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GLOSSÁRIO 

Reajuste Tarifário: atualização das tarifas em relação aos efeitos da inflação sobre os custos do prestador. 

Revisão Tarifária: atualização das tarifas com a reavaliação das condições da prestação dos serviços e de mercado, 

com o estabelecimento de mecanismos tarifários de indução à eficiência, à expansão e à melhoria da qualidade 

dos serviços. 

Economias (ou unidades usuárias) de água e esgoto: imóvel ou parte de um imóvel que é objeto de ocupação 

independente que utiliza os serviços públicos de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, mesmo que 

por meio de ligação única. 

Ligações de água e esgoto: conexão do ramal predial ou residencial à rede pública de distribuição de água ou de 

coleta de esgoto. Uma ligação pode atender uma única economia ou várias, no caso de prédios. 

Volume medido de água: volume medido no hidrômetro, mensurado em metros cúbicos (1 m³ = 1.000 litros). 

Volume faturado de água: volume de água considerado para cálculo da conta. Esse volume pode ser diferente do 

medido em casos de erro de medição ou impossibilidade de hidrometração que exijam o cálculo da fatura por 

meio de uso presumido, por exemplo. 

Período de Referência (PR0 e PR1): período de vigência das tarifas. O PR0 compreende os meses em que a tarifa a 

ser reajustada/revisada vigorou, enquanto o PR1 refere-se aos meses em que vigorarão as novas tarifas. No caso 

deste reajuste, o PR0 é abr/2019 a mar/2020 e o PR1 abr/2020 a mar/2021. 

Receita Tarifária: receita operacional de água e esgoto do prestador. 

Receita Requerida (RR): receita total necessária para cobrir os custos do prestador, de acordo com as 

considerações regulatórias. A Receita Tarifária é construída de forma que, somada ao valor de outras receitas não 

advindas das tarifas, totalize o valor da Receita Requerida. 

Receita Tarifária base (RT0 base e RT1 base): receitas tarifárias que servirão de base para os cálculos tarifários 

futuros, sendo a RT0 faturada com as tarifas vigentes e a RT1 com as novas tarifas. A RT0 base é calculada pela 

aplicação das tarifas base sobre o número de economias e o volume medido durante o período de referência. As 

receitas “base” diferenciam-se das receitas de “aplicação” pelo fato de não terem interferência de Componentes 

Financeiros (CF).  

Componentes Financeiros: ajustes ou compensações relativas, geralmente, ao período anterior, que afetarão as 

tarifas do período tarifário seguinte. Compreendem principalmente ressarcimentos ao usuário (e vice-versa) por 

diferenças entre valores previstos e realizados e ressarcimento ao prestador por custos regulatórios, além de 

outros componentes sem caráter permanente na composição das tarifas. 

Receita Tarifária de aplicação (RT0 aplicação e RT1 aplicação): receitas tarifárias após consideração dos 

Componentes Financeiros (positivos ou negativos), que afetarão apenas as tarifas do próximo período tarifário, 

não incorporando à tarifa de modo permanente. (RT0 aplicação = RT0 base ± CF e RT1 aplicação = RT1 base ± CF). 

Índice de Reajuste Tarifário (IRT): relação entre as novas tarifas e as tarifas em vigor, sem considerar possíveis 

compensações financeiras referentes ao período anterior que sejam efetuadas através de aumento ou redução 

do índice final, mas que não compõem as tarifas base. 

Efeito Tarifário Médio (ETM): índice de aplicação sobre as tarifas, que efetivamente é percebido pelos usuários e 

pelo prestador, após a consideração de acréscimos ou reduções de compensações referentes ao período anterior.  

Estrutura Tarifária: forma em que as tarifas são praticadas, com determinada distribuição entre categorias de 

usuários (social, residencial, comercial, industrial e pública), faixas de consumo (em m³, ou 1.000 litros) e serviços 

(água, esgotamento dinâmico e esgotamento estático). 
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APRESENTAÇÃO E OBJETIVO  

Esta nota técnica detalha os cálculos da 2ª Revisão Tarifária Periódica (RTP) da Companhia de Saneamento 

Municipal – Cesama, de Juiz de Fora, de modo a subsidiar e dar embasamento técnico às decisões da 

Diretoria Colegiada da Arsae-MG, que serão formalizadas em resolução específica, a vigorar a partir de 1º de 

abril de 2020. 

A 1ª RTP da Cesama foi realizada em 2016 para um ciclo de quatro anos que se encerra em março de 2020 e 

que foi marcado por uma melhoria significativa na eficiência da Cesama, com redução nas despesas 

operacionais e aumento nos investimentos. Espera-se que essa trajetória continue neste segundo ciclo e que 

objetivos importantes possam ser alcançados, como o necessário aumento do tratamento de esgotos no 

município. 

O documento está dividido em dois capítulos: 

I – DETALHAMENTO DA METODOLOGIA, que traz, além da descrição dos procedimentos metodológicos, 

alguns resultados parciais de itens que comporão a receita tarifária;  

II – DETALHAMENTO DOS RESULTADOS, que apresenta os resultados finais, com destaque para o percentual 

de reposicionamento tarifário, o efeito médio a ser sentido pelos usuários e os impactos individuais a serem 

percebidos por cada categoria de usuário e faixa de consumo. 

As metodologias e resultados aqui apresentados foram debatidos com a Cesama, o Município e a sociedade 

em geral ao longo do período da Audiência Pública nº 30/2020, que ocorreu de 8 a 31 de janeiro de 2020, 

com uma sessão presencial em Juiz de Fora no dia 28 de janeiro. 
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1 Modelo Regulatório Tarifário 

1.1 Modelo adotado e breve histórico 

A Arsae mantém nesta RTP o modelo de regulação por preço teto (Price Cap), que tem como principal 

objetivo tratar o dilema principal-agente, introduzindo incentivos ao prestador para que este revele seu real 

potencial de redução de custos operacionais. No regime de preço teto, é criado um “lag regulatório”. As 

revisões tarifárias periódicas ocorrem geralmente a cada 4 ou 5 anos (4 no caso da Cesama) e, durante esse 

intervalo, são realizados apenas reajustes tarifários anuais. 

Nesses reajustes anuais, é observado o seguinte mecanismo: i) um fator de atualização monetária 

baseado na evolução de um conjunto de índices de preços para manter a neutralidade dos custos frente a 

efeitos inflacionários sentidos pela companhia; ii) o Fator X, geralmente composto por um fator de 

produtividade e algun(s) fator(es) de incentivo a melhorias na qualidade da prestação dos serviços; e iii) 

ajustes referentes a componentes financeiros (principalmente compensações relativas ao período anterior). 

Assim, os reajustes anuais não contemplam uma reavaliação integral dos custos incorridos. 

Finalizado o ciclo de 4 anos, as tarifas são revistas, observando-se as novas condições de prestação 

do serviço. Adicionalmente, parte dos ganhos de produtividade alcançados pela empresa durante o ciclo é 

repassada aos usuários. Durante o ciclo, portanto, os prestadores têm grande incentivo à redução de custos 

operacionais, já que o lucro auferido com o aumento de eficiência durante o período é completamente 

absorvido pelo prestador. Aos reguladores, por sua vez, é revelada a real produtividade do regulado e ao 

final do ciclo os ganhos de eficiência são compartilhados com os usuários nas revisões de tarifa1. 

Figura 1 – Exemplo da evolução das tarifas no modelo de Preço Teto 

 
Fonte: Elaboração própria. 

No regime de preço teto, cabe às agências reguladoras dosar a captura dos ganhos de produtividade 

entre prestadores e usuários, buscando o equilíbrio econômico-financeiro e a modicidade tarifária. 

Há, porém, dois inconvenientes no uso do Fator de Produtividade para compartilhar ganhos de 

eficiência: (i) não há garantia de que todas as empresas do setor alcançarão custos eficientes, mesmo com 

incentivos; (ii) os incentivos para redução de custos não são tão fortes nos anos imediatamente anteriores à 

revisão tarifária. A presença de assimetria de informações não permite que os reguladores tenham ciência 

se estes dois efeitos estão ocorrendo. Para superar esse problema, muitos países têm implantado uma forma 

de regulação por comparação (“yardstick regulation”), que busca replicar as condições de um mercado 

competitivo ao determinar as tarifas. Os custos de uma determinada firma devem ser eficientes vis-à-vis os 

                                                           
1 Nota Técnica nº 452/2013-SRE/ANEEL. Brasília, 14 de outubro de 2013. 
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níveis de dispêndio das demais que compõem o setor. Desta forma, as firmas são incentivadas a seguir um 

comportamento eficiente, já que, se não o fizerem, o nível de tarifas não será compatível com os custos.  

Em 2015, período que antecedeu a 1º Revisão Tarifária Periódica da Cesama (2016), a companhia 

apresentava elevados custos operacionais em relação a prestadores comparáveis, sendo os custos com 

pessoal os mais significativos (70,48% dos custos operacionais). Altos custos operacionais consomem grande 

parte dos recursos, limitando investimentos. 

A análise de custos operacionais eficientes realizada pela Arsae naquela revisão concluiu que a 

Cesama precisava reduzir seus custos operacionais em 17,68% para alcançar a eficiência mínima 

recomendada pela Arsae. Sendo assim, ficou definida uma trajetória para redução de metade desse 

percentual no ciclo de 4 anos, ou seja: -8,85% ou uma redução anual de 2,29%. Desta forma, a Cesama seria 

incentivada a utilizar seus recursos de maneira mais eficiente, reduzindo os custos operacionais, uma vez 

que, se não o fizesse, a tarifa construída pela Arsae não seria suficiente para arcar com os custos incorridos. 

Além disso, observou-se que Cesama apresentava um histórico de gastos elevados com manutenção 

devido à precariedade da infraestrutura, embora tivesse reduzido tais gastos em 2015 devido à falta de 

recursos. A companhia precisava fazer grandes investimentos na substituição de redes de água e esgoto, o 

que viria a reduzir a necessidade de intervenções corretivas. Enquanto esse cenário não mudasse, seria 

necessário continuar alocando recursos para manutenção corretiva das redes. 

Sendo assim, para evitar que o esforço de redução de custos impactasse ações importantes como 

manutenção e treinamento de funcionários, que geralmente sofrem cortes em momentos de redução de 

gastos, os recursos para esses itens foram mantidos em contas vinculadas de destinação específica. Com isso, 

houve um aumento substancial no treinamento de funcionários e nas ações de manutenção, tendo estas 

aumentado cerca de 18% em relação a 2015. 

