda no CV à medida que o número de 

economias por ligação cresce. Portanto, evidencia-se a necessidade de considerar este 

aspecto ao se estabelecer os parâmetros de uso atípico para os diferentes grupos de 

clientes.  

 Em especial, esta diferenciação é relevante para ligações residenciais e 

comerciais com consumo médio acima de 40 m³. Nas seções que discutirão os 

resultados por classe de consumo, ficará claro que ligações com mais de uma economia 

não são tão frequentes entre a categorias industrial e a categoria pública. Logo, optou-se 

por aplicar o agrupamento de clientes por número de economias por ligação somente 

para as categorias residencial e comercial nas faixas de consumo acima de 40 m³. A 

forma como estes grupos foram constituídos será discriminada na seção que apresentará 

os resultados. Para os outros grupos de clientes, a análise considerou somente ligações 

com uma economia apenas. 
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Gráfico 6 – Evolução dos coeficientes de variação médios para ligações com 

diferente número de economias entre clientes exclusivamente residenciais de Belo 

Horizonte com histórico de consumo médio acima de 40 m³ 

 

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados fornecidos pela COPASA. 

 

4. RESULTADOS 

 Definidos os dados, a metodologia e os grupos de clientes considerados, 

apresentam-se os resultados alcançados. Como já esclarecido, inicialmente, foram 

calculados as médias, os desvios-padrão e os coeficientes de variação dos consumos de 

cada cliente para os 13 municípios selecionados. Considerou-se, como já explicitado, o 

valor dos coeficientes de variação multiplicados por 1,28. Ainda, foram analisadas, a 

princípio, as ligações com uma economia apenas.  

 O estudo com ligações com apenas uma economia se motiva na medida em que 

estas são bastante representativas do universo de ligações destes 13 municípios. 

Ligações com apenas uma economia são 92% e 94% da amostra das categorias 

residencial e comercial, respectivamente. Para as categorias industrial e público, esta 

característica se repete, algo que ficará mais claro nas seções seguintes. Logo, a 

utilização de ligações com uma economia não acarreta qualquer restrição ao estudo de 

uso atípico. 

 A partir das informações dos CV de cada usuário, calculou-se a média dos 

valores por faixa e categoria de consumo para os 13 (treze) municípios escolhidos. 

Neste cálculo, não foram considerados os usuários cujo valor do CV esteve acima de 1. 

Este corte foi adotado com o intuito de eliminar os usuários cujas medições de água 
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apresentaram, em algum momento, valores discrepantes em relação ao perfil histórico 

dos 36 meses considerados. Tais valores alteravam as estatísticas construídas. Portanto, 

optou-se pela exclusão destes clientes da amostra analisada. 

 Por fim, com os valores dos CV por município para cada faixa e categoria de 

consumo, foram construídas diversas estatísticas, como média, mediana e média 

ponderada pela população do município. A construção destas estatísticas visa ponderar 

as diferenças de comportamento do consumo de clientes em diferentes municípios, 

assim como discutido no início da seção 3. Desse modo, apesar de ser única, a tabela de 

uso atípico irá incorporar informações a respeito das diferenças presentes entre os 

municípios. 

 Ainda a respeito da construção das estatísticas com os CV municipais, para cada 

grupo de usuários, não foram consideradas as cidades que apresentaram menos de 25 

observações. A definição deste valor visou obter o mínimo de observações necessárias 

para a construção de estatísticas consistentes sem excluir em excesso o número de 

cidades utilizadas nos cálculos. Por meio dessas estatísticas em questão, definiu-se o 

padrão de consumo diferenciado para cada grupo de clientes. Nesta seção, são 

apresentados os valores para cada um destes grupos. 

 

4.1. CATEGORIA RESIDENCIAL  

4.1.1. FAIXA DE CONSUMO: 0 A 3 m³ 

 Para esta faixa de consumo da categoria residencial, os valores dos CV 

municipais, da média, da mediana e da média ponderada pela população seguem no 

gráfico abaixo. Para este grupo de clientes, nenhum município foi excluído. 

Gráfico 7 – Valores dos CV – Residencial – 0 a 3 m³ 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 
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 De acordo com as estatísticas apresentadas no gráfico 7, os CV possuem valores 

próximos a 75%. Os valores da média e da mediana são 77 e 75%, respectivamente. 

Como a mediana é uma estatística de tendência central menos suscetível a valores 

discrepantes, optou-se por estabelecer 75% como parâmetro adequado para a variação-

limite deste grupo de clientes. 

4.1.2. FAIXA DE CONSUMO: 3 A 6 m³ 

 Segundo o gráfico 8, os CV giram em torno de 60%. Novamente, todos os 

municípios da amostra foram considerados. Ainda, os valores da média, mediana e 

média ponderada são, respectivamente, 64%, 63% e 62%. Estabelece-se 60% como 

variação-limite para este grupo como uma boa aproximação do comportamento da 

utilização da água nesta faixa de consumo. 

Gráfico 8 - Valores dos CV – Residencial – 3 a 6 m³ 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 

 

4.1.3. FAIXA DE CONSUMO: 6 A 10 m³ 

Gráfico 9 - Valores dos CV – Residencial – 6 a 10 m³ 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 

 De acordo com o gráfico 9, temos que os CV para a média, a mediana e a média 

ponderada para os 13 municípios analisados são, respectivamente, 49%, 50% e 49%. 
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Posto isso, se estabelece o valor de 50% para a variação-limite adequada ao 

comportamento deste grupo de clientes. 

