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RESUMO  

 

A crise hídrica vivenciada em muitos municípios do Sudeste brasileiro, apesar de ter sido causada 

por um longo período de estiagem, evidencia uma série de problemas estruturais do saneamento 

no Brasil: deficiências de planejamento, baixa eficiência na prestação dos serviços, altos índices 

de perdas e pouco cuidado de preservação de mananciais de abastecimento público, dentre 

outros. Tais problemas aumentam os riscos para a segurança e a continuidade do serviço de 

abastecimento de água, impondo novos desafios para o regulador. Para tratar a questão de forma 

eficaz, é preciso atuar na origem dos problema, de forma estrutural e continuada. Foi para 

enfrentar esses desafios que a Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e de 

ENFRENTANDO A CRISE HÍDRICA COM NOVOS INSTRUMENTOS 

REGULATÓRIOS: A DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DA ARSAE-MG  

(texto aceito para apresentação)  
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Esgotamento Sanitário de Minas Gerais (Arsae) desenvolveu o conceito de Detinação Específica, 

instrumento regulatório que vem sendo aplicado a vários prestadores municipais regulados. Neste 

trabalho, discute-se a sua recente aplicação junto à Companhia de Saneamento Municipal de Juiz 

de Fora (Cesama), notadamente nos temas de combate a perdas e proteção de mananciais de 

abastecimento.  

 

Palavras-chave: regulação do saneamento, tarifas, instrumentos econômicos, destinação 

específica, crise hídrica, proteção de mananciais, perdas, Arsae-MG. 

 

 

INTRODUÇÃO/OBJETIVOS 

 

A crise hídrica vivenciada em muitos municípios do Sudeste brasileiro, apesar de ter sido causada 

por um longo período de pluviosidade abaixo do nível histórico entre 2013 e 2015, evidencia uma 

série de problemas estruturais do saneamento no Brasil: deficiências de planejamento; baixa 

eficiência na prestação dos serviços; altos índices de perdas e pouco cuidado de preservação de 

mananciais de abastecimento público, dentre outros. Tais problemas estruturais provocam riscos 

para a segurança e a continuidade do serviço de abastecimento de água, impondo novos desafios 

para o regulador. Para tratar a questão de forma eficaz, é preciso atuar na origem dos problema, 

de forma estrutural e continuada.  

Infelizmente, de acordo com a experiência regulatória da Arsae, observa-se que tais ações são 

em geral negligenciadas pelos prestadores, o que compromete o desenvolvimento do setor a 

médio e longo prazos. Os recursos tarifários de livre gestão do prestador são geralmente 

consumidos por obrigações prementes, como pessoal, fornecedores de materiais e de serviços, 

impostos e manutenção corretiva, algumas vezes de forma ineficiente. Mesmo que haja 

disposição para a busca de aprimoramentos, tais ações não são priorizadas no cotidiano e são 

logo deixadas de lado tão logo faltam recursos. 

A regulação por incentivos, vertente moderna da regulação em contraponto ao modelo de 

“comando e controle”, estabelece um patamar de custos eficientes a ser alcançado pelo prestador 

(CARRARA; TUROLLA, 2013). Caso superada a meta, o prestador reteria o excedente, que 

poderia ser convertido para novos investimentos, programas de aprimoramento, gratificações a 

funcionários ou mesmo distribuição de lucros, conforme os objetivos do prestador. Por outro lado, 

caso a meta não seja alcançada, o prestador teria dificuldades para honrar seus compromissos, o 

que representaria um estímulo à busca da eficiência. Entretanto, o que se observa na prática é o 

desvio de recursos de investimentos, melhorias e manutenção para a cobertura de custos 

incorridos e financiamento de ações emergenciais. 
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Tal situação leva a um ciclo vicioso, em que altos custos operacionais advindos da ineficiência 

consomem recursos que deveriam ser aplicados em aprimoramentos que contribuiriam para maior 

eficiência e qualidade dos serviços. A longo prazo, tal situação resulta em maiores tarifas 

associadas a serviços não apropriados, com abrangência e qualidade dos serviços abaixo do 