Com a aplicação desses incentivos e os esforços envidados pela Cesama, durante o ciclo de quatro 

anos que durou de abril/16 a março/20, observou-se uma queda de 10,9%2 no total dos custos operacionais, 

mesmo atendendo a um mercado maior. Sem considerar treinamento e manutenção, que foram 

incentivados, os demais custos operacionais apresentaram redução de 14,9%. 

Gráfico 1 – Despesas operacionais: 2015 x 2019 

    

                                                           
2 Para esta comparação, além da correção inflacionária, os valores de 2015 sofreram ajuste relacionado à alteração na forma 
de contabilização da recuperação de crédito tributário de Pasep/Cofins, a fim de torná-los comparáveis aos valores de 2019.  
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Outros resultados que podem indicar a efetividade das regras e incentivos definidos pela Arsae 

juntamente aos esforços da Cesama foram o aumento da realização de investimentos3 e a redução de 34% 

nos gastos indesejáveis4 ou não associados à prestação dos serviços. 

1.2 Definição do Período de Referência (PR0) 

A cada cálculo tarifário, seja reajuste ou revisão, o Período de Referência 0 (PR0) compreende os 

doze meses em que a tarifa a ser reajustada/revisada vigorou, enquanto o Período de Referência 1 (PR1) 

refere-se aos meses em que vigorarão as novas tarifas.  

Quadro 1– Datas e Períodos de Referência do ciclo tarifário da RTP 2020 

Evento Data ou período 

Publicação da Resolução até 02/03/2020 
Início vigência das tarifas publicadas 01/04/2020 

Período de Referência 0 (PR0) abr/2019 a mar/2020 
Período de Referência 1 (PR1) abr/2020 a mar/2021 

 

1.3 Definição do Mercado de Referência (MR) e da Receita Tarifária inicial (RT0)  

O Mercado de Referência (MR) se refere ao mercado incorrido durante o PR0, ou seja, volumes 

faturados e número de economias no período em análise.  

A Receita Tarifária inicial (RT0) é calculada a partir da incidência das tarifas vigentes sobre o MR. Para 

esta revisão, o mercado de referência sofreu ajustes em função da revisão da base cadastral da tarifa social 

do prestador, processo que vem produzindo redução do número de beneficiários do subsídio. Para as 

categorias não-residenciais, utiliza-se o mercado incorrido sem ajustes. 

1.4 Resumo do procedimento de cálculo da nova Receita Tarifária 

A Revisão Tarifária Periódica é o momento adequado para se redefinir o nível de receita tarifária 

necessário para a prestação dos serviços. A metodologia projeta a receita tarifária de equilíbrio para o PR1 

observando os custos operacionais eficientes, a recuperação e remuneração dos investimentos e demais 

custos necessários à prestação dos serviços, conforme equação abaixo:  

𝑹𝑻𝟏 𝒃𝒂𝒔𝒆 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠 +  𝑇𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜𝑠 + 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎çõ𝑒𝑠 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎𝑠

+  𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐼𝑟𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟á𝑣𝑒𝑖𝑠 −  𝑂𝑢𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠 

Assim, o reposicionamento tarifário é calculado pela variação da receita tarifária projetada para o 

PR1 em relação à receita tarifária verificada no PR0. O Índice de Reposicionamento Tarifário (IRT) é aplicado 

sobre a Tabela Tarifária base vigente para o cálculo das novas tarifas para o próximo período de referência, 

e é obtido pela seguinte fórmula: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓á𝑟𝑖𝑜 (𝐼𝑅𝑇) =
𝑅𝑇1 𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑅𝑇0 𝑏𝑎𝑠𝑒
 

Em que:  RT1 base = Receita Tarifária base resultante do processo de revisão; 

RT0 base = Receita Tarifária base verificada no período anterior (PR0). 

                                                           
3 O volume de investimentos durante os quatro anos do ciclo tarifário foi cerca de 30% maior que o observado nos quatro 
anos anteriores (2012-2015). 
4 Exceto gastos com indenizações e despesas judiciais, que tiveram um salto de 92% em 2019 em relação ao ano anterior 
e de 52% em relação à referência de 2015. 
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A Arsae adota um modelo de regulação que garante neutralidade no caso de ocorrência de custos 
regulatórios e de efeitos de variações de custos unitários (preços) de alguns itens considerados não 
administráveis. Tais ajustes relativos ao exercício anterior, bem como outros itens sem caráter permanente 
na composição das tarifas, são chamados de Componentes Financeiros.  

Uma vez que os valores de componentes financeiros devem ser liquidados apenas no exercício 

subsequente, seu valor não deve se incorporar à base tarifária de forma permanente. Por isso há a 

diferenciação entre tarifas “base” e “tarifas de aplicação”. As tarifas base se mantêm livres de efeitos de 

compensações financeiras, e serão base para o cálculo do reajuste do ano subsequente. Por sua vez, as tarifas 

de aplicação serão as de fato aplicadas aos usuários, considerando o efeito dos componentes financeiros 

referentes àquele período. 

Desta forma, denomina-se “Receita Tarifária de Aplicação” a receita que incorpora as compensações 
financeiras, calculada conforme fórmula abaixo: 

𝑅𝑇 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎çã𝑜 = 𝑅𝑇 𝐵𝑎𝑠𝑒 + 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 

 A variação da receita tarifária de aplicação projetada para o PR1 em relação à receita tarifária de 

aplicação verificada no PR0 resulta no Efeito Tarifário Médio (ETM), que representa a variação de tarifas 

sentida pelos usuários, em média: 

𝐸𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓á𝑟𝑖𝑜 𝑀é𝑑𝑖𝑜 (𝐸𝑇𝑀) =  
𝑅𝑇1 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎çã𝑜

𝑅𝑇0 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎çã𝑜
− 1  

Em que: RT0 Aplicação = Receita Tarifária de Aplicação no PR0; 

RT1 Aplicação = Receita Tarifária de Aplicação resultante do processo de revisão. 

O quadro na sequência resume a diferença entre os conceitos de receita e tarifas abordados. 

Quadro 2 – Diferenças conceituais entre as receitas regulatórias consideradas na Revisão Tarifária 

 RECEITA BASE RECEITA DE APLICAÇÃO  

CONCEITO As receitas “base” diferenciam-se das 
receitas de “aplicação” pelo fato de não 
terem interferência de Componentes 
Financeiros (CF) e, por isso, servirem de 
base para o cálculo tarifário do ano 
subsequente. 

As receitas de aplicação consideram os 
Componentes Financeiros do período e, 
portanto, determinam as tarifas de fato 
aplicadas aos usuários no período. 

TARIFA DE 
REFERÊNCIA 

Tarifas Base: sem interferência de 
Componentes Financeiros; servem de base 
para o reajuste/revisão subsequente; não 
aplicáveis aos usuários. 

Tarifas de Aplicação: com consideração de 
Componentes Financeiros do período; são 
as tarifas aplicadas aos usuários.  

RT0  RT0 Base: Receita Tarifária base inicial, 
produto das Tarifas Base vigentes sobre o 
mercado de referência. 

RT0 Aplicação: Receita Tarifária de 
Aplicação inicial, produto das Tarifas de 
Aplicação vigentes sobre o mercado de 
referência. 

RT1  RT1 Base: Receita Tarifária Base final. Em 
revisões tarifárias é calculada a partir da 
reconstrução da receita requerida (RR) e 
dedução das receitas não tarifárias (OR). 
Em reajustes anuais é calculada pela 
aplicação dos índices de preço e fatores de 
incentivo sobre a RT0 Base. 

RT1 Aplicação: Soma dos Componentes 
financeiros à RT1 Base 
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RR Receita Requerida: Receita total necessária para a prestação dos serviços, sendo 
alcançada pela soma de duas fontes: Receita Tarifária e Outras Receitas. 

OR  Outras Receitas: Receitas obtidas por meio de outros serviços prestados aos usuários 
(que não os de abastecimento de água e de esgotamento sanitário), além de multas e 
sanções aplicadas, doações recebidas e outros. Como os custos atrelados a essas outras 
receitas já estão cobertos nas tarifas, parte delas é revertida para a modicidade tarifária, 
reduzindo a receita tarifária necessária. 

RESULTADOS IRT: Índice de Reposicionamento Tarifário ETM: Efeito Tarifário Médio 

𝐼𝑅𝑇 =
𝑅𝑇1 𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑅𝑇0 𝑏𝑎𝑠𝑒
 𝐸𝑇𝑀: 

𝑅𝑇1 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎çã𝑜

𝑅𝑇0 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎çã𝑜
− 1 

Fonte: elaboração própria. 

 

Quadro 3 - Etapas de cálculo da nova Receita Tarifária (RT1 base e RT1 aplicação) 

Etapas de Cálculo Descrição 

(A) Receita Tarifária Base 
a preços do PR0 

A Arsae utiliza as informações da contabilidade do prestador como fonte 
primária para a definição de valores de referência para a maioria dos itens de 
custos. Para tanto, as rubricas contábeis são analisadas e agrupadas 
(classificação regulatória) de acordo com seu caráter e com o tratamento 
regulatório que receberão. 
 
Assim, as informações contábeis são base para a definição dos valores de custos 
operacionais, cobrança pelo uso dos recursos hídricos, percentual de 
Pasep/Cofins, outros tributos e outras receitas. Demais itens considerados na 
construção da receita necessária (investimentos, destinações específicas, 
inadimplência, TFAS e proteção de mananciais) não têm seu cálculo baseado 
diretamente nos registros contábeis. 

(B) Atualização 
inflacionária 

Atualização monetária da receita com base em uma cesta de índices específicos 
para cada item ou grupo de itens, trazendo os valores a preços do PR1. 