4.1.4. FAIXA DE CONSUMO: 10 A 15 m³ 

 Observando o gráfico 10, os CV dos municípios tiveram valores próximos a 

40%. As estatísticas geradas a partir das informações por município também se 

aproximaram de 40%. Portanto, este é o parâmetro estabelecido para a utilização atípica 

da água nesta faixa de consumo. 

Gráfico 10 – Valores dos CV – Residencial – 10 a 15 m³ 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 

 

4.1.5. FAIXA DE CONSUMO: 15 A 20 m³ 

Gráfico 11 - Valores dos CV – Residencial – 15 a 20 m³ 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 

 Para esta faixa de consumo, a variação-limite estabelecida foi de 35% tendo em 

vista os resultados apresentados pelo gráfico 11. Este valor se mostra como uma boa 

aproximação do comportamento para esta faixa de consumo. 
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4.1.6. FAIXA DE CONSUMO: 20 A 40 m³ 

Gráfico 12 – Valores dos CV – Residencial – 20 a 40 m³ 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 

 Os valores dos CV para a média, a média ponderada e a mediana entre os 

municípios foram, respectivamente, 34%, 36% e 32%. O valor de 35% é a melhor 

aproximação para esta faixa de consumo e, portanto, será o valor-limite deste grupo de 

clientes. 

4.1.7. FAIXAS DE CONSUMO ACIMA DE 40 m³ 

 Para as faixas de consumo acima de 40 m³ da categoria residencial, alguns 

municípios apresentaram um número de observações abaixo de 25, assim como 

apresenta o gráfico 13. Logo, para o cálculo das estatísticas com os CV municipais, 

estas cidades foram desconsideradas. Como este corte representou diminuição 

substancial da amostra de municípios em análise, a utilização das informações de 

ligações com apenas uma economia foi inviabilizada. 

 Para o contorno deste problema, optou-se por considerar ligações que abrangem 

mais de uma economia. Para esta categoria de usuários, essa alternativa é viável dado 

que o número de ligações com mais de uma economia exclusivamente residencial é 

razoável, como destacado pelo gráfico 14. 

 Por fim, assim como já destacado na seção 3, o comportamento do consumo é 

diferenciado para ligações com distintos números de economias. Espera-se, por 

exemplo, que ligações que abrangem mais economias apresentem uma menor variação 

do consumo. Em função disso, tem-se a necessidade de estabelecer grupos diferenciados 

de cliente por número de economias. 
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Gráfico 13 – Número médio de observações com uma economia nas faixas de 

consumo acima de 40 m³ para a categoria residencial
2
 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 

Gráfico 14 – Número médio de ligações por número de economias exclusivamente 

residenciais nas faixas de consumo acima de 40 m³ para os municípios da amostra
3
 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 

 Para a categoria residencial, a definição destes grupos seguiu uma análise que 

buscou identificar o comportamento do CV para ligações com diferente número de 

economias. Com este objetivo, calculou-se, para cada município da amostra, a média 

dos CV
4
 individuais entre ligações que abrangem o mesmo número de economias.  

 Em seguida, calculou-se a mediana, a partir dos CV municipais, para cada grupo 

de número de economias por ligação. A opção por esta estatística visou obter uma 

medida menos sensível a valores discrepantes. Ainda, municípios que apresentaram 

                                                           
2
 Não foram consideradas observações que apresentaram um CV acima de 1. 

3
 Não foram consideradas observações que apresentaram um CV acima de 1. 

4
 Considerou-se, novamente, o CV individual multiplicado por 1,28. 
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menos 10 observações em determinado grupo de número de economias foram excluídos 

do cálculo para aqueles grupos.  Este ponto de corte teve em vista um valor mínimo 

necessário para se gerar conclusões consistentes sem excluir em excesso o número de 

cidades consideradas. 

 Portanto, para cada grupo de número de economias por ligação, obteve-se uma 

mediana calculada a partir dos CV municipais. O resultado deste processo está 

sintetizado no gráfico 15. Nele, pode-se observar um comportamento do CV distinto 

entre duas faixas: até 7 economias por ligação e a partir de 8 economias por ligação. A 

primeira faixa revelou um padrão de variação do consumo de água maior do que a da 

segunda faixa. Logo, optou-se por adotar estes dois grupos de ligações. 

 Definidas as duas faixas de ligações que abrangem distinto número de 

economias, este estudo contemplou o comportamento destes grupos de ligações nas 

diferentes faixas de consumo estabelecidas para esta categoria. Visto isso, calculou-se a 

mediana das medianas dos CV municipais tanto entre as ligações com até 7 economias 

como entre as ligações com mais de 7 economias nas diferentes faixas de consumo 

acima de 40 m³. Os resultados deste processo estão sumarizados nas seções seguintes. 

Gráfico 15 – Evolução dos CV para ligações com diferente número de economias 

para a categoria residencial com consumo acima de 40 m³ 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 

4.1.7.1. FAIXA DE CONSUMO: 40 A 100 m³ 

 Nesta faixa de consumo, o comportamento esperado de queda da variação do uso 

da água com o aumento no número de economias por ligação não foi verificado. O CV 

aumentou para ligações com um maior número de economias, como destacado pelo 

gráfico 16. 
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Gráfico 16 – Valores dos CV – Número de Economias – Residencial – 40 a 100 m³ 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 

 Possível justificativa para este fato é a presença de economias com baixo uso de 

água nestas ligações. Se, por exemplo, uma ligação residencial tiver 20 economias e 

possuir consumo de 40 m³, cada economia terá utilizado 2 m³ de água, em média. Como 

já avaliado, ligações com uma baixa média de utilização de água tendem a apresentar 

uma elevada variação do uso da água. Logo, é razoável ponderar que, nesta faixa de 

consumo, ligações com muitas economias possuam uma alta variação de consumo. 