necessário. Esse cenário limita o desenvolvimento do setor, tão relevante em termos sociais, 

ambientais e econômicos. Foi justamente para suprir esse impasse que a Arsae desenvolveu o 

instrumento da Destinação Específica e o tem aplicado aos prestadores municipais que regula. O 

objetivo deste trabalho é apresentar e desenvolver o conceito e discutir seu uso notadamente para 

a proteção dos mananciais de abastecimento e para o combate a perdas do sistema de 

abastecimento de água.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para a análise dos aspectos regulatórios neste estudo foi utilizado conceitos interdisciplinares 

principalmente de economia, contabilidade, finanças e direito da regulação. O conceito da 

Destinação Específica foi desenvolvido pela equipe da Coordenadoria de Regulação Econômica 

da Arsae durante os estudos para a revisão tarifária da Cesama de Juiz de Fora, como resposta 

do regulador às especificidades do prestador.  

Basicamente, definiram-se percentuais da receita a serem depositados pelo prestador em contas 

bancárias vinculadas, cujo acesso apenas se dá para cumprir ações acordadas com a Agência. 

São instituídos mecanismos de controle e de transparência para garantir a realização dos 

objetivos e para permitir o controle social (ARSAE-MG, 2015). 

O restante da receita tarifária representa o montante de recursos de livre gestão do prestador para 

pagamento de seus custos operacionais, impostos, demais obrigações e outros investimentos. A 

existência de parcelas da receita tarifária associadas a Destinações Específicas garante a 

realização de ações geralmente relegadas a segundo plano pelo prestador, mas essenciais para a 

sustentabilidade e desenvolvimento dos serviços. 

Com a Destinação Específica, pretende-se viabilizar ações estruturantes e continuadas que 

permitam a superação dos desafios atuais e propiciem condições para modicidade tarifária futura.  

A proposta da Arsae encontra respaldo em vários artigos da Lei nº 11.445/2007, marco regulatório 

do saneamento básico. Esta estabelece como princípios fundamentais (art. 2º), dentre outros: 

eficiência e sustentabilidade econômica; proteção do meio ambiente; transparência; segurança, 

qualidade e regularidade; integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos 

recursos hídricos. A Lei também define, no Capítulo V, papel e possibilidades da Regulação. 

Respeitados os princípios de independência decisória, autonomia, transparência, tecnicidade, 
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celeridade e objetividade das decisões (art. 21), a Regulação tem como objetivos (art. 22): 

estabelecer padrões e normas; garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 

definir tarifas, dentre outros (BRASIL, 2007). 

Entre as diretrizes para a instituição de tarifas, segundo o art. 29 da Lei nº 11.445/07, citam-se a 

“recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência” e a 

“remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços”. Mas há também a 

diretriz de “geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, objetivando o 

cumprimento das metas e objetivos do serviço” (art. 29, §1º, III). É com base nesse inciso que foi 

concebido o conceito de Destinação Específica. Caso, além dos recursos necessários para 

cobertura de custos eficientes e remuneração dos investimentos, que representam os recursos de 

livre gestão do prestador, a tarifa incorpore recursos adicionais para cumprimento de metas e 

objetivos do serviço, é recomendável que o regulador estabeleça mecanismos de controle e 

transparência para assegurar a adequada destinação desses recursos.   

Portanto, respeitadas as atribuições de planejamento do município, expressas no Plano Municipal 

de Saneamento Básico (PMSB), ressalta-se que, por ter a responsabilidade de estabelecer tarifas 

e de zelar pela adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos usuários, a Arsae 

procurou dar efetividade ao mandamento legal de que o regulador exerça esse papel de 

fomentador de ações que visam o “cumprimento das metas e objetivos do serviço”, sejam aqueles 

especificados no PMSB ou aqueles especificados pelo regulador para se alcançar os princípios 

fundamentais do saneamento expressos na Lei nº 11.445/07 (BRASIL, 2007). 