(C) Fator X 
Aplicação do Fator de Produtividade. 
Nos reajustes anuais, será aplicado o Fator X composto pelo Fator de Incentivo 
à Redução de Perdas e pelo Fator de Incentivo ao Tratamento de Esgoto  

(=) Nova Receita Tarifária Base, a preços do próximo período 

(D) Componentes 
Financeiros 

Adição dos componentes financeiros (compensações relativas ao período 

anterior que afetarão as tarifas do período tarifário seguinte. Principalmente 

ressarcimentos ao usuário ou ao prestador por diferenças entre valores 

previstos e realizados e ressarcimento ao prestador por custos regulatórios) 

(=) Receita Tarifária de aplicação para o próximo período 

Fonte: elaboração própria. 
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2 Classificação Regulatória das Contas Contábeis 

Uma das principais fontes de dados para o cálculo de uma revisão tarifária e seu posterior 

acompanhamento é a contabilidade do prestador. Por isso, cada conta contábil da companhia foi avaliada e 

classificada de forma a agrupar as contas com características e tratamento regulatório semelhantes: 

Quadro 4 – Grupos e subgrupos da Classificação Regulatória das contas contábeis 

 

Grupo Subgrupo

Receita Direta de Água

Receita Direta de Esgoto

Receita Direta de Água: Vendas Canceladas

Receita Direta de Esgoto: Vendas Canceladas

Receita Direta: Tarifa Adicional

Receitas Operacionais Indiretas

Receitas Financeiras

Outras Receitas Diversas

Aluguéis

Atendimento Telefônico

Combustíveis e Lubrificantes

Comercialização

Comunicação

Energia Elétrica

Manutenção

Materiais

Material de Tratamento

Pessoal

Serviços de Terceiros

Telecomunicação

Treinamento

ETE União-Indústria

Outros Custos Operacionais

Pasep e Cofins

TFAS

Contribuição Uso dos Recursos Hídricos

Outros Tributos

Proteção de Mananciais

Controle de Perdas

Depreciação e Amortização

Encargos sobre Empréstimos

Juros sobre o Capital Próprio

Participação nos Lucros e Resultados

Tributos sobre o Lucro

Doações e patrocínios

Indenizações e despesas judiciais

Multas e Juros 

Propaganda

Outros não associados aos serv. de água e esg.

Provisões

Baixa de Ativos e Materiais

Ajuste de Avaliação Patrimonial

Equivalência Patrimonial

Custos de 

Capital

Custos incorridos na captação de recursos próprios ou de terceiros para a 

construção ou reforma dos sistemas de água e esgoto e para capital de 

giro. Engloba as despesas tributárias decorrentes da remuneração do 

capital investido (IRPJ e CSLL) e outras obrigações decorrentes dessa 

remuneração, como a PLR.

Glosas

 - Despesas que idealmente não devem ocorrer, como as relacionadas a 

infrações cometidas, desobediência a normas e leis, danos a terceiros ou 

ao meio ambiente, multas/juros por pagamentos em atraso, etc; e

 - Despesas não associadas ou desnecessárias para a adequada prestação 

dos serviços, como propaganda da empresa, doações, patrocínio, etc.

Sem efeito 

nas análises 

tarifárias

Registros contábeis que não afetam as análises tarifárias, em geral por 

não representarem entrada ou saída de caixa.

Custos 

Operacionais

Despesas operacionais, administrativas e comerciais necessárias ou 

importantes para a prestação dos serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário.

Tributos e

Outras 

Obrigações

Despesas com obrigações, taxas e tributos diversos, exceto Imposto de 

Renda (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), que são 

tratados como parte dos custos de capital.

Destinações 

Específicas

Recursos alocados na tarifa para ações específicas, mantidos em conta 

bancária vinculada e acessados conforme regras definidas pelo regulador.

Classificação Regulatória
Descrição do grupo

Receitas 

Operacionais 

Diretas

Receitas auferidas diretamente com a prestação dos serviços tarifados de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário

Outras 

Receitas

Receitas advindas de outras fontes que não sejam a tarifa. Ex.: receita de 

ligação de água/esgoto, análise laboratorial, multas/sanções a usuários, 

rendimento de aplicações financeiras, renda de aluguéis, doações, etc.
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O Anexo I, disponível no caderno de anexos que acompanha esta nota técnica, apresenta a 

classificação regulatória de todas as contas de resultado da contabilidade do prestador entre os grupos e 

subgrupos discriminados no quadro acima. Também será publicado um arquivo Excel com essa classificação. 

3 Receita Tarifária Base 

Conforme adiantado nas seções anteriores, a reconstrução do novo patamar de receita tarifária 

necessária para a prestação dos serviços envolve a análise dos seguintes grupos: 

Quadro 5 - Composição da Receita Tarifária Base 

Grupo 

(1) + Custos Operacionais  

(2) + Tributos e Outras Obrigações  

(3) + Custos de Capital  

(4) + Destinações Específicas  

(5) + Receitas Irrecuperáveis 

(6) = Receita Requerida 

(7) - Outras Receitas 

(8) = Receita Tarifária Base 
 

3.1 Custos Operacionais 

Os valores de referência para os custos operacionais foram definidos a partir dos saldos mensais 

constantes nos balancetes contábeis, nas contas que integram o grupo Custos Operacionais conforme 

classificação regulatória (Anexo I no caderno de anexos). 

Os valores foram validados a partir da análise do histórico de 2015 a 2019 com valores comparados 

a preços presentes, buscando-se verificar se houve comportamento atípico nos gastos, o que poderia 

distorcer os resultados. 

Quadro 6 - Composição dos Custos Operacionais 

Grupo (1): Custos Operacionais 

Item Métrica de Cálculo 

Aluguéis 

Os valores contábeis provenientes dos balancetes da companhia passam 
pelo seguinte tratamento: 

1.       Classificação regulatória das contas contábeis; 
2.       Estimativa dos valores dos meses não disponíveis: como o último 
balancete disponível foi referente ao mês de dez/2019, as despesas 
dos demais meses de referência foram calculadas atualizando-se o 
valor do mesmo mês do ano anterior pela inflação acumulada no 
período; 
3.     Validação da coerência dos valores com base no histórico dos 
últimos anos comparado a valores presentes. 

* Apenas a referência de gastos com treinamento foi baseada na média 
do ciclo de 4 anos em vez do último período, devido à atipicidade dos 
gastos com esse item em 2019. 

Atendimento Telefônico 

Combustíveis e Lubrificantes 

Comercialização 

Comunicação 

Energia Elétrica 

Materiais 

Material de Tratamento 

Pessoal 

Serviços 

Telecomunicação 

Manutenção 

Treinamento 

Outros Custos Operacionais 

ETE União Indústria 
Projeção dos custos com energia elétrica, pessoal, material de tratamento 
e descarte de lodo, considerando vazão média de 400 L/s 
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 Custos Operacionais da ETE União-Indústria: 

Como parte do Programa de Despoluição do Rio Paraibuna, foram iniciadas em 2013 as obras de construção 

da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) União-Indústria, com capacidade para tratamento de 864 L/s de 

esgoto em fim de plano (vazão média máxima). O início da operação da ETE estava previsto para janeiro de 

2016. 

Em 22/03/2018 a ETE foi inaugurada, estando estruturalmente pronta para operar, mas faltando ainda a 

conclusão da instalação de redes, interceptores e elevatórias. A Cesama firmou parceria com a Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF) para o início da operação da ETE e a fase de testes foi finalizada. Com isso, a 

operação foi efetivamente iniciada em dezembro de 2019. 

A previsão inicial era de que a ETE alcançasse o tratamento de 600 L/s ao final do quarto ano após o início da 

operação. No momento, a Cesama informa a expectativa de uma vazão de 277 L/s ao fim de 2020. Com base 

nesses dados, foi incluída uma projeção dos custos operacionais referentes ao funcionamento da ETE União-

Indústria, calculados considerando uma vazão média ao longo do ciclo de 400L/s. 

Os custos efetivamente incorridos serão avaliados a cada reajuste tarifário anual, havendo compensações 

das diferenças a maior ou a menor.  

Tabela 1 - Estimativa dos custos operacionais da ETE União-Indústria – ciclo 2020-2023 

 
* valores de referência a preços de 2019, antes da atualização inflacionária para o próximo período. 

Fonte: Cálculos da Arsae com base em informações fornecidas pela Cesama. 

3.2 Tributos e Outras obrigações 

As despesas com tributos e outras obrigações, no caso da Cesama, referem-se ao Pasep e Cofins, à 

Taxa de Fiscalização (TFAS), à Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos e a Outros Tributos. Assim, a Cobrança 

pelo Uso dos Recursos Hídricos deixa de ser tratada junto à Destinação Específica para Proteção de 

Mananciais. Além disso, serão tratados neste grupo os valores do Repasse Tarifário ao Fundo Municipal de 

Saneamento, se for habilitado. 

  

Custos 

variáveis
Total anual

Energia  elétrica 5.739.842    20% 1.147.968    3.188.801     4.336.769      

Materia l  Tratamento 1.391.620    0% -               966.403        966.403         

Pessoal 1.309.593    30% 392.878       636.608        1.029.486      

Descarte do lodo 28.800         0% -               20.000          20.000           

Total 8.469.855    4.811.811     6.352.658      

Custos 

variáveis
Total anual

Energia  elétrica IEE 11,89% 6.422.135    20% 1.284.427    2.378.569     3.662.996      

Materia l  Tratamento IGP-M 14,67% 1.595.797    0% -               738.795        738.795         

Pessoal INPC 12,52% 1.473.534    30% 442.060       477.534        919.594         

Descarte do lodo IPCA 13,52% 32.693         0% -               15.136          15.136           

Total 9.524.160    3.610.034     5.336.521      

Cesta de índices para 

atualização

IEE

IGP-M

INPC

IPCA

1.540.846                   
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Item de Custo

Índice de reajuste de 

cada item

(% acum. 2016-2019)

Custo anual   

(864 L/s) 

atualizado Custos fixos

12,45% 1.726.487                   

Estimativa atualizada dos custos considerando vazão 

média prevista ao longo do ciclo tarifário (400 L/s)
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Item de Custo

Custo anual 

projetado p/ 

fim de plano 

(864 L/s)
Custos fixos

Estimativa dos custos considerando a vazão prevista 

para o fim do ciclo tarifário (600 L/s)
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Quadro 7 - Composição de Tributos e Outras Obrigações 

Grupo (2): Tributos e Outras obrigações 

Item Descrição Métrica de Cálculo 

Pasep e Cofins 
Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor 
Público e Contribuição 
para o Financiamento da 
Seguridade Social 

O Pasep e a Cofins são arrecadados 
com incidência sobre a receita do 
prestador. A Cesama adota o regime 
de incidência não cumulativa, cujas 
alíquotas para o Pasep e a Cofins 
são, respectivamente, 1,65% e 7,6% 
sobre as receitas tarifárias e parte 
das outras receitas. Sobre as 
receitas financeiras as alíquotas 
incidentes são 0,65% (Pasep) e 4% 
(Cofins). 
 

Percentual incorrido nos últimos 12 meses sobre 
a receita tarifária total. O percentual 
encontrado é maior que 9,25% devido à parcela 
incidente sobre outras receitas (não tarifárias). 
Por simplificação, o percentual de referência é 
calculado e aplicado sobre a receita tarifária.  
 

Foram consideradas as alíquotas cheias (não 
descontando a recuperação de crédito 
tributário). A recuperação de crédito tributário 
relacionada a despesas é lançada na 
contabilidade reduzindo as despesas 
correspondentes). A recuperação relacionada 
aos investimentos com Destinações Específicas 
deve continuar sendo depositada nas 
respectivas contas vinculadas. Já a recuperação 
relacionada aos demais investimentos deve ser 
percebida nos valores do banco patrimonial. 