 Feito os comentários necessários, são estabelecidos os seguintes parâmetros de 

uso atípico: 30% para ligações com até 7 economias; e 60% para ligações com mais de 

7 economias. 

4.1.7.2. FAIXA DE CONSUMO: 100 A 300 m³ 

Gráfico 17 – Valores dos CV – Número de Economias – Residencial – 100 a 300 m³ 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 
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 Para esta faixa de consumo, as faixas de até 7 economias por ligação e de 8 

economias ou mais por ligação apresentaram comportamentos de variação do uso da 

água bastante semelhantes. Portanto, o parâmetro de uso atípico de 25% será o mesmo 

para os dois grupos de economias por ligação. 

4.1.7.3. FAIXA DE CONSUMO: ACIMA DE 300 m³ 

 Em função do corte de 10 observações mínimas para a consideração da cidade 

no cálculo da mediana dos CV municipais para os diferentes números de economias por 

ligação, nenhum município foi considerado para as ligações com até 7 economias. 

Portanto, nesta faixa de consumo, este grupo de número de ligações adotará o mesmo 

valor da variação-limite estabelecido para a faixa de consumo anterior, ou seja, 25%. 

 Para as ligações com mais de 7 economias, segundo o gráfico 18, o parâmetro de 

uso atípico estabelecido será de 20%. 

Gráfico 18 – Valores dos CV – Número de Economias – Residencial – Acima de 300 m³ 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 
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4.2. CATEGORIA COMERCIAL  

4.2.1. FAIXA DE CONSUMO: 0 A 3 m³ 

 Para esta faixa de consumo, Fernandes Tourinho e Dom Joaquim apresentaram 

menos de 25 observações. Logo, estes municípios não foram considerados no cálculo da 

média, mediana e média ponderada pelo tamanho da população. O gráfico 19 detalha os 

valores dos CV para cada município avaliado e as estatísticas construídas. 

Gráfico 19 - Valores dos CV – Comercial – 0 a 3 m³ 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 

 Os valores para média, mediana e média ponderada foram 73%, 70% e 68%, 

respectivamente. Como a mediana é uma estatística de tendência central menos sensível 

a valores discrepantes, optou-se por estabelecer como 70% a variação-limite deste grupo 

de clientes. 

4.2.2. FAIXA DE CONSUMO: 3 A 6 m³ 

 Novamente, Dom Joaquim e Fernandes Tourinho foram desconsiderados na 

análise por não apresentar número mínimo de observações. As estatísticas construídas 

indicaram 65% para o CV. Desse modo, este foi o valor estabelecido para a variação-

limite. 

Gráfico 20 – Valores dos CV – Comercial – 3 a 6 m³ 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 
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4.2.3. FAIXA DE CONSUMO: 6 A 10 m³ 

 Neste grupo de clientes, os municípios Fernandes Tourinho, Dom Joaquim e 

Inconfidentes apresentaram menos de 25 observações. Logo, eles foram excluídos da 

análise desta faixa de consumo. 

 Segundo o gráfico 21, as estatísticas construídas obtiveram os seguintes valores: 

61% para média; 60% para a mediana; e 60% para a média ponderada. Visto isso, 

optou-se pelo valor de 60% como variação-limite deste grupo de usuários. 

Gráfico 21 – Valores dos CV – Comercial – 6 a 10 m³ 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 

4.2.4. FAIXA DE CONSUMO: 10 A 40 m³ 

 Os municípios de Fernandes Tourinho, Dom Joaquim, Inconfidentes e Caldas 

foram desconsiderados por ter menos de 25 observações para este grupo de clientes. 

 De acordo com o gráfico 22, as estatísticas construídas obtiveram valores em 

torno de 55% (51% - média; 54% - mediana; 53% - média), apesar dos baixos valores 

para Poço Fundo e Janaúba (38% e 47%, respectivamente). Como a mediana é uma 

medida menos sensível a valores destoantes, a escolha de 55% como variação-limite foi 

uma boa aproximação para o padrão de utilização da água para esta faixa de consumo. 

Gráfico 22 – Valores dos CV – Comercial – 10 a 40 m³ 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 



20 
 

4.2.5. FAIXAS DE CONSUMO ACIMA DE 40 m³ 

  Assim como para a categoria residencial, a maioria dos municípios apresentou 

um número de observações abaixo de 25 para as faixas de consumo acima de 40 m³. O 

gráfico 23 ilustra esta situação. De acordo com este gráfico, somente Belo Horizonte, 

Contagem, Betim e Conselheiro Lafaiete possuem número médio de ligações com 

apenas uma economia acima de 25 entre as faixas de consumo acima de 40 m³. Desse 

modo, em função do excessivo corte de municípios da amostra, a utilização de ligações 

com somente uma economia se torna inviável para o estudo do uso atípico. 

 Para a solução deste problema, optou-se por incluir ligações com mais de uma 

economia na análise do uso atípico para estas faixas de consumo. Esta alternativa foi 

viável na medida em que esta categoria possui muitas ligações com mais de uma 

economia exclusivamente comerciais. Este fato é retratado pelo gráfico 24. 