O mecanismo de Destinação Específica pode, ainda, contribuir para aprimoramentos de 

planejamento, transparência e controle social, dadas as discussões em audiências públicas com 

os diversos atores, a necessidade de apresentação de projetos consistentes para o acesso aos 

recursos, assim como os controles e transparência dos resultados alcançados. Caso não se 

perceba comprometimento por parte do prestador ou haja descumprimento de regras, o prestador 

pode ser obrigado a ressarcir valores para a conta vinculada e os programas podem ser revistos. 

A fim de não comprometer a capacidade de pagamento de usuários de baixa renda, é importante 

instituir uma Tarifa Social com base em critérios socioeconômicos, da forma como a Arsae vem 

fazendo desde 2012, concomitantemente ao aumento tarifário associado à Destinação Específica. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Como o conceito de Destinação Específica visa à “geração dos recursos necessários para 

realização dos investimentos, objetivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço” 

(BRASIL, 2007), é possível adotá-lo com diversas perspectivas, a depender das necessidades do 
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saneamento no município: universalização, cumprimento de metas do PMSB, manutenção, 

reposição de ativos, adequação à legislação, dentre outros. A grande vantagem do instrumento é 

justamente sua flexibilidade.  

No caso da Cesama de Juiz de Fora, a Arsae aplicou o conceito em vários eixos de atuação. 

Neste trabalho, discutem-se dois deles, diretamente relacionados ao problema da crise hídrica: 

Controle de Perdas e Proteção de Mananciais de Abastecimento Público. Com esses programas, 

pretende-se atuar de forma estrutural na raiz do problema de risco de desabastecimento, seja pela 

preservação ambiental que pode contribuir para a quantidade e qualidade da água bruta, seja pela 

redução do desperdício de recursos advindo das perdas. Também poderiam contribuir para a 

ruptura do modelo baseado em expansão de infraestrutura, cada vez mais dispendiosa, para um 

modelo mais sustentável, baseado em combate ao desperdício de recursos e em conservação 

ambiental. A seguir são apresentados e discutidos alguns resultados.  

 

Destinação específica para Controle de Perdas 

O combate a perdas se justifica pela preservação dos recursos hídricos, aumento da oferta de 

água tratada aos usuários, redução do custo de tratamento pela melhoria da qualidade da água 

bruta, possibilidade de postergar investimentos em ampliação de captação e tratamento de água e 

possibilidade de redução de tarifas, seja pela redução de custos ou pelo acréscimo de volume 

faturado.  

Entretanto, não são destinados recursos suficientes para tal iniciativa, seja por carências 

financeiras do prestador ou por priorização de investimentos em outras áreas. Nesse contexto, 

iniciativas para a expansão do atendimento, manutenções corretivas e medidas emergenciais, 

como em situação de crise hídrica, são privilegiadas em detrimento do combate e controle das 

perdas ou reposição de ativos em avançado estágio de deterioração. Em alguns casos, se as 

externalidades das perdas não são consideradas, ou quando as perdas aparentes são repassadas 

a usuários através de aumentos tarifários, o prestador pode entender que o combate a perdas não 

tem boa relação custo/benefício. 

Com base em sua experiência, a Arsae concluiu que é preciso fomentar a instituição de um 

programa estruturante e contínuo com foco em combate e controle de perdas, garantindo o 

comprometimento do prestador para obtenção de informações fidedignas de perdas, realização de 

um diagnóstico preciso do problema e implantação de ações apropriadas, tanto de investimento 

quanto de gestão. Foi pensando nisso que a Arsae estruturou um Programa de Controle de 

Perdas junto com a Cesama de Juiz de Fora na revisão tarifária de 2016, com a inserção de 

recurso tarifário adicional. Essa parcela da receita tem Destinação Específica, devendo ser 

depositada mensalmente em uma conta vinculada e apenas poderá ser acessada para financiar 

projetos autorizados pela Arsae relativos a controle de perdas.  
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A fim de guiar a aplicação dos recursos, a Arsae estipulou como referência o estudo “Perdas nos 

Sistemas de Abastecimento de Água: Terminologia Padrão e Medidas de Desempenho 

Recomendadas” da IWA (International Water Association) conforme esquema de balanço hídrico 

proposto (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Esquema de Balanço Hídrico proposto 