TFAS: Taxa de Fiscalização 
sobre Serviços Públicos de 
Abastecimento de Água e 
Saneamento 

Despesa com a taxa de fiscalização, 
calculada conforme Lei Estadual nº 
20.822/2013.  

TFAS para o PR0: 
Calculada com base nos valores da TFAS anual 
Cesama 2019 e 2020.  
TFAS para o PR1:  
Calculada com base na TFAS anual Cesama 2020 
(Resolução Arsae 134/2020) e uma estimativa 
da TFAS anual da Cesama 2021. A estimativa 
considera a previsão da Ufemg 2021 (que varia 
com o IGP-DI) e supõe que as economias de água 
e esgoto variarão na mesma intensidade 
apresentada no ano anterior. 

Cobrança pelo Uso dos 
Recursos Hídricos 

Pagamento da Cobrança pelo Uso 
dos Recursos Hídricos ao Igam e à 
ANA. 

Assim como os custos operacionais, partindo da 
classificação regulatória, os gastos com a 
Contribuição pelo Uso dos Recursos Hídricos são 
calculados a partir da apuração do histórico de 
saldos contábeis constantes nos balancetes. 

Outros Tributos Regularização de licenciamento 
ambiental, licenciamento de 
veículos, IPTU, contribuição sindical 
patronal e outros. 

Assim como os custos operacionais, partindo da 
classificação regulatória, os gastos com Outros 
Tributos são calculados a partir da apuração do 
histórico de saldos contábeis constantes nos 
balancetes. 

Fonte: elaboração própria. 

3.3 Custos de Capital 

Além dos custos operacionais e das despesas com tributos e outras obrigações, a Receita Tarifária 

deve cobrir os custos de capital, ou seja, deve propiciar a recuperação e a remuneração do capital investido, 

permitindo que o prestador de serviços seja capaz de arcar com os custos de captação de recursos para 

investimento.  
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A recuperação do capital se dá pelos valores colocados na tarifa a título de quota de depreciação, 

determinados de acordo com a vida útil dos ativos que compõem a Base de Ativos Regulatória. Já a 

remuneração é calculada pela aplicação de uma taxa sobre o valor residual dos investimentos, ou seja, sobre 

o montante que ainda não foi depreciado/amortizado. 

Esse modelo de remuneração e amortização dos investimentos já realizados é adequado para o caso 

de prestadores com capacidade de obter recursos no mercado em vez desses recursos serem antecipados 

totalmente na tarifa. São, geralmente, empresas com fins lucrativos, constituídas em forma de sociedade por 

ações. No caso da Cesama, foi necessário um tratamento híbrido, cobrindo parte dos custos de capital via 

remuneração e amortização do investimento oneroso realizado e alocando um adicional de recursos 

tarifários para complementar o total necessário para os investimentos a serem realizados. 

Isso porque a Cesama é uma empresa pública de direito privado, constituída como sociedade por 

ações, mas de capital fechado5, sem possibilidade de financiar a totalidade dos investimentos com captação 

no mercado. Esse complemento de recursos será tratado na seção 3.4.2.3 Destinações Específicas – 

Investimento Incentivado. 

Dado que a base de cálculo dos tributos sobre o lucro advém da remuneração calculada, a Arsae 

também considera esses tributos como parte dos custos de capital. 

Assim, do total de recursos concedidos ao prestador para arcar com os Custos de Capital, uma parte 

será utilizada para pagamento de tributos sobre o lucro e outras obrigações atreladas ao lucro; uma outra 

parte para pagamento de empréstimos (amortização, juros e outros encargos), e, idealmente, o restante 

deve ser destinado a reinvestimento. 

O próximo quadro resume as métricas de cálculo dos Custos de Capital. As metodologias são 

apresentadas em mais detalhes na sequência. 

Quadro 8 - Composição dos Custos de Capital 

Grupo (3): Custos de Capital 

Item Métrica de cálculo 

1 - Taxa de remuneração regulatória 

Taxa de 
Remuneração 

Regulatória  
𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑊𝑒 𝑅𝑒  +  𝑊𝑑  𝑅𝑑 

Custo do capital 
próprio (Re) 

𝑅𝑒 =  𝑅𝑓 + 𝛽 [𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] +  𝑟𝑏𝑟 

Custo do Capital de 
Terceiros (Rd) 

Média da Taxa Preferencial Brasileira (TPB) e da taxa média das operações de crédito 
para pessoa jurídica com recursos direcionados para financiamento de investimentos 

Estrutura de 
Capital (We e Wd)  

Participação relativa Capital de Terceiros (Wd) = valor do Passivo no Balanço Patrimonial 
Participação relativa Capital Próprio (We) = Ativo total ajustado* - Passivo Total 
*ver seção 3.3.1.3 

2- Base de Remuneração Regulatória (BRR) 

BRE Base Regulatória de Ativos Essenciais (BRE)  

BRA Base Regulatória de Ativos Acessórios (BRA) 

Estoque Valor médio do estoque de materiais de consumo no período de referência 

                                                           
5 A Cesama é controlada diretamente pela Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, que detém 99,99% das ações. Os outros 
0,01% pertencem ao Departamento Municipal de Limpeza Urbana – DEMLURB. 
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3 – Custos de Capital 

Remuneração da 
BRE 

WACC regulatório * Valor residual atualizado dos ativos que compõem a BRE em 
set/2019 

Quota de 
Depreciação 

Regulatória da BRE 

𝑄𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎çã𝑜 =  ∑
𝑉𝑂𝑖

𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙𝑖
  ,  onde:  𝑉𝑂𝑖 é o valor original atualizado de 

cada ativo i que compõe a BRE em set/2019; e 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙𝑖  é a vida útil de cada ativo i 

Anuidade da BRA 

Somatório do resultado do cálculo de anuidade constante para cada grupo de ativos 

acessórios: ∑[𝑉𝑂𝑖 ∗ (𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 0,5 + 1
𝑣𝑢𝑖

⁄ )] , onde 𝑉𝑂𝑖 é o valor original atualizado de 

cada grupo i de ativos que compõem a BRA em set/2019 e 𝑣𝑢𝑖 é a vida útil média (em 
anos) de cada grupo i, respectivamente. O resultado equivale à transformação do 
resultado de depreciação + remuneração da BRA residual (que é decrescente) em um 
valor constante no tempo. 

Remuneração do 
Estoque 

WACC regulatório * Estoque de materiais de consumo 

Tributos sobre o 
lucro (CSLL) 

CSLL = 9% * Base de cálculo de IRPJ e CSLL (ver seção 3.3.3.5) 

Fonte: elaboração própria. 

3.3.1 Taxa de Remuneração Regulatória – WACC 

A metodologia de cálculo da Taxa de Remuneração Regulatória dos investimentos da Cesama está 

detalhada na Nota Técnica GRT 02/2020, publicada no site da Arsae na página da Audiência Pública nº 

30/2020. Em resumo, a taxa é dada pela média ponderada dos custos de capital próprio e de terceiros, 

considerando as fontes de recursos onerosos utilizadas pela companhia para financiar seus investimentos: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑊𝑒 𝑅𝑒  +  𝑊𝑑  𝑅𝑑 

onde: WACC = Weighted Average Cost of Capital (Custo Médio Ponderado de Capital); 
We = Participação relativa do capital próprio (equity) no financiamento total; 
Wd = Participação relativa do capital de terceiros (debt) no financiamento total; 
Re  e Rd = Custos do capital próprio e do capital de terceiros, respectivamente. 

  

O cálculo acima resulta na remuneração líquida a ser auferida pelo prestador após pagamento dos 

tributos sobre o lucro. O resultado, como será demonstrado a seguir, foi uma taxa de 9% ao ano, acima da 

inflação.  

3.3.1.1 Custo do Capital Próprio 

O Custo do Capital Próprio refere-se à remuneração do investimento realizado pelo prestador com 

recursos próprios, advindos da sua geração de caixa ou de aporte de recursos por acionistas. É 

essencialmente um custo de oportunidade, visto que o investidor se depara com a escolha entre diferentes 

remunerações e riscos, que envolvem o risco de liquidez, de crédito, de mercado, dentre outras incertezas 

associadas ao investimento. O cálculo foi feito a partir do modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), 

constituído a partir de uma taxa livre de risco acrescida de um prêmio pelo risco não diversificável: 

𝑅𝑒 =  𝑅𝑓 + 𝛽 [𝐸(𝑅𝑚) −  𝑅𝑓] + 𝑟𝑏𝑟 

onde: Re = Custo do capital próprio; 
Rf = Taxa de retorno de um ativo considerado livre de risco; 
𝛽  = Coeficiente Beta, medida de risco do ativo em relação ao risco sistemático da carteira de mercado; 
E(Rm) = Expectativa da rentabilidade oferecida pelo mercado em sua totalidade; 

 rbr = Prêmio de risco país. 
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Prezando principalmente pela estabilidade da metodologia e pela previsibilidade dos resultados ao 

longo do horizonte de tempo relevante, o período de referência para todas as variáveis foi de 10 anos, com 

exceção do cálculo do coeficiente Beta. A fundamentação da construção do modelo e da escolha de cada 

variável está na Nota Técnica GRT 02/2020. Quanto ao mercado de referência, também com exceção do 

Beta, foi selecionado o mercado estadunidense. Para adequar os resultados aferidos com base no mercado 

estrangeiro ao mercado brasileiro, foi efetuada a adição do risco país e a conversão dos efeitos inflacionários 

sobre os parâmetros.  

A estimativa do Beta da Cesama partiu do cálculo do Beta de uma empresa de referência nacional 

(Copasa), por meio da regressão dos retornos logarítmicos semanais das ações da companhia contra os do 

Ibovespa. O cálculo dos retornos foi feito pela média semanal das cotações diárias de fechamento, 

removendo os outliers distantes mais de 2,576 desvios-padrão6 da média. O resultado foi um Beta de 0,78 

para a empresa de referência. Com os devidos ajustes relacionados à alavancagem específica das duas 

empresas, o Beta definido para a Cesama foi de 0,81.  

A próxima tabela resume o cálculo do custo de capital próprio calculado para a Cesama (10,27% ao 

ano acima da inflação), destacando o resultado de cada parâmetro: 

Tabela 2 - Custo do Capital Próprio 

 
Fonte: elaboração própria. 

No processo de cálculo com base em mercado estrangeiro, deve-se efetuar a conversão dos valores 

extraídos daquele mercado para valores em moeda local, o que foi feito adicionando-se o diferencial de 

inflação: 

Tabela 3 - Conversão dos parâmetros em moeda estrangeira 

 
Fonte: elaboração própria. 