Gráfico 23 – Número médio de ligações com apenas uma economia entre as faixas 

de consumo acima de 40 m³
5
 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 

 

 

 

 

                                                           
5
 Só foram consideradas as ligações com CV menor do que 1. 
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Gráfico 24 – Número médio de ligações por número de economias exclusivamente 

comerciais nas faixas de consumo acima de 40 m³ para os municípios da amostra
6
 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 

 Tendo em vista a adição de ligações com mais de uma economia, tem-se a 

necessidade de se criar agrupamento de ligações por número de economias abrangidas. 

Isto se deve em função da ideia de que ligações com mais economias possuem um 

padrão de consumo da água diferenciado de ligações com menor número de economias. 

 Para categoria comercial, assim como para a categoria residencial, a definição 

destes agrupamentos procurou entender o comportamento do CV para ligações com 

diferente número de economias. Para tanto, estimou-se, para cada cidade da amostra em 

análise, a média dos CV
7
 individuais entre ligações com o mesmo número de 

economias. 

 Após esta etapa, para cada agrupamento de ligações por número de economias, 

foram calculadas as medianas dos CV municipais. Aqueles municípios que não 

apresentaram 5 observações ao mínimo para determinado agrupamento de número de 

economias foram excluídos do cálculo da mediana daquele agrupamento. Este corte teve 

como objetivo obter uma quantidade mínima de observações necessárias para uma 

estimação consistente sem realizar excessivas exclusões de municípios. 

 Dessa forma, para cada agrupamento de ligações por número de economias, 

obteve-se uma mediana dos CV municipais. O gráfico 25 apresenta os resultados destes 

cálculos. É possível observar que o padrão da variação do consumo para ligações com 

                                                           
6
 Não foram consideradas observações que apresentaram um CV acima de 1. 

7
 Considerou-se o CV individual multiplicado por 1,28. 
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até 6 economias no total é distinto daquelas ligações com 7 ou mais economias. Adotou-

se, portanto, estas faixas de número de economias por ligação para a análise do uso 

atípico da categoria comercial para consumo histórico acima de 40 m³. 

Gráfico 25 – Evolução dos CV para ligações com diferente número de economias 

para a categoria comercial com consumo acima de 40 m³ 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA.  

 Estabelecidas as duas faixas de número de economias para ligações comerciais, 

identificou-se o comportamento destes agrupamentos nas diferentes faixas de consumo 

adotadas para esta categoria. Isto foi realizado a partir do cálculo da mediana das 

medianas dos CV municipais para as ligações com até 6 economias e para as ligações 

com 7 economias ou mais. As conclusões alcançadas estão sintetizadas nas seções 

seguintes. 

4.2.5.1. FAIXA DE CONSUMO: 40 A 100 m³ 

Gráfico 26 – Valores dos CV – Número de Economias – Comercial – 40 a 100 m³ 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 



23 
 

 Para esta faixa de consumo, verificou-se um padrão de utilização da água muito 

semelhante entre os dois grupos de ligações por número de economias. Como se 

observa, a partir do gráfico 26, a mediana do grupo de ligações com até 6 economias é 

um pouco maior que a mediana do grupo de ligações com 7 economias ou mais. Este é 

um resultado já esperado.  

 No entanto, esta diferença não é tão destacada. Logo, nesta faixa de consumo, 

adotou-se uma variação-limite de 45% para as duas faixas de número de economias por 

ligação como uma boa aproximação do padrão de consumo de água destes dois grupos 

de clientes. 

4.2.5.2. FAIXA DE CONSUMO: ACIMA DE 100 m³ 

 De acordo o gráfico 27, os resultados apresentados indicaram diferenças entre os 

dois grupos de ligações por número de economias. Enquanto as ligações com até 6 

economias possuem uma mediana por volta de 35%, as ligações com 7 ou mais 

economias revelaram uma mediana próxima de 30%. Portanto, optou-se por estabelecer 

35% como variação-limite para as ligações com até 6 economias e 30% para as ligações 

com 7 economias ou mais. 

Gráfico 27 – Valores dos CV – Número de Economias – Comercial – Acima de 100 m³ 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 
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4.3. CATEGORIA INDUSTRIAL 

 Para a categoria industrial, algumas considerações devem ser feitas a fim de 

tornar clara a definição dos parâmetros de uso atípico para esta categoria. De início, 

destaca-se que diversos municípios foram excluídos da análise por não apresentarem o 

número mínimo de observações
8
 para as diferentes faixas de consumo consideradas. 

Fernandes Tourinho e Dom Joaquim, por exemplo, não possuem qualquer ligação 

industrial na amostra investigada. Esta constatação já era esperada na medida em que o 

número médio de observações entre as faixas de consumo da categoria industrial é bem 

pequeno para alguns municípios, como se pode observar pelo gráfico 28. Portanto, para 

a análise da categoria industrial, o número de municípios considerados será bem menor 

em comparação às categorias residencial e comercial. 

 Possível solução para este problema seria a inclusão de ligações com mais de 

uma economia. Contudo, o número de ligações que abrangem mais de uma economia 

para a categoria industrial é reduzido. Considerando apenas Belo Horizonte, Betim e 

Contagem, municípios com maior número de ligações industriais, percebe-se, segundo a 

tabela 3, que a presença de ligações desta categoria com mais de uma economia é bem 

pequena. Logo, a adição de ligações com mais de uma economia não soluciona o 

problema do número reduzido de observações. 