Volume de 
entrada do 
sistema (A) 

Consumo 
autorizado 
(B) 

Consumo autorizado 
faturado (D) 

Consumo medido faturado 
(incluindo água exportada) 
(D.1) Água faturada (H) 

Consumo estimado 
faturado (D.2) 

Consumo autorizado 
não faturado (E) 

Consumo medido não 
faturado (E.1) 

Água não 
convertida em 
receita (ANCR ou 
NRW) (I) 

Consumo não medido e 
não faturado (E.2) 

Perdas de 
água (C) 

Perdas aparentes (F) 

Consumo não autorizado 
(F.1) 

Imprecisão de medição 
(F.2) 

Perdas reais (físicas) 
(G) 

Vazamentos e 
extravazamentos de 
reservatórios (G.1) 

Vazamentos em redes e 
adutoras (G.2) 

Vazamentos em ramais 
até o ponto de medição do 
cliente (G.3) 

Fonte: IWA (2000). 

 

A partir da metodologia proposta, estabelece-se um balanço hídrico para auxiliar no diagnóstico 

da situação enfrentada pelo prestador e deve guiar as ações de controle de perdas, tendo como 

referência indicadores físicos e financeiros. Em seguida, define-se um procedimento para verificar 

em quais das distintas fases do sistema (adução, reservação, distribuição e comercialização) 

ocorrem as perdas e quais as melhores maneiras de atacar o problema.  

As perdas são segregadas em reais e aparentes e em seus diversos componentes. As perdas 

reais são aquelas de origem física, causadas por vazamentos, rompimentos e extravasamentos, e 

implicam em custos associados aos recursos hídricos e ao tratamento da água. Já as perdas 

aparentes são tanto as relativas a consumo não autorizado, decorrentes de furto e uso ilegal, 

como a erros de medição e resultam em perda de faturamento por parte do prestador.  Enquanto 

nas perdas reais a água se dissipa pelo sistema de distribuição e não chega ao usuário final, com 

relação às perdas aparentes a água é consumida por usuários, porém sem faturamento.  

As primeiras ações visam a estruturar o Programa, através da melhoria da qualidade das 

informações (instalação e calibração de macromedidores, pitometria, adequações de 
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procedimentos de leituras de medidores, dentro outros, com vistas a assegurar informações mais 

fidedignas ao Balanço Hídrico). A seguir, passa-se às intervenções de fato.  

Para que o Programa tenha êxito, são necessárias ainda diversas melhorias relacionadas à 

gestão como instituição de um grupo especializado em perdas, melhoria de processos existentes, 

criação ou aprimoramento de procedimentos operacionais padrão e redefinição da cultura 

organizacional. Além de viabilizar a destinação de recursos tarifários para o financiamento do 

Programa, a Arsae tem apoiado os prestadores através da disseminação das melhores práticas, 

fornecimento de planilhas para elaboração do Balanço Hídrico e cálculo de indicadores físicos e 

financeiros, análises e discussões acerca das ações possíveis e resultados esperados. Assim, a 

Agência passa a prestar suporte ao prestador em análises e discussões sobre o tema, em vez de 

apenas cobrar resultados. Muito importante para a Arsae é a questão da transparência, exigindo-

se do prestador a divulgação, em seu site, das ações empreendidas e resultados alcançados. 

Para o Programa de Controle de Perdas da Cesama, foi destinado o percentual de 1% da receita, 

ou cerca de R$ 1,9 milhões anuais. No plano de investimentos contemplado na Revisão Tarifária 

ainda foram contemplados recursos para reposição de redes e substituição de hidrômetros, dentre 

outros, que contribuirão para a redução das perdas. 

 

Programa de Proteção de Mananciais de Abastecimento Público 

Segundo Brasil (2007) “os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento 

básico”. Entretanto, a mesma Lei prevê como um dos princípios fundamentais desses serviços a 

“integração das infra-estruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos” (art. 2º, 

inciso XII). Assim, por mais que os recursos hídricos tenham uma regulamentação à parte do 

saneamento, os agentes do saneamento têm responsabilidade direta sobre os recursos hídricos, 

já que esses se constituírem uma espécie de “matéria prima” do serviço de abastecimento público 

de água, além das interfaces com os demais serviços do saneamento (esgotamento sanitário, 

resíduos sólidos e drenagem).   