Pela ótica do incentivo ao investimento, essencial para o alcance da universalização do acesso aos 

serviços de saneamento, a remuneração do capital próprio deve ser maior que a rentabilidade líquida de 

outras oportunidades do mercado que ofereçam igual ou menor risco. Uma remuneração real de 10,27% 

                                                           
6 Valor “z” crítico para 99% de confiança. 

Valor

0,78

0,59

0,81

7,00%

15,68%

8,68%

2,52%

1,74%

5,73%

16,59%

10,27%

Parâmetros - Custo do Capital Próprio

Beta (β) da empresa de referência

Rentabilidade do ativo livre de risco (Rf)

Prêmio de risco de mercado (Rm - Rf)

Prêmio de risco país (rbr)

Custo do Capital Próprio (Re) real

Rentabilidade da carteira de mercado (Rm)

Inflação estadunidense (CPI)

Inflação brasileira (IPCA)

Custo do Capital Próprio (Re) nominal

β da empresa de referência desalavancado

β ajustado pela alavancagem da Cesama

Parâmetros Em US$ Em R$

Rentabilidade do ativo livre de risco (Rf) 2,96% 7,00%

Rentabilidade da carteira de mercado (Rm) 11,31% 15,68%

Prêmio de risco de mercado (Rm - Rf) 8,35% 8,68%
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para o capital próprio está cerca de 400% acima da média das rentabilidades de ativos de baixo risco 

disponíveis no mercado brasileiro: poupança, papéis indexados à Selic e ao CDI e títulos prefixados do 

tesouro, conforme apresentado no gráfico abaixo. Em relação ao retorno real do mercado acionário, o 

Ibovespa apresentou variação média7 de apenas 0,5% ao ano nos últimos 10 anos. 

Gráfico 2 - Comparativo de rentabilidades reais, líquidas de tributos (% ao ano) 

 
Fonte: elaboração própria. 
Rentabilidade média nos últimos 10 anos, com exceção dos títulos do Tesouro, para os quais se baseou 
na última informação disponível. Considerou-se a menor alíquota de impostos no caso de tributação 
regressiva, dado o perfil de investimento de longo prazo no setor de saneamento. 

3.3.1.2 Custo do Capital de Terceiros 

O capital de terceiros engloba todos os recursos obtidos de fontes externas à empresa, 

(financiamentos e empréstimos de instituições financeiras, emissão de debêntures, notas promissórias e 

outros direitos creditórios etc.). Seu custo é expresso pelas taxas de juros pagas nessas operações.  

O Custo de Capital de Terceiros regulatório da Cesama para este ciclo tarifário foi calculado com 

base na média entre duas taxas de juros nacionais: a Taxa Preferencial Brasileira (TPB) e a taxa média das 

operações de crédito para pessoa jurídica com recursos direcionados para financiamento de investimentos, 

ambas calculadas e divulgadas pelo Banco Central, de modo a buscar maior congruência entre o custo 

regulatório determinado e os custos verificados no mercado.  

Tabela 4 - Custo do Capital de Terceiros 

 
Fonte: elaboração própria. 

A remuneração real conferida ao prestador para arcar com os custos de capital é mantida fixa ao 

longo do ciclo tarifário. Como o custo de capital de terceiros é gerenciável, há incentivo à redução de custos, 

                                                           
7 Média anualizada dos retornos acumulados em cada mês. 

Valor

14,53%

9,47%

5,73%

12,00%

5,92%

Taxa BNDES-PJ

Custo do Capital de Terceiros (Rd) nominal

Custo do Capital de Terceiros (Rd) real

Inflação (IPCA)

Parâmetros - Custo do Capital de Terceiros

Taxa Preferencial Brasileira (TPB)
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na medida em que, durante o ciclo, o que é economizado com uma melhor gestão da dívida representa um 

excedente de recursos para o prestador. 

3.3.1.3 Estrutura de Capital 

O cálculo da participação de cada fonte de financiamento (estrutura de capital) é feito, geralmente, 

a partir do Balanço Patrimonial. Porém, há o problema de que alguns valores são atualizados pela inflação 

(como a dívida), enquanto outros são valores históricos sem correção monetária. Portanto, a estrutura de 

capital será definida da seguinte forma:  

 Ativo total: valor do ativo total contabilizado no Balanço Patrimonial em set/19, substituindo os 

valores do Intangível e Imobilizado pelo valor residual (líquido da depreciação) dos ativos que 

compõem o Banco Patrimonial da Cesama (Ativos Essenciais, Ativos Acessórios e também os ativos 

onerosos classificados como Fora da Base de Ativos Regulatória - FBR8) a preços de set/19; 

 Capital de terceiros: passivo total contabilizado no Balanço Patrimonial de set/19; 

 Capital próprio: diferença entre o valor do ativo total e a parcela financiada com capital de terceiros. 

Tabela 5 - Cálculo da Estrutura de Capital 

 
Fonte: Cálculo da Arsae a partir de informações da Cesama. 

3.3.1.4 Cálculo da Taxa de Remuneração Regulatória 

Aplicando os resultados do custo de capital próprio e de terceiros e da estrutura de capital à equação 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑊𝑒 𝑅𝑒  +  𝑊𝑑  𝑅𝑑, chega-se à Taxa de Remuneração Regulatória de 9% ao ano (taxa real pós-

impostos). Esta taxa será utilizada tanto para o cálculo da remuneração do investimento em ativos essenciais 

e estoques quanto para o cálculo da anuidade da base de ativos acessórios.  

Tabela 6 - Resultado do cálculo da Taxa de Remuneração Regulatória – WACC 

 

                                                           
8 Apesar dos ativos classificados como FBR (Fora da Base de Ativos Regulatória) não serem remunerados, devem compor o total de 

ativos para cálculo da estrutura de capital. Se fossem expurgados deste cálculo, seria como considerar que foram totalmente 
financiados por capital próprio, em vez de com capital próprio e de terceiros. Procedendo o cálculo com os ativos FBR inclusos, chega-
se ao mesmo resultado que seria obtido se eles não fossem inclusos, mas fosse deduzido também seu valor, proporcionalmente, das 
respectivas fontes de financiamento. Mas não são considerados os ativos constituídos com recursos não onerosos (doações, 
subvenções, antecipação de recursos pelos usuários etc.), já que não há captação de recursos associada a esses itens. 

Descrição Valor

A - Valor total do Ativo no Balanço Patrimonial 441.444.280R$         

B - Valor residual atualizado dos ativos onerosos no Banco Patrimonial 312.378.404R$         

C - Valor do Intangível e Imobilizado no Balanço Patrimonial 284.074.690R$         

Ativo total ajustado (A + B - C) 469.747.995R$         

Capital de Terceiros = Valor do Passivo no Balanço Patrimonial 136.976.088R$         29,16% (We)

Capital próprio = Ativo total ajustado (-) Capital de Terceiros 332.771.907R$         70,84% (Wd)

%

100,00%

Parâmetro Valor (% a.a.)

Custo do Capital Próprio (Re) nominal 16,59%

Custo do Capital de Terceiros (Rd) nominal 12,00%

Parcela de capital próprio (We) 70,84%

Parcela de capital de terceiros (Wd) 29,16%

Resultado Valor (% a.a.)

WACC nominal pós-impostos (vanilla ) 15,25%

Inflação brasileira (πBrasil) - IPCA 5,73%

WACC real pós-impostos (vanilla ) 9,00%
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A memória de cálculo do WACC está disponível para consulta na página da Audiência Pública nº 30 
no site da Arsae.  

3.3.2 Base de Remuneração Regulatória (BRR) 

A Base de Remuneração Regulatória (BRR) engloba três itens tratados de forma diferente: 

Item Forma de recuperação e/ou remuneração 

Base Regulatória de Ativos Essenciais (BRE) Remuneração do valor residual + quota de depreciação  

Base Regulatória de Ativos Acessórios (BRA) Remuneração + depreciação em forma de anuidade constante 

Estoque de materiais de consumo Remuneração do valor imobilizado em estoque 
 

Nas bases de ativos essenciais e acessórios, são incluídos os ativos em operação e úteis para o serviço 

prestado, de forma que sejam remunerados e recuperados os recursos utilizados na construção ou aquisição 

da infraestrutura necessária para a prestação dos serviços.  

O Banco Patrimonial da Cesama é a principal fonte de informação para cálculo das bases de ativos. 

Os saldos de valor residual  dos ativos (parcela ainda não depreciada) são consistidos com as Demonstrações 

Financeiras Padronizadas – DFP do mesmo período de referência. O Banco Patrimonial contém a data de 

incorporação dos ativos, classificação contábil, vida útil, descrição, saldos de amortização e depreciação 

acumuladas, além de outras informações de natureza gerencial.  

A Arsae classifica os ativos do banco patrimonial da Cesama em três grupos: Base Regulatória de 

Ativos Essenciais (BRE), Base Regulatória de Ativos Acessórios (BRA) e Fora da Base de Ativos Regulatória 

(FBR), conforme quadro abaixo. 

Quadro 9 – Classificação e tratamento tarifário da Base de Remuneração Regulatória 

Classificação Descrição do grupo Ativos Consideração nas tarifas 

A
TI

V
O

S 
 R

EC
O

N
H

EC
ID

O
S 

BRE - Base 
Regulatória 

de Ativos 
Essenciais 

Ativos integrantes dos sistemas de água 
e esgoto, imprescindíveis à prestação 
dos serviços. São bens irrecuperáveis 
(sunk costs), que não podem ser 
convertidos para uso em outra 
atividade, sendo específicos e 
essenciais aos serviços regulados. 
Correspondem a 90% dos ativos em 
serviço. 

- Estações de tratamento de água e 
de esgoto; 
- Barragens, sistemas de captação, 
adutoras, redes e reservatórios de 
água; 
- Estações elevatórias, redes, 
ramais, interceptores e emissários 
de esgoto; 
- Ligações de água e de esgoto; 
- Direito de uso de servidões, etc. 

O valor investido é 
recuperado nas tarifas em 
parcelas (quotas de 
depreciação) ao longo da 
vida útil contábil dos ativos, 
acrescido de juros 
(remuneração do 
investimento ainda não 
amortizado) 

BRA - Base 
Regulatória 

de Ativos 
Acessórios 

Ativos necessários, porém não 
essenciais, indiretamente relacionados 
à prestação do serviço. Embora 
contribuam para a execução da 
atividade principal da entidade, não são 
irrecuperáveis, podendo ser 
convertidos para outras atividades. 
Podem ser adquiridos ou alugados, a 
depender da decisão gerencial da 
empresa ao avaliar os custos e 
benefícios. Depois de adquiridos, 
podem ser facilmente 
vendidos/substituídos, por não terem 
relação estrita com os serviços de água 
e esgoto. 