Gráfico 28 – Número de observações médio entre as faixas de consumo para a 

categoria industrial nos municípios selecionados 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 

                                                           
8
 O número mínimo de observações estabelecido é 25.  
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Tabela 3 – Número de ligações estritamente industriais com uma e com mais de 

uma economia para Belo Horizonte, Contagem e Betim 

Betim Belo Horizonte Contagem Total

Uma economia 579 3210 1615 5404

Mais de uma economia 2 7 6 15

Total 581 3217 1621 5419  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 

 Portanto, apesar do corte de alguns municípios em vista o número reduzido de 

observações, o estabelecimento dos parâmetros de uso atípico se dará com um menor 

número de cidades, com destaque para Belo Horizonte, Contagem e Betim.  

 Além disso, se fez a opção por considerar somente as ligações que possuem 

somente uma economia, tendo em vista que a adição de ligações com mais de uma 

economia não apresentaria aumento relevante da amostra considerada. 

4.3.1. FAIXA DE CONSUMO: 0 A 3 m³ 

Gráfico 29 – Valores dos CV – Industrial – 0 a 3 m³ 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 

 Para esta faixa de consumo, apenas os municípios de Contagem e Belo 

Horizonte foram considerados. Como destaca o gráfico 29, os valores dos CV para 

média e média ponderada foram 72%. Logo, o parâmetro de uso atípico para este grupo 

de clientes será 70%, valor que aproxima bem o padrão de consumo desta faixa. 
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4.3.2. FAIXA DE CONSUMO: 3 A 6 m³ 

Gráfico 30 – Valores dos CV – Industrial – 3 a 6 m³ 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 

 De acordo o gráfico 30, os valores dos CV para os três municípios e para as 

estatísticas construídas ficaram por volta de 70%.  Portanto, este foi valor considerado 

como variação-limite para o conceito de uso atípico nesta faixa de consumo da categoria 

industrial. 

4.3.3. FAIXA DE CONSUMO: 6 A 10 m³ 

Gráfico 31 – Valores dos CV – Industrial – 6 a 10 m³ 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 

 A média, a mediana e a média ponderada dos CV dos municípios considerados 

nesta faixa de consumo foram 65%, 64% e 64%, respectivamente. Apesar do valor 

destoante para Conselheiro Lafaiete, o parâmetro para o uso atípico deste grupo de 

clientes é 65%. 
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4.3.4. FAIXA DE CONSUMO: 10 A 20 m³ 

 As estatísticas construídas para esta faixa de consumo obtiveram valores 

próximos de 60% para o coeficiente de variação. Portanto, este foi o parâmetro 

estabelecido para o uso atípico, apesar de Timóteo, Betim e Contagem apresentarem CV 

distintos da variação-limite deste grupo de usuários. 

Gráfico 32 – Valores dos CV – Industrial – 10 a 20 m³ 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 

4.3.5. FAIXA DE CONSUMO: 20 A 40 m³ 

Gráfico 33 – Valores dos CV – Industrial – 20 a 40 m³ 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 

 Os valores dos CV municipais para esta faixa de consumo apresentaram valores 

bastante distintos entre si. Enquanto os CV de Belo Horizonte e Betim foram 57%, 

Timóteo e Contagem alcançaram valores de 63% e 53%, respectivamente. A média, a 

mediana e a média ponderada obtiveram, por sua vez, 58%, 57% e 56%, 

respectivamente. Dados estes valores, a variação-limite estabelecida para este grupo de 

clientes foi de 55%, uma boa aproximação para o padrão de utilização de água desta 

faixa de consumo. 
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4.3.6. FAIXA DE CONSUMO: 40 A 100 m³ 

Gráfico 34 – Valores dos CV – Industrial – 40 a 100 m³ 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 

 Para esta faixa de consumo, apenas Belo Horizonte, Contagem e Betim foram 

considerados. Mesmo que Contagem tenha apresentado um valor de 46% para o CV, a 

variação-limite estabelecida para esta faixa de consumo foi de 55%, pois tanto Belo 

Horizonte como Betim também obtiveram este valor. Além disso, a mediana construída 

com os CV municipais apresentou um valor de 55%. 

4.3.7. FAIXA DE CONSUMO: 100 A 600 m³ 

Gráfico 35 – Valores dos CV – Industrial – 100 a 600 m³ 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 

 Novamente, somente Belo Horizonte, Contagem e Betim foram analisados nesta 

faixa de consumo. A variação-limite estabelecida para este grupo de clientes foi de 

50%. A definição deste percentual foi motivada pelos CV municipais de Belo Horizonte 

e de Contagem, que obtiveram o mesmo valor, e pelo cálculo da média, mediana e 

média ponderada, próximo de 50%, assim como destacado pelo gráfico 35. 
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4.3.8. FAIXA DE CONSUMO: ACIMA DE 600 m³ 

 Nesta faixa de consumo, apenas Contagem apresentou um número de 

observações acima de 25. Logo, somente este município foi utilizado na análise de uso 

atípico para este grupo de usuários. O CV municipal de Contagem obteve um valor de 

39%. Portanto, adotou-se uma variação-limite de 40% para o uso atípico nesta faixa de 

consumo. 

 

4.4. CATEGORIA PÚBLICA 

 Assim como para a categoria industrial, notas devem ser destacadas a respeito da 

categoria pública. É relevante ressaltar que o número de observações é reduzido para 

alguns dos municípios selecionados. Como se percebe a partir do gráfico 36, São 

Gotardo e Poço Fundo, por exemplo, possuem 9 e 5 ligações públicas, em média, 

respectivamente. Em vista o corte mínimo de 25 observações para a consideração do 

município na análise, algumas cidades foram excluídas do estudo para a categoria 

pública. 

 Novamente, a inclusão de ligações com mais de uma economia não é opção 

relevante para o estudo do uso atípico. O número de ligações que abrangem mais de 

uma economia para a categoria pública é bem pequeno, como atesta a tabela 4. 