A limitação de ações dos prestadores a montante do ponto de captação de água, sem se 

preocuparem em preservar as sub-bacias onde se localizam os mananciais de abastecimento 

público, é uma das causas da crise de indisponibilidade hídrica. Ao contrário de indústrias de 

qualquer ramo que, ao se instalarem em uma nova região, dedicam especial atenção ao 

fornecimento da matéria-prima necessária, os prestadores de saneamento têm tido pouco cuidado 

com seus mananciais. Embora devessem direcionar esforços para a preservação ambiental de 

forma a garantir água bruta em qualidade e quantidade adequadas para a prestação do serviço 

com segurança, muitos prestadores não têm priorizado ações desse tipo, o que justifica a 

destinação de recursos tarifários pelo regulador à proteção de mananciais de abastecimento 

público. Tais recursos devem inclusive ser aplicados em conjunto com os instrumentos de outros 
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agentes responsáveis pelos recursos hídricos, conjugando esforços, visando ao bem comum e 

não no sentido de gerar conflitos de atribuições. 

Através de um programa permanente de proteção dos mananciais de abastecimento, financiado 

via Destinação Específica com um percentual da receita tarifária, o objetivo é garantir recursos 

para que o prestador invista na recuperação de áreas degradadas e na conservação ambiental 

das bacias onde se localizam as captações. Com isso, espera-se aumentar a resiliência dos 

sistemas de abastecimento e diminuir os riscos de comprometimento da prestação dos serviços. A 

tabela abaixo lista algumas ações previstas do Programa, que podem ser empreendidas a 

depender do diagnóstico de cada situação (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Exemplos de ações do Programa de Proteção de Mananciais 

Diagnóstico de bacia 
Terraceamento (curvas de 
nível) 

Adequação da técnica de irrigação 

Diagnóstico de parcela Construção de barraginhas 
Construção de bebedouros para 
animais 

Cercamento de nascentes Contenção de erosão Construção de fossas sépticas 

Cercamento de mata ciliar 
Construção de dispositivo de 
drenagem pluvial 

Pagamento da cobrança pelo uso de 
recursos hídricos 

Cercamento de APP 
Compra de áreas 
preservadas 

Financiamento do Programa 
“Cultivando água boa” 

Semeadura 
Compra de áreas 
degradadas 

Pagamento por Serviços Ambientais 
(PSA) 

Plantio manual de mudas 
Criação de Unidades de 
Conservação 

Treinamento de produtores rurais 

Plantio mecânico de 
mudas 

Ampliação de Unidades de 
Conservação 

Treinamento de parceiros 

Fonte: Arsae (2016). 

 

De acordo com o procedimento definido pela Arsae, os recursos destinados ao Programa de 

Proteção de Mananciais de Abastecimento transitam por uma conta vinculada de modo a facilitar 

o acompanhamento e o controle por todos os interessados. O prestador seria responsável direto 

pelas ações e pela gestão do programa, devendo fazer diagnósticos por sub-bacia ou parcelas e 

apresentar projetos de ações para a Agência autorizar o acesso aos recursos. O prestador 

também deve manter informações atualizadas sobre as ações financiadas, seus objetivos e 

resultados, dando a elas a devida publicidade. 

Tudo aquilo que diz respeito aos recursos hídricos envolve agentes com os mais diversos 

interesses. Para que as atividades relacionadas à conservação de vegetação, solos e corpos 

d’água de fato sejam efetivas, é indispensável que todos aqueles que se encontram no território 

do manancial participem tanto da construção quanto da execução das ações. Nesse sentido, para 

construir a proposta de destinação específica de proteção de mananciais para Juiz de Fora, a 

Arsae partiu da análise do PSMB cuja elaboração participou formalmente como delegado. Nele 

foram identificados projetos e diretrizes relacionadas ao tema. Em seguida, buscou-se fortalecer a 
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proposta junto à Prefeitura, através da sua Secretaria de Planejamento e Gestão, que interessou-

se pela iniciativa e assumiu de pronto o papel protagônico que lhe cabe.  