- Móveis, utensílios e outros bens de 
uso administrativo; 
- Imóveis administrativos; 
- Veículos; 
- Software; 
- Ferramentas; 
- Máquinas e equipamentos de uso 
não restrito aos serviços e água e 
esgoto. 

Valor recuperado e 
remunerado por meio de 
anuidades constantes*, 
método mais coerente com 
a possibilidade de aluguel 
dos ativos. 
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FBR - Fora da Base 
de Ativos 

Regulatória 

Ativos não reconhecidos para fins de 
remuneração e amortização nas tarifas, 
por não serem relacionados ou não 
serem necessários aos serviços de 
abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário; por não 
estarem ainda em operação (obras em 
andamento e ativos paralisados, por 
exemplo); ou porque foram 
constituídos com recursos não 
onerosos. 

- Obras em andamento; 
- Ativos constituídos com recursos 
de doações, subvenções 
governamentais ou antecipados 
pelos usuários via tarifa; 
- Ativos doados; 
- Ativos não relacionados ou 
desnecessários à prestação dos 
serviços. 

Não são considerados nas 
tarifas. 

Estoque de 
materiais de 

consumo 

Estoque de materiais a serem 
consumidos rotineiramente na 
prestação dos serviços. Ao serem 
consumidos, terão a natureza de 
despesas operacionais. 

 
O valor médio mantido em 
estoque é remunerado nas 
tarifas. 

Estoque de 
materiais para 

obras 

Estoque de materiais que serão 
utilizados na constituição de ativos que 
virão a compor o Banco Patrimonial. 

 

Não são considerados nas 
tarifas, assim como as 
obras em andamento não o 
são.  

Fonte: elaboração própria. 

* As anuidades são calculadas pela fórmula: ∑[𝑉𝑂𝑖 ∗ (𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 0,5 + 1
𝑣𝑢𝑖

⁄ )] , onde 𝑉𝑂𝑖 é o valor original atualizado de cada grupo 

i de ativos que compõem a BRA em set/2019 e 𝑣𝑢𝑖  é a vida útil média (em anos) de cada grupo i, respectivamente. O resultado 
equivale à transformação do resultado de depreciação + remuneração da BRA residual (que é decrescente) em um valor constante 

no tempo, ou, demonstrado de outra forma: 𝐴𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = ∑ (𝑉𝑂𝑖 ∗
1

𝑣𝑢𝑖
+ ∑

𝑉𝑂𝑖𝑗 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶

𝑛+1

𝑛
𝑗=0 ) . 

Foi utilizado como referência para os cálculos o Banco Patrimonial de set/2019, mês que marca a 

metade do período de referência (PR0) da Revisão Tarifária (abr/19 a mar/20). Os valores de cada ativo foram 

corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data dos investimentos. 

Tabela 7 - Bases Regulatórias de Ativos Essenciais e Acessórios 

 
Fonte: Cálculos da Arsae a partir do banco patrimonial da Cesama de set/19. 

O valor residual9 apurado para a BRE foi de R$ 200.562.061, que representa o montante médio 

necessário para a prestação de serviços no período de referência, nas condições observadas nesse período. 

Em seguida, esse valor ainda sofre mais uma correção monetária, sendo atualizado pelo IPCA para o ano 1 

do ciclo tarifário10. 

                                                           
9 Líquido da depreciação/amortização acumulada. 
10 Como o valor que compõe a Receita Requerida é a remuneração incidente sobre essa base, e não o valor da base em si, é 
indiferente a aplicação da correção inflacionária sobre a base ou sobre a remuneração calculada. 

Valor original dos ativos não 

totalmente depreciados

BRE 328.502.761R$                       200.562.061R$             91,5%

BRA 35.608.661R$                          18.670.180R$               8,5%

Total 364.111.422R$                       219.232.242R$             

Valor residual

em set/19



 

22 
 

O valor residual apurado para a BRA foi de R$ 18.670.180, 8,5% da base de ativos remunerável. O 

valor original referente a esse mesmo ativos, também atualizado pela inflação, é de R$ 35,61 milhões, valor 

de referência para cálculo da anuidade da BRA. 

O valor apurado para o estoque de materiais de consumo foi de R$ 3.898.427, referente ao estoque 

médio mantido durante o período de referência (rubrica contábil: “Materiais em Almoxarifado”). 

3.3.3 Cálculo dos Custos de Capital 

Após a definição da taxa de remuneração regulatória (WACC regulatório) e da base de remuneração, 

passa-se aos cálculos de cada item do grupo Custos de Capital: 

(i) Remuneração do investimento em ativos essenciais (BRE); 

(ii) Quota de depreciação regulatória da Base Regulatória de Ativos Essenciais (BRE); 

(iii) Anuidade da Base Regulatória de Ativos Acessórios; 

(iv) Remuneração do estoque de materiais de consumo e análise da necessidade de capital de giro; 

(v) Tributos sobre o lucro. 

3.3.3.1 Remuneração do investimento em ativos essenciais (BRE) 

A aplicação da taxa de remuneração (WACC) sobre a Base de Remuneração dos Ativos Essenciais 

(BRE) resulta no valor total de remuneração dos investimentos: 

Tabela 8 – Cálculo da remuneração dos investimentos em ativos essenciais 

Investimento em 
ativos essenciais 

Remuneração 
9,00% 

Remuneração 
atualizada p/ ano 1* 

 R$                200.562.061   R$         18.056.700   R$        18.716.491  

* Correção pelo IPCA para preços do 1º ano do ciclo (abr/20 - mar/21). 

Assim, as tarifas da Cesama contemplarão um valor anual de R$ 18,7 milhões a título de 

remuneração dos investimentos realizados em ativos essenciais. Esse valor será corrigido pelo IPCA nos 

reajustes tarifários anuais.  

3.3.3.2 Quota de depreciação regulatória da BRE 

Nesta revisão tarifária, as taxas de amortização/depreciação utilizadas para propiciar a recuperação 

do capital investido com recursos onerosos foram as taxas adotadas pela Cesama. Com base no valor original 

atualizado de cada ativo que compõe a BRE no banco patrimonial de referência (set/2019) e na sua respectiva 

vida útil, calculou-se o valor de depreciação/amortização anual de cada ativo. 

A soma desse resultado para cada ativo da BRE corresponde ao valor da quota de depreciação 

regulatória dos ativos essenciais: R$ 13.478.805. Com a projeção da inflação para o ano 1 do ciclo tarifário, o 

valor resultante é de R$ 13.971.319. 

3.3.3.3 Anuidade dos ativos acessórios (BRA) 

Assim como os ativos da BRE, os ativos da BRA serão recuperados nas tarifas com base em suas vidas 

úteis e serão remunerados pela mesma taxa que os ativos essenciais (WACC regulatório). Porém, esses 

valores serão entregues em forma de uma anuidade constante, método mais coerente com a possibilidade 

de aluguel desses ativos e com o fato de que eles não precisam ser parcialmente repostos durante sua vida 

útil, mas apenas ao final. 
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O valor da anuidade garante a remuneração integral somada a um montante suficiente para a 

aquisição de um ativo novo ao fim da sua vida útil. A garantia de um valor constante ao longo do tempo11 

facilita a decisão gerencial entre alugar ou adquirir tais itens. 

A adoção deste modelo vem ao encontro da recente revisão do Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2) 

“Arrendamentos”, segundo o qual os valores de contratos de aluguel, arrendamento, leasing e outros que 

conferem à entidade o direito de uso de um ativo em troca de uma contraprestação, salvo exceções, podem 

ser ativados e depreciados ao longo do prazo do respectivo contrato.  

O cálculo da anuidade dos ativos acessórios será dado pelo somatório dos resultados do cálculo a 

seguir para cada grupo de ativos da BRA, agrupados por vida útil conforme apresentado na próxima tabela. 

∑  [𝑉𝑂𝑖 ∗ (𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 0,5 + 1
𝑣𝑢𝑖

⁄ )] 

onde: 𝑉𝑂𝑖  = valor original atualizado de cada grupo i de ativos que compõem a BRA em set/2019; 

 𝑣𝑢𝑖   = vida útil média (em anos) de cada grupo i. 

 

No caso de terrenos e software, que não têm vida útil determinada (não depreciam), a anuidade 

constante é dada diretamente pela remuneração do valor original atualizado (WACC * valor original). 

Tabela 9 – Resultado do cálculo da anuidade da BAR 

 
Fonte: Cálculos da Arsae a partir do banco patrimonial da Cesama de set/19. 

3.3.3.4 Necessidade de Capital de Giro (NCG) 

O cálculo regulatório da necessidade de capital de giro é dado por dois componentes: 

(i) o capital que o prestador precisa imobilizar na forma de estoques; 

(ii) o capital que precisa ficar disponível em caixa ou equivalentes de caixa devido ao 

descasamento temporal entre pagamentos e recebimentos. 

Quanto ao item (i), será remunerado pelo WACC regulatório o valor médio mantido em estoque de 

materiais de consumo, de modo a custear o financiamento desses recursos durante o tempo em que são 

mantidos em estoque. Apenas para referência, o Prazo Médio de Estocagem (PME) da Cesama com base em 

dados recentes é de aproximadamente 375 dias. 

                                                           
11 O valor da anuidade será aproximadamente constante inclusive em diferentes ciclos, podendo variar devido ao 
aumento da quantidade e valor de novos itens adquiridos em relação aos baixados, mas não variando com a curva de 
depreciação. 

Ativos Acessórios
Valor original 

atualizado

Vida útil 

(anos)

Anuidade

constante

Máquinas, equipamentos, móveis e utensílios 7.946.348           10 1.152.342R$           

Construções civis administrativas 11.610.704         25 987.087R$               

Benfeitorias administrativas 1.808.063           18 181.838R$               

Terrenos (administrativo) 9.518.002            - 856.910R$               

Veículos 1.422.727           5 348.590R$               

Software 3.302.377            - 297.315R$               

Ferramentas 439                       5 108R$                       

Total da anuidade dos ativos acessórios 35.608.661         3.824.189R$           
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Quanto ao item (ii), verificou-se que o montante que a Cesama já mantém em caixa por razões 

diversas é cerca de 7 vezes maior12 que o valor necessário para cobrir o descasamento temporal entre 

pagamentos e recebimentos, que representa cerca de 2,07% da receita tarifária. Considerando que os 

rendimentos de aplicação financeira desse valor são suficientes para remunerá-lo, já que não há risco 

associado, não será adicionada nas tarifas uma remuneração pelo recurso mantido em caixa para giro. Cabe 

ressaltar que os rendimentos de aplicação financeira auferidos pelo prestador não serão revertidos para a 

modicidade tarifária como parte das Outras Receitas (ver seção 3.6). 