Gráfico 36 – Número de observações médio entre as faixas de consumo para a 

categoria pública nos municípios selecionados 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 
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 Portanto, mesmo que haja um corte de municípios para a análise do uso atípico 

da categoria público devido ao número reduzido de observações, o estabelecimento dos 

parâmetros de uso atípico será feito com ligações que abrangem uma economia apenas. 

Tabela 4 – Número de ligações estritamente públicas com uma e com mais de uma 

economia para municípios selecionados 

Belo Horizonte Betim Contagem Rib. das Neves Total

Com uma economia 6233 1249 1560 786 9828

Mais de uma economia 20 3 10 1 34

Total 6253 1252 1570 787 9862  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 

4.4.1. FAIXA DE CONSUMO: 0 A 3 m³ 

 Nesta faixa de consumo, os CV municipais obtiveram valores em torno de 75%. 

A média, a mediana e a média ponderada pela população da cidade apresentaram 76%, 

77% e 75% respectivamente. Logo, o valor de 75% para a variação-limite para este 

grupo de clientes se mostra uma boa aproximação. 

Gráfico 37 – Valores dos CV – Público – 0 a 3 m³ 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 

4.4.2. FAIXA DE CONSUMO: 3 A 6 m³ 

 Segundo o gráfico 38, tanto os CV municipais como as estatísticas construídas 

obtiveram valores próximos de 75%. A média e a mediana, por exemplo, apresentaram 

77% e 76%, respectivamente. Portanto, para este grupo de clientes, o parâmetro de uso 

atípico estabelecido foi de 75%. 
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Gráfico 38 – Valores dos CV – Público – 3 a 6 m³ 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 

 4.4.3. FAIXA DE CONSUMO: 6 A 10 m³ 

Gráfico 39 – Valores dos CV – Público – 6 a 10 m³ 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da COPASA. 

 Os valores dos CV municipais e das estatísticas calculados se aproximaram de 

70%, assim como destacado pelo gráfico 39. Portanto, a variação-limite para a definição 

do uso atípico deste grupo de usuários é 70%. 

4.4.4. FAIXA DE CONSUMO: 10 A 20 m³ 

Gráfico 40 – Valores dos CV – Público – 10 a 20 m³ 

0%

16%

33%

49%

65%

81%



Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 
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 Apesar do valor destoante para Timóteo, grande parte dos CV municipais e das 

estatísticas construídas indicou um CV próximo de 65%. Visto isso, o parâmetro de uso 

atípico para esta faixa de consumo será de 65%. 

4.4.5. FAIXA DE CONSUMO: 20 A 40 m³ 

 A média, a mediana e a média ponderada apresentaram 63%, 64% e 63% para os 

CV, respectivamente. Tendo em vista estes valores, determina-se 65% como variação-

limite para este grupo de usuários de água, mesmo que Timóteo, Conselheiro Lafaiete e 

Belo Horizonte tenham demonstrado valores um pouco inferiores. 

Gráfico 41 – Valores dos CV – Público – 20 a 40 m³ 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 

4.4.6. FAIXA DE CONSUMO: 40 A 100 m³ 

Gráfico 42 – Valores dos CV – Público – 40 a 100 m³ 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 

 As estatísticas construídas obtiveram os seguintes valores: 57%, para a média; 

58%, para a mediana; 55%, para a média ponderada. Ainda, tendo em vista a grande 

variação dos CV municipais, como destaque para Belo Horizonte (54%) e Betim (56%), 

o parâmetro de uso atípico desta faixa de consumo buscou se aproximar da mediana, 
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medida de tendência central menos suscetível a valores discrepantes. Logo, a variação-

limite para este grupo de usuário foi de 60%. 

4.4.7. FAIXA DE CONSUMO: 100 A 300 m³ 

 As estatísticas construídas a partir das informações dos CV municipais 

obtiveram os seguintes valores: 55%, para a média; 56% para a mediana; 54%, para a 

média ponderada. Portanto, apesar da grande variabilidade dos CV municipais, como se 

observa a partir do gráfico 43, o parâmetro de uso atípico desta faixa de consumo foi de 

55%. 

Gráfico 43 – Valores dos CV – 100 a 300 m³ 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 

4.4.8. FAIXA DE CONSUMO: ACIMA DE 300 m³ 

Gráfico 44 – Valores dos CV – Público – Acima de 300 m³ 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 

 Nesta faixa de consumo, apenas Contagem e Belo Horizonte foram considerados 

em função do corte mínimo de 25 observações. Os CV de Contagem e Belo Horizonte 

obtiveram os valores de 44% e 45%, respectivamente. Logo, a variação-limite deste 

grupo de usuários foi de 45%. 
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4.5. TABELA-SÍNTESE 

 Tendo em vista os valores apresentados nas seções anteriores, apresenta-se a 

tabela-síntese com as variações-limite de cada grupo de usuários considerados na 

análise desta nota técnica. 