O resultado foi a estruturação de um programa municipal de gestão do território, com um 

componente de proteção de mananciais levado a cabo pelo prestador de serviços, financiado 

através do mecanismo regulatório da destinação específica. De acordo com as estimativas da 

Arsae o montante anual de recursos deve passar de R$ 2 milhões (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Estimativa de valores para o Programa de Proteção de Mananciais da Cesama 

Receita 

Descrição Valor % da RT aplicação  

Programa de Proteção 

de mananciais de 

abastecimento 

R$ 2.374.423,00 1,25%  

Despesas 

Descrição Valor* % da RT aplicação % da rec. do programa 

Pagamento da cobrança 

pelo uso dos recursos 

hídricos (ANA) 

R$ 314.921,00 0,17% 13,26% 

Pagamento da cobrança 

pelo uso dos recursos 

hídricos (Igam) 

R$ 1.125.299,00 0,59% 47,39% 

Custeio dos projetos de 

proteção de mananciais 

de abastecimento 

R$ 934.202,00 0,49% 39,34% 

Total R$ 2.374.423,00 1,25%  

*Os valores da cobrança pelo uso dos recursos hídricos são previsões fornecidas pelo Igam e pela ANA 
para o período de abril/16 a março/17. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Mesmo com a crise hídrica vivenciada na Região Sudeste em 2014 e 2015, quase não se 

observam ações estruturantes que permitissem uma adaptação do serviço público de 

abastecimento de água à mudança climática, que tem alternado concentração de precipitação e 

longos períodos de estiagem. Além das medidas emergenciais e paliativas, alguns prestadores 

investiram em ampliação de infraestrutura de captação, seja superficial ou subterrânea e 

tratamento de água. Entretanto, pouco tem sido feito com relação ao combate e controle de 

perdas e à proteção de mananciais de abastecimento público. Enquanto os altos índices de 

perdas representam desperdício de recursos hídricos e materiais, as sub-bacias onde se 

localizam os mananciais de abastecimento público não são objeto do devido cuidado por parte de 

prestadores para garantia de adequadas qualidade e quantidade de água bruta. 
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Neste trabalho procurou-se analisar, como forma de viabilizar ações estruturantes de prestadores, 

importantes para a sustentabilidade e eficiência dos serviços, o conceito de Destinação Específica 

desenvolvido pela Arsae e aplicado a prestadores municipais regulados. No momento da Revisão 

Tarifária, percentuais da receita são reservados para financiar ações acordadas entre o prestador 

e o regulador. Deposita-se mensalmente a parcela de receita referente à Destinação Específica 

em contas vinculadas que somente podem ser acessadas com autorização do regulador, que faz 

o controle dos gastos e exige transparência do prestador quanto à utilização de recursos e 

resultados alcançados. Com o mecanismo, que funciona de fato como um fundo setorial interno 

ao prestador, pretende-se contribuir para melhoria do planejamento, eficiência e controle social 

(QUEIROZ, 2016). 

A Arsae implantou a Destinação Específica nas recentes revisões tarifárias dos Sistemas de 

Abastecimento de Água de Itabira de Passos e de Juiz de Fora. Em cada prestador, foram 

definidos os temas prioritários a serem tratados através das Destinações Específicas, de acordo 

com um diagnóstico das principais carências dos prestadores e do saneamento nos respectivos 

municípios. Nota-se que uma das principais vantagens do conceito é a flexibilidade de sua 

aplicação. Do ponto de vista da regulação, a Arsae tem buscado construir um modelo regulatório 

híbrido, customizado para cada caso específico, complementar à Regulação por Incentivos, que 

busca fomentar ações estruturantes e relevantes para a sustentabilidade, eficiência, segurança, 

qualidade e regularidade dos serviços regulados. O objetivo do mecanismo é também estimular 

aprimoramentos no planejamento por parte do prestador, com transparência e possibilitando o 

controle social dos serviços.   
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