Tabela 10 - Necessidade de Capital de Giro (NCG) 

 
Fonte: elaboração própria. 

Assim, conforme explanado acima, será necessário remunerar pelo WACC regulatório apenas o 

estoque de materiais. 

Tabela 11 – Resultado da remuneração do estoque de materiais de consumo 

Estoque de materiais* 
Remuneração 

9,00% 
Remuneração 

atualizada p/ ano 1** 

 R$                    3.898.427   R$              350.977   R$              363.802  

* Rubrica “Materiais em Almoxarifado”. 

** Correção pelo IPCA para preços do 1º ano do ciclo (abr/20 - mar/21). 

 

3.3.3.5 Tributos sobre o lucro 

Considerando que a taxa de remuneração regulatória será dada pelo WACC pós-impostos, que 

representa a remuneração final já líquida de tributos, é necessário calcular à parte o valor a ser considerado 

nas tarifas para pagamento dos tributos sobre o lucro (no caso da Cesama apenas a Contribuição Social sobre 

o Lucro Líquido - CSLL)13. 

A estimativa do valor necessário para pagamento da CSLL é feita conforme ilustrado na figura abaixo. 

 

                                                           
12 Da ordem de R$ 30 milhões em out/2019 (numerários, depósitos bancários livres e aplicações financeiras de liquidez 
imediata. Não inclui depósitos e aplicações vinculados). 
13 A partir de maio de 2010 a Cesama obteve liminar favorável à suspensão da obrigatoriedade do recolhimento do 
imposto de renda devido à imunidade tributária recíproca entre entes da Federação (União e Município, no caso). Se 
uma nova decisão levar ao retorno da obrigatoriedade do recolhimento durante o ciclo tarifário, pode ser realizada uma 
revisão tarifária extraordinária ou compensações nos reajustes anuais. 

Item Valor Cálculo

Receita Bruta de Água e Esgoto 224.920.892R$    A partir da contabilidade

Ciclo Médio das Receitas Diretas (CR) 29,64 dias Prazo médio de recebimentos

( + ) Clientes 18.515.614R$       Receita*dias/360

Despesas Operacionais 149.464.302R$    A partir da contabilidade

Ciclo Médio das Despesas Operacionais (CD) 33,41 dias Prazo médio de pagamantos

( - ) Passivo Operacional 13.869.514R$       Despesa*dias/360

4.646.099R$         Clientes - Passivo op.

2,07% Percentual da receita

Ciclo de caixa (sem prazo de estocagem) 7,44 dias Necessidade/receita*360

Estoque de materiais 4.148.864R$         A partir da contabilidade

Despesas com Materiais 3.980.923R$         A partir da contabilidade

Ciclo Médio dos Estoques 375 dias Estoque/despesa*360

Necessidade de recursos em caixa para giro
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Figura 2 – Processo de cálculo do valor para pagamento da CSLL e outros desembolsos 

 
¹ 4,93% é a média ponderada dos percentuais de distribuição de participação nos 
resultados aos empregados da Cesama, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 
2017/2019: 6% para os que estão no PCS 2007 e 4% a 5% para os que estão no PECS 2012, 
considerando o período 2020 a 2024. 
² O art. 202 estabelece que, quando o estatuto da empresa for omisso, a distribuição será 
de metade do lucro líquido ajustado. A Arsae considerou que, para obter o benefício fiscal, 
a Cesama efetuará a distribuição em forma de JCP, imputando seu valor como dividendo 
para cumprimento da distribuição devida, conforme permitido pela legislação. 

 

Nota-se que o cálculo é circular, já que os tributos reduzem a base de cálculo dos Juros sobre o Capital 

Próprio e da Participação nos Resultados, que, por sua vez, reduzem a base de cálculo dos tributos.  

O cálculo apresentado não intenciona acertar o montante exato de tributos sobre o lucro que serão 

incorridos, mas ao menos aproximá-lo, levando em consideração fatores que obrigatoriamente impactarão 

seu valor. Podem ser apontadas diversas outras questões que afetam a base tributária relacionada aos custos 

de capital, e que, pela impossibilidade de se quantificá-las ex ante, não são consideradas nos cálculos. Por 

exemplo, variações na estrutura de capital, no patamar de custos operacionais e nas destinações do 

resultado, que podem ocasionar aumento ou redução dos valores incorridos com a CSLL. Tais fatores são 

desconsiderados na estimativa do valor de tributos sobre o lucro contemplado na tarifa. Se o prestador pagar 

menos ou mais tributos que o considerado, a diferença será absorvida ao longo do ciclo tarifário, em 

congruência com as premissas da regulação por preço-teto. 

3.4 Destinações Específicas 

3.4.1 Contas de Destinação Específica Extintas 

3.4.1.1 Tarifa Social 

Para garantir a neutralidade dos efeitos do subsídio da Tarifa Social sobre a receita tarifária da 

Cesama, a Arsae instituiu na Revisão de 2016 um mecanismo de compensação pela diferença entre a 

concessão de benefício estimada e a realizada. Para tanto, foi criada uma conta de Destinação Específica, na 

qual a Cesama deveria depositar mensalmente 2,36% da receita tarifária para financiar sua perda com os 

subsídios. Nesse mecanismo, a receita tarifária era calculada considerando um faturamento dos usuários da 

categoria social sem os subsídios de modo que estes passariam a ser financiados pelo saldo da conta de D.E.  

   Total recursos alocados para Custos de Capital e Destinações Específicas

   (-) Depreciação contábil registrada nos últimos 12 meses

   (-) Valor contábil de encargos de empréstimos nos últimos 12 meses

   (-) Participação nos Resultados (4,93%¹ * Base de cálculo da PR)

   (-) JCP (conforme regra de dividendos² prevista na Lei 6.604/76)

   (=) Base de cálculo de IRPJ e CSLL

   (-) CSLL (9% * Base de cálculo de IRPJ e CSLL)

   (-) IRPJ (25% * Base de cálculo de IRPJ e CSLL)

   (+) JCP

   (=) Lucro Líquido

   (-) Impacto das DEs e (-) Reserva legal

   (+) Participação nos Resultados

   (=) Base de cálculo Participação nos Resultados (sem efeito das DEs)
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Nesta revisão, o cálculo das tarifas já passa a contemplar o subsídio diretamente, isto é, a receita 

tarifária será calculada considerando os valores da tabela tarifária com os descontos da tarifa social e o 

mercado incorrido. Portanto, a companhia não deverá depositar percentual algum em conta vinculada, 

estando extinta a Destinação Específica para o item. Com esta mudança, eventuais diferenças entre o 

mercado social estimado e realizado serão compensadas nos reajustes anuais como componente financeiro. 

Com isso, a partir de abril de 2020, a Cesama está autorizada a efetuar o saque integral dos recursos 

remanescentes na conta vinculada e encerrá-la. 

Arsae irá apurar o saldo que deveria estar na conta vinculada após a conclusão dos depósitos e saques 

referentes a março de 2020, e esse saldo será considerado na compensação financeira da Tarifa Social do 

reajuste de 2021. 

É importante mencionar que o nível de cadastramento de usuários na categoria social ainda está 

muito aquém do desejado. Estima-se que aproximadamente 26.000 famílias tenham direito ao benefício, 

enquanto o último dado disponível apontou um cadastramento de apenas 6.376 economias. O prestador 

deve envidar esforços de divulgação, para que os usuários saibam da possibilidade do benefício e o 

requisitem. Ao mesmo tempo, é fundamental que a Cesama atualize e complete seu banco comercial (falta 

informação de CPF/CNPJ e RG para muitos usuários), possibilitando cruzamentos do banco com o CadÚnico, 

para identificação do real mercado do prestador e o volume total de usuários com direito ao benefício da 

tarifa social. 

3.4.1.2 Manutenção e Treinamento 

Na Revisão de 2016 foram destinados 6,39% da receita tarifária para a Destinação Específica de 

Manutenção e 0,064% para a D.E. de Treinamento. Nos quatro anos que se sucederam, a Cesama apresentou 

aumento de suas despesas tanto com manutenção como com treinamento. Segundo a percepção da própria 

Cesama, o mecanismo contribuiu para uma mudança de cultura interna em relação à importância de se 

priorizar a continuidade dessas ações. Com isso, a Arsae entende que o controle dos recursos pelo regulador 

não é mais necessário. 

Assim, na presente revisão tarifária, os custos referentes a esses dois itens foram incorporados à 

base tarifária do prestador, não devendo mais ser mantidos em conta de destinação específica.  

A partir de abril de 2020, a Cesama está autorizada a efetuar o saque integral dos recursos 

remanescentes nas duas contas vinculadas e encerrá-las. 

3.4.2 Contas de Destinação Específica Mantidas 

Foram mantidas as seguintes destinações específicas: Proteção de Mananciais, Controle de Perdas 

e Investimento Incentivado. Os valores a serem depositados mensalmente em cada conta bancária 

específica se referem à aplicação dos percentuais apresentados na próxima tabela sobre a receita tarifária 

calculada pela incidência das tarifas em vigor sobre o mercado faturado líquido das vendas canceladas e dos 

descontos concedidos a usuários. 

Os recursos de destinação específica deverão ser mantidos em conta de aplicação financeira 

vinculada, e poderão ser acessados conforme detalhado a seguir para cada programa. Devem ser observados 

registros contábeis específicos para controle analítico e os ativos constituídos com esses recursos devem 

constar no banco patrimonial da companhia como financiados por recursos não onerosos, já que serão 

antecipados pelos usuários. 
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Tabela 12 – Destinações Específicas 

 
* Os valores a serem entregues nas tarifas irão variar com as correções 

inflacionárias e com o crescimento do mercado (nº de usuários atendidos e 
volumes consumidos). 

Como as tarifas entregarão a alíquota total de Pasep e Cofins incidente sobre esses recursos, as 

futuras recuperações de crédito tributário relacionadas aos ativos constituídos com esses recursos também 

deverão ser depositadas nas respectivas contas vinculadas. 

A Cesama deverá encaminhar para a Arsae e disponibilizar em seu sítio eletrônico informes 

trimestrais sobre as atividades desenvolvidas, o andamento e os resultados efetivamente alcançados com 

cada programa. 

3.4.2.1 Proteção de Mananciais 

Na Revisão de 2016, a Arsae definiu a destinação específica de 1,25% da Receita Tarifária para 

Proteção de Mananciais. O saldo da conta poderia ser sacado para os pagamentos da Cobrança pelo Uso de 

Recursos Hídricos e, o valor remanescente (cerca de 0,5% da receita), seria para financiar um Programa de 

Proteção de Mananciais de Abastecimento em caráter permanente. O objetivo era garantir recursos para 

que a Cesama fizesse investimentos na recuperação de áreas degradadas e na conservação das matas nativas 

nas bacias onde se localizam suas captações. 