Tabela 5 – Tabela-Síntese das Variações-limite do uso atípico 

Categoria Faixas de Consumo Variação Limite

0 - 3 75%

>3 - 6 60%

> 6 - 10 50%

> 10 - 15 40%

> 15 - 20 35%

> 20 - 40 35% Até 7 Unidades 8 Unidades ou mais

> 40 - 100 30% 60%

> 100 - 300 25% 25%

> 300 25% 20%

Categoria Faixas de Consumo Variação Limite

0 - 3 70%

>3 - 6 65%

> 6 - 10 60%

> 10 - 40 55% Até 6 Unidades 7 Unidades ou Mais

> 40 - 100 45% 45%

> 100 35% 30%

Categoria Faixas de Consumo Variação Limite

0 - 3 70%

>3 - 6 70%

> 6 - 10 65%

> 10 - 20 60%

> 20 - 40 55%

> 40 -100 55%

> 100 - 600 50%

> 600 40%

Categoria Faixas de Consumo Variação Limite

0 - 3 75%

>3 - 6 75%

> 6 - 10 70%

> 10 - 20 65%

> 20 - 40 65%

> 40 -100 60%

> 100 - 300 55%

> 300 45%

Pública

Residencial

Comercial

Industrial

 

Fonte: Elaboração própria. 
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5. PROCEDIMENTO 

 A partir dos valores apresentados na tabela-síntese, destaca-se, nesta seção, o 

procedimento a ser aplicado para a caracterização do uso atípico. 

 Para a identificação do uso atípico da água em uma determinada ligação, é 

necessário que esta seja classificada em algum dos grupos de usuários considerados. A 

classificação em relação à categoria e em relação ao número total de economias
9
, por 

exemplo, se dá de forma direta. 

 Caso especial surge para ligações que abrangem economias de diferentes 

categorias. A próxima seção apresentará a forma de classificação destas ligações. 

 Por outro lado, a identificação a respeito da faixa de consumo demandará a 

avaliação do consumo histórico da ligação. Em específico, será calculada a média dos 

últimos 6 volumes de água utilizados
10

. Logo, através desta média da utilização 

histórica, a ligação se encaixará em uma das faixas de consumo consideradas por esta 

nota técnica. 

 Portanto, através do cálculo do consumo histórico dos últimos 6 meses, da 

identificação da categoria e, também, do número de economias abrangidas, a ligação se 

encaixará em um dos grupos de usuários avaliados por esta nota técnica. Feito isso, se o 

volume medido do mês corrente apresentar uma variação em relação à média histórica 

dos últimos 6 meses acima do limite estabelecido para seu grupo, estará caracterizado o 

uso atípico. 

5.1. LIGAÇÕES COM ECONOMIAS DE DIFERENTES 

CATEGORIAS 

 A classificação de ligações com economias de diferentes categorias será 

determinada pela categoria que possuir o maior número de economias abrangidas. Se, 

por exemplo, uma ligação possuir 3 economias, sendo duas comerciais e uma 

                                                           
9
 É importante ressaltar que, para a classificação das ligações com economias de diferentes categorias em 

relação ao número de economias, devem ser consideradas todas as economias, independente da categoria 

atribuída a elas. 
10

 O emprego de apenas 6 meses para análise do consumo histórico difere em relação ao método 

empregado nesta nota técnica, que considerou 36 meses. Contudo, apesar desta diferença, avaliações 

revelaram elevado grau de correlação entre o consumo no período entre agosto de 2008 a julho de 2011 

(36 meses) e o consumo entre fevereiro e julho de 2011 (6 meses) para as ligações dos municípios 

considerados. 
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residencial, a ligação será classificada como comercial para fins de análise de uso 

atípico. 

 Para ligações em que duas ou mais categorias possuam o maior número de 

economias, a categoria a ser considerada será a que possuir a menor variação-limite 

entre as categorias com o maior número de economias para a faixa de consumo histórico 

da ligação. A escolha pela menor variação-limite pretende identificar de forma mais 

freqüente as alterações incomuns do uso da água e, dessa forma, evitar o consumo 

supérfluo. 

 Para as situações em que a ligação possui diferentes categorias com o maior 

número de economias, temos os seguintes exemplos: 

 Se, em certa ligação com consumo histórico de 40 m³, houver 4 economias, 

sendo que duas são comerciais e duas residenciais, esta ligação será classificada 

como residencial, pois, nesta faixa de consumo, a variação-limite da categoria 

Residencial é 35% e a da Comercial é 55%; 

 Se uma ligação, que tem consumo histórico de 500 m³, possuir duas economias 

comerciais e duas industriais, a classificação será comercial, já que, para esta 

faixa de consumo e número de economias, a categoria Comercial apresenta uma 

variação-limite de 45% e a categoria Industrial tem variação-limite de 50%; e 

5.2. EXCEÇÃO 

 As regras estabelecidas para a definição de uso atípico de água possuem uma 

única exceção. Independente do histórico de volume e da categoria, um consumo no 

mês corrente de até 3 m³ não será considerado como atípico. Se, por exemplo, a média 

de uso nos últimos 6 meses de um cliente residencial com uma economia for de 1 m³, 

uma utilização de 2 m³, valor cuja variação está acima do limite apresentado na Tabela 

5, não será caracterizado como atípico.  

 No entanto, se o consumo corrente atingir 6 m³, ultrapassando novamente o 

parâmetro de 75% referente a este grupo de clientes, o uso atípico se configurará. Esta 

exceção à regra visa evitar que pequenas variações para usuários com pequeno volume 

de consumo gerem todo o processo previsto pela resolução de condições gerais da 

ARSAE-MG a partir da verificação de um uso atípico. 
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5.3. EXEMPLOS 

 A fim de tornar claro o procedimento de identificação do uso atípico, alguns 

exemplos serão sintetiza na tabela 6, contemplando uma série de possibilidades.  

 Nesta tabela, as colunas 1, 2 e 3 definem o número total de economias, a 

categoria e o consumo histórico de uma determinada ligação (média das 6 últimas 

medições), respectivamente. A partir destas informações, é possível classificar a ligação 

em um determinado grupo e identificar a variação-limite desta ligação. A variação-

limite, informada na quarta coluna da Tabela 6, é obtida a partir da Tabela 5, que 

sintetiza todos os parâmetros de uso atípico. Na quinta coluna, tem-se um exemplo de 

consumo corrente. Apresentados o consumo corrente, a variação-limite e o consumo 

histórico da ligação, é possível dizer se ocorreu um uso atípico. A caracterização ou não 

do uso atípico é dado pela última coluna da Tabela 6. 

 Para uma melhor compreensão do procedimento de identificação de um uso 

atípico, dois exemplos são descritos abaixo: 

 O exemplo 4 apresenta duas ligações com dez economias cada. Dessas dez 

economias, cinco são residenciais e cinco são comerciais. Além disso, a média de 

utilização da água de 6 meses estabeleceu um consumo histórico de 330 m³ para 

cada uma das duas ligações. Como detalhado na seção 5.1, essas ligações devem ser 

consideradas como residenciais, pois, nesta faixa de consumo e com 10 economias 

por ligação, a variação-limite da categoria Residencial é de 20% e a da categoria 

Comercial é 30%. Portanto, se o consumo corrente for 370 m³ (ou 12% a mais que 

o consumo histórico de 330 m³), não se configura um caso de uso atípico. Porém, 

um consumo corrente de 400 m³ (ou 21% a mais) será classificado como atípico. 

 O exemplo 8 destaca duas ligações com 15 economias cada uma. Dentre essas 

economias, 7 são comerciais, 3 são residenciais e 5 são públicas. Dessa forma, as 

duas ligações devem ser consideradas como comerciais. Ainda, o consumo 

histórico de cada uma dessas ligações é de 150 m³. Tendo em vista estes dados, a 

variação-limite destas duas ligações é 30%. Logo, se o consumo corrente for 210 

m³ (ou 40% a mais que o consumo histórico de 150 m³), caracteriza-se um uso 

atípico. No entanto, se a utilização da água for de 180 m³ (ou 20% a mais), o 

consumo não é considerado atípico. 
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Tabela 6 – Exemplos de classificação do uso atípico 

Exemplos Número de Economias da Ligação Categoria

Consumo 

Histórico 

(m³)

Variação-Limite 

para Consumo 

Atípico

Consumo 

Corrente 

(m³)

Variação em 

relação ao 

Consumo Histórico

Uso Atípico

1 (1 Residencial) Residencial 6 60% 8 33% Não

1 (1 Residencial) Residencial 6 60% 10 67% Sim

1 (1 Residencial) Residencial 30 35% 35 17% Não

1 (1 Residencial) Residencial 30 35% 45 50% Sim

3 (2 Residenciais e 1 Comercial) Residencial 45 30% 50 11% Não

3 (2 Residenciais e 1 Comercial) Residencial 45 30% 60 33% Sim

10 (5 Residenciais e 5 Comerciais) Residencial 330 20% 370 12% Não

10 (5 Residenciais e 5 Comerciais) Residencial 330 20% 400 21% Sim

1 (1 Comercial) Comercial 4 65% 6 50% Não

1 (1 Comercial) Comercial 4 65% 7 75% Sim

3 (3 Comerciais) Comercial 20 55% 25 25% Não

3 (3 Comerciais) Comercial 20 55% 35 75% Sim

4 (2 Comerciais e 2 Industriais) Comercial 65 45% 85 31% Não

4 (2 Comerciais e 2 Industriais) Comercial 65 45% 95 46% Sim

15 (7 Comerciais, 3 Residenciais e 5 Públicas) Comercial 150 30% 180 20% Não

15 (7 Comerciais, 3 Residenciais e 5 Públicas) Comercial 150 30% 210 40% Sim

1 (1 Industrial) Industrial 30 55% 40 33% Não

1 (1 Industrial) Industrial 30 55% 70 133% Sim

2 (2 Industriais) Industrial 70 55% 90 29% Não

2 (2 Industriais) Industrial 70 55% 110 57% Sim

4 (2 Industriais, 2 Públicas e 1 Residencial) Público 400 45% 500 25% Não

4 (2 Industriais, 2 Públicas e 1 Residencial) Público 400 45% 650 63% Sim

1 (1 Pública) Público 15 65% 20 33% Não

1 (1 Pública) Público 15 65% 25 67% Sim

2 (2 Públicas) Público 50 50% 60 20% Não

2 (2 Públicas) Público 50 50% 80 60% Sim

3 (2 Públicas e 1 Residencial) Público 200 55% 250 25% Não

3 (2 Públicas e 1 Residencial) Público 200 55% 315 58% Sim

13

14

7

8

9

10

11

12

6

1

2

3

4

5

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COPASA. 
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6. CONCLUSÃO 

 A definição de uso atípico da água estabelecida pela resolução normativa 

ARSAE-MG 003/2010 não se mostra adequada quando se considera o padrão de uso da 

água diferenciado entre usuários de diferentes faixas e categorias de consumo. Logo, o 

estudo de uma nova regra para a caracterização de uso atípico se fez necessário.  

 Através da observação do comportamento individual do uso da água para 13 

municípios entre agosto de 2008 a julho de 2011 e do cálculo de coeficientes de 

variação, foi possível traçar um perfil de alteração do consumo de água para diferentes 

grupos de clientes. Esta nova forma de se classificar um uso atípico buscou se ajustar da 

melhor forma aos distintos comportamentos observados entre os diversos tipos de 

clientes atendidos pelas prestadores de água regulados pela ARSAE-MG. 
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