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Resposta à Contribuição – Renato Serra Machado 

 A inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos hídricos é diretriz 

para o regulador. Como elevações substanciais no consumo de água em relação ao 

padrão histórico do usuário podem estar relacionadas a desperdício de água, o 

estabelecimento de uma regra adequada para a caracterização destas alterações atípicas 

pode contribuir para o uso consciente. 

 O uso atípico de água pode ser consequência de diversos fatores, desde alteração 

de hábitos a vazamentos ocultos, dentre outros. Caso o usuário seja alertado 

tempestivamente, pode ser feita uma avaliação que permita a tomada de providências 

para o retorno do consumo normal. Caso o consumo atípico seja consequência de 

hospedagem de visitas, por exemplo, o usuário perceberá que há justificativa para o 

consumo atípico e que não será recorrente. Entretanto, no caso de uma torneira 

pingando ou substituição de chuveiro, válvula de descarga ou torneira que permitem 

aumento de vazão, o usuário poderá ser alertado para que corrija o problema. Mudanças 

de hábitos, como passar a lavar calçada ou automóvel usando mangueira, por exemplo, 

também podem provocar aumentos de consumo. Nestes casos, o usuário não deve ter 

retificação de volume por ter responsabilidade sobre o consumo excedente. 

Entretanto, outra razão para ocorrência de variações no padrão de consumo da 

água é a existência de vazamentos nas instalações da rede não percebidos pelo usuário. 

Estes casos também contribuem para a utilização ineficiente da água. Logo, a regra para 

caracterização do uso atípico da água também ajuda a identificar a existência de 

vazamentos ocultos ao usuário. Apenas o caso de vazamento oculto tem previsão de 

retificação do volume de água medido prevista na Resolução de Condições Gerais para 

Prestação de Serviços. Para receber o benefício, os usuários devem comprovar a 

ocorrência do vazamento oculto ao prestador. 

 A Resolução Normativa ARSAE-MG 003/2010 estabelece que um uso seja 

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. Tem-se, por exemplo, 

que a alteração do uso da água em domicílios com um padrão de baixo consumo é 

distinto da variação em domicílios com alto consumo de água. 



 Portanto, a Nota Técnica 01/2012 tem como objetivo a alteração da regra de uso 

atípico da água considerando-se o comportamento diferenciado dos clientes em distintas 

faixas e categorias de consumo. 

 No entanto, assuntos relacionados ao estabelecimento de tarifas ou à mudança da 

estrutura tarifária não são contemplados pela Nota Técnica 01/2012. 

 Além disso, a referida Nota Técnica não trata de questões relacionadas a 

descontos concedidos aos usuários em caso de ocorrência de uso atípico em função de 

vazamentos ocultos.  

 

 

Resposta à Contribuição – COPASA 

 

2. Contribuição 

 A fim de avaliar o impacto da alteração na regra, realizou-se uma simulação do 

número de ocorrências de uso atípico com base nas informações que subsidiaram o 

estudo descrito na Nota Técnica 01/2012. Em específico, compararam-se dois cenários: 

um com a regra atual, prevista na resolução de Condições Gerais de Prestação de 

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, e o outro com os 

parâmetros apresentados na Nota Técnica. Apenas as ligações exclusivamente 

residenciais foram consideradas. 

 Os resultados alcançados apontaram uma queda substancial do número de 

caracterização de uso atípico da água. Com a regra atual, 13,3% das ligações foram 

apontados como tendo uso atípico. Por sua vez, com as regras propostas na Nota 

Técnica, identificou-se uso atípico em apenas 7,72% das ligações consideradas na 

simulação. Portanto, com a implantação da nova regra de caracterização do uso atípico 

da água, haverá uma queda do número de verificações de uso atípico. 

 

2.1. Percentuais de variações limite para faixas de consumo propostos pela 

ARSAE-MG 

Fatos-geradores do Uso Atípico da Água e Existência de Vazamento Oculto 

 A inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos hídricos é diretriz 

para o regulador. Como elevações substanciais no consumo de água em relação ao 

padrão histórico do usuário podem estar relacionadas a desperdício de água, o 

estabelecimento de uma regra adequada para a caracterização destas alterações atípicas 

pode contribuir para o uso consciente. 

 Há diversas causas para o consumo atípico, a maioria de responsabilidade do 

morador, como mudanças de hábitos ou mal funcionamento de torneiras, por exemplo. 

O uso atípico não pressupõe de forma alguma a existência de vazamento oculto. 



Apenas o vazamento oculto tem previsão de retificação de volume para 

faturamento na Resolução de Condições Gerais para Prestação de Serviços. Entretanto, 

esta retificação não é automática, pois o usuário deve comprovar a ocorrência do 

vazamento oculto ao prestador. 

Estabelecimento dos Parâmetros de Uso Atípico 

 A Nota Técnica 01/2012 tem como principal objetivo alterar o conceito de uso 

atípico, principalmente por considerar que a definição vigente não se adéqua aos 

comportamentos distintos apresentados pelos usuários.  

 Umas das características relevantes contempladas pelo estudo foi o 

comportamento diferenciado para usuários com diferentes níveis de consumo. Ligações 

com baixo nível histórico de consumo revelam variações bem mais elevadas do que 

ligações com alto consumo ao longo do tempo. Os parâmetros de definição do uso 

atípico da água levam em conta os diferentes níveis de consumo.  

 De acordo com a seção 3 da Nota Técnica 01/2012, que trata da metodologia 

proposta para definição do conceito de uso atípico, os parâmetros para cada faixa de 

consumo e categoria de usuário são calculados de forma que apenas 10% das variações 

mais elevadas sejam consideradas como atípicas. Dessa forma, independente do nível de 

consumo histórico da ligação, a mesma regra de definição da variação-limite foi 

aplicada. 

 Por sua vez, mesmo que abaixo de certo nível de volume medido, qualquer 

variação substancial no consumo de uma ligação deve ser considerada como atípica. Se 

uma ligação residencial com uma pessoa apenas receber uma ou mais pessoas para as 

férias, por exemplo, o consumo de água que era de 3,5 m³ passará a ser 7 m³ ou mais
1
. 

Ou seja, haverá uma variação de, no mínimo, 100% do consumo de água. Caso não se 

considerasse variações até 20 m³, por exemplo, esta alteração no padrão de consumo da 

ligação não seria captada. 

 Logo, não se justifica estabelecer limites de consumo elevados para 

desconsideração do uso atípico, pois os fatos-geradores do uso atípico podem acontecer 

para qualquer usuário, independente do seu padrão de consumo e se o volume medido 

está abaixo do consumo mínimo. O estudo do uso atípico procurou considerar o 

comportamento dos usuários de diferentes níveis de consumo e categoria na 

determinação dos critérios de uso atípico. 

 Variações até 3 m³ não serão avaliadas como atípicas, por ser um volume 

próximo ao consumo médio mensal de uma pessoa. Caso consideradas, gerariam um 

grande número de avisos de uso atípico. Portanto, ponderações a respeito da 

desconsideração de variações usuais para certo nível de consumo já foram incluídas na 

Nota Técnica 01/2012.  

                                                           
1
 Considerou-se o volume de consumo mensal de água médio por unidade residencial da Copasa em 2011 

(11,5 m³) e o número de pessoas por família nos municípios da Copasa - Censo 2010 IBGE (3,3), ou 3,5 

m³ por pessoa. 



 

2.2. Categoria Social 

 Para a análise do uso atípico da água, considerou-se que os usuários da categoria 

Social possuem comportamento semelhante aos usuários da categoria Residencial. 

Logo, as faixas de consumo e os parâmetros para a variação-limite da categoria Social 

são as mesmas definidas para a categoria Residencial.  

 

2.3. Comprovação de ocorrência de vazamento 

 Os itens relativos a este tema não são tratados na Nota Técnica 01/2012. 

Qualquer alteração sobre as normas referentes às condições de comprovação de 

ocorrência de vazamento oculto será tratada em outro momento. 

 

2.4. Compensação pela perda de faturamento 

 Questões associadas à compensação de faturamento pela concessão de descontos 

em caso de ocorrência constatada de vazamento oculto nas instalações internas das 

unidades usuárias não são tratadas na Nota Técnica 01/2012. Qualquer mudança nas 

normas que regem este tema será discutida em outra oportunidade. 

 

2.5. Estabelecimento de prazo para implantação de novas regras 

 A nova regra de uso atípico da água só será implantada após o estabelecimento 

da nova Resolução de Condições Gerais de Prestação de Serviços de Abastecimento de 

Água e de Esgotamento Sanitário. Portanto, haverá tempo necessário para a adequação 

dos sistemas de medição e de faturamento às novas regras do uso atípico. 
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