Nesta revisão, como já foi explicado na seção 3.2, os custos decorrentes da Cobrança pelo Uso de 

Recursos Hídricos já foram inseridos na Receita Tarifária no grupo de Tributos e Outras Obrigações. Sendo 

assim, os valores acumulados na conta vinculada não poderão ser acessados para pagamento dessa cobrança 

a partir de abril de 2020. 

Foram alocados 0,5% da Receita Tarifária para a Destinação Específica de Proteção de Mananciais. 

Os recursos poderão ser acessados livremente para custeio de ações contempladas no cardápio de ações 

a seguir.  

Quadro 10 – Cardápio de Ações para o Programa de Proteção de Mananciais 

Ações Unidade Indicadores 

Promover treinamentos/sensibilização empregados envolvidos Evento realizado N° pessoas treinadas 

Promover oficina de mudas, plantio, manutenção e preservação 
de plantas 

Oficina realizada Nº participantes 

Fornecer Kit manutenção Kits  Nº de kits fornecidos 

Capacitar em práticas de conservação de solo e água  
Família agricultora 

capacitada/assistida  

N° pessoas treinadas 

Capacitar para a promoção de cultivo de orgânicos  N° pessoas treinadas 

Cercar APPs  Metros Metros de cerca implantada 

Plantar em áreas de recargas, matas ciliares e nascentes  Muda Nº de mudas plantadas 

Adequar estradas  Km Nº km adequado 

Proteção de Mananciais 1.144.623R$          0,500%

Controle Perdas 2.289.245R$          1,000%

Investimento Incentivado 16.479.238R$        7,199%

Total de Destinações Específicas 19.913.105R$        8,699%

Subgrupo
Valores iniciais 

estimados*
% da RT aplicação
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Construir bacia para contenção de água de chuva Bacia de contenção Nº bacias implantadas 

Construir biodigestores ou alternativa para eliminação de 
dejetos de animais nas águas  

Biodigestor/alternativa  Nº biodigestores/alternativa implantado 

Construir fossa rural ou alternativa para eliminação de dejetos 
humanos nas águas  

Fossa/alternativa Nº fossas/alternativa implantada 

Treinar agentes colaborativos de monitoramento de água Pessoa treinada Nº agentes treinados 

Construir cisternas de captação de água de chuva e bebedouros 
para animais 

Cisterna construída Nº cisterna implantada 

Mobilizar e capacitar para a gestão dos resíduos sólidos Oficina Nº de oficinas realizadas 

Estabelecer instrumentos de comunicação interativa 
(educomunicação) 

Instrumentos de 
comunicação 

Nº de instrumentos criados 

Implantar rede de monitoramento quali-quantitativo Pontos Nº de pontos implantados 

Promover ações com o objetivo de prevenção e combate a 
incêndio e fornecer kit com material básico 

Equipe Nº de equipes formadas 

Realizar evento anual de troca de experiência Evento  Evento realizado 

Comprar e manter áreas para preservação de mananciais. ha Nº de hectare preservado 

Custear os projetos Programa Produtor de Água e Pagamentos 
por Serviços Ambientais (PPA/PSA) 

Família contemplada Nº de famílias contempladas 

 

No caso de iniciativas que não estejam contempladas no cardápio de ações, mas que em dado 

momento sejam entendidas como importantes para a finalidade de proteger os mananciais, a Cesama deve 

apresentar a proposta para homologação, contendo justificativas, resultados esperados e o cronograma de 

execução previsto. 

A Cesama deverá encaminhar para a Arsae-MG e disponibilizar em seu sítio eletrônico informes 

trimestrais sobre as atividades desenvolvidas, o andamento e os resultados efetivamente alcançados. 

3.4.2.2 Controle de Perdas 

Na Revisão de 2016, principalmente motivada pela escassez hídrica vivenciada em 2015 pelo 

município de Juiz de Fora, a Arsae estabeleceu a destinação específica de 1% da receita tarifária para financiar 

um Programa de Controle de Perdas de água. Tal destinação específica tinha como objetivo aumentar a 

eficiência operacional relacionada a perdas reais (físicas), minimizar os efeitos das perdas aparentes (não-

físicas) e reduzir o desperdício de recursos hídricos. 

Durante o ciclo tarifário que sucedeu a Revisão de 2016, as ações voltadas para Controle e Redução 

de Perdas foram acompanhadas pela Equipe de Perdas para Assuntos Regulatórios (EquiPAR) da Arsae. 

Segundo a EquiPAR, apesar de não ser possível atestar por indicadores a gestão eficiente de perdas no 

município14, ficou muito claro o esforço e as decisões acertadas da companhia para um primeiro ciclo de 

investimento. A ausência de uma tendência de diminuição dos índices de perdas no período analisado pode 

ser justificada pelo fato de que após intervenções como setorização do sistema é possível que seja observado 

tanto um aumento quanto uma redução, visto que novos cenários, mais próximos ao real, estão surgindo. 

Confiabilidade e consistência das informações 

As informações enviadas pela Cesama, em geral, apresentam aderência ao solicitado na Resolução 

n° 114/2018.  Uma análise de consistência foi realizada em novembro pela Gerência de Informações 

                                                           
14 Segundo dados enviados pelo prestador à Gerência de Informações Operacionais da Arsae, o percentual de perdas 
na distribuição da Cesama variou em torno de 30% ao longo dos meses, entretanto, desde junho/2019, vem 
apresentando ascensão, tendo finalizado o mês de novembro com percentual igual a 38,7%. 
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Operacionais (GIO) e os ajustes necessários foram solicitados ao prestador, o qual atendeu prontamente à 

solicitação e passou a enviar as informações ajustadas. Vale lembrar que, apesar das informações atenderem 

a certos critérios de confiabilidade, o prestador ainda não passou pelo processo de auditoria do ACERTAR. 

Resultados do programa 

As ações propostas pela Cesama vão além da hidrometração e macromedição, afinal esses já eram 

pontos amplamente contemplados pelo prestador antes mesmo do percentual atribuído na revisão de 2016. 

Durante o período de vigência da destinação específica, a Cesama concentrou-se em ações estruturais e 

estruturantes com foco na setorização do seu sistema, a fim de alcançar uma maior assertividade na tomada 

de decisões para combate e redução de perdas. Abaixo seguem ações realizadas pela companhia: 

 Implantação do sistema GIS – concentra todos os cadastros, cálculos, telemetria e ordens de 
serviço em um único sistema; 

 Intervenção no Sistema Bom Pastor, Passos e São Mateus – instalação de inversores de frequência, 
sensores de pressão, conjuntos motobomba, medidores de vazão, dentre outros; 

 Intervenção em elevatórias, reservatórios e válvulas redutoras de pressão – instalação de 
medidores, telemetria, sensores de pressão e inversores de frequência com vistas à setorização do 
abastecimento de água.  

Proposta para o 2º ciclo 

Nesta revisão, foi mantido o percentual de 1% da Receita Tarifária para a Destinação Específica de 

Controle de Perdas. Os recursos poderão ser acessados livremente para custeio das ações contempladas no 

cardápio de ações a ser elaborado conjuntamente pela Arsae e pela Cesama. No Anexo III, disponível no 

caderno de anexos que acompanha esta nota técnica, a Arsae apresentou proposta inicial de cardápio a ser 

avaliada pela Cesama. 

Para fins de acompanhamento pela Arsae, a Cesama deverá apresentar projetos ou planos de ação 

referentes às iniciativas previstas para os diferentes eixos de atuação para controle de perdas (Informação, 

Diagnóstico, Gestão, Perda Aparente, Perda Real), contemplando a definição de metas progressivas de 

redução de perdas ao longo do ciclo tarifário. 

A Cesama deverá encaminhar para a Arsae-MG e disponibilizar em seu sítio eletrônico informes 

trimestrais sobre as atividades desenvolvidas, o andamento e os resultados efetivamente alcançados. 

3.4.2.3 Investimentos Incentivados 

A Destinação Específica de Investimentos Incentivados foi criada em 2016 para complementar os 

recursos disponíveis para a realização de investimentos. Devido a baixos investimentos históricos, o item 

Custos de Capital, no momento da Revisão Tarifária de 2016, tinha valores inferiores aos necessários para 

execução do Plano de Investimentos. Descontando-se as demais obrigações que consomem parte dos Custos 

de Capital, a Cesama teria naquela época, em média, cerca de R$ 21 milhões anuais para investimento com 

recursos próprios, já considerando a evolução estimada da base de ativos nos próximos 4 anos. Esse valor 

era significativamente inferior à necessidade de investimento com recursos próprios para execução do plano, 

da ordem de R$ 41 milhões anuais, o que motivou a implantação do mecanismo. 

No mesmo sentido, também nesta revisão tarifária será necessário complementar o montante 

disponível de recursos para investimentos. 
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Conforme cálculos apresentados na seção 3.3.3, as tarifas entregarão um montante anual da ordem 

de R$ 32,7 milhões15, já líquido de tributos sobre o lucro, a título de remuneração e recuperação dos 

investimentos onerosos realizados pela Cesama em ativos essenciais. Esse valor não será destinado pela 

Cesama integralmente a reinvestimento, pois existem obrigações atreladas ao lucro, como o pagamento de 

Juros sobre o Capital Próprio aos acionistas e da Participação nos Resultados aos empregados, além das 

amortizações, juros e outros encargos de empréstimos e financiamentos. Descontando os valores estimados 

do pagamento dessas obrigações, sobra um valor líquido de R$ 15,1 milhões de recursos próprios que 

podem ser reinvestidos nos sistemas de água e esgoto. Há ainda um saldo remanescente na conta vinculada 

de Destinação Específica para Investimento Incentivado, de cerca de R$ 53,9 milhões em dez/19. 

Distribuindo-se a utilização desse saldo ao longo do ciclo (R$ 13,5 milhões por ano), o total anual de recursos 

para investimento chega a aproximadamente R$ 28,6 milhões. 

Considerando: (i) a importância da existência de um fluxo de recursos garantidos para investimento 

em abastecimento de água e esgotamento sanitário; (ii) a expectativa da atualização do Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Juiz de Fora no próximo ano, que pode vir a demonstrar uma necessidade de 

investimentos substanciais; e (iii) a capacidade de execução de investimentos demonstrada pela Cesama 

nestes 4 anos do ciclo tarifário, da ordem de R$ 45,09 milhões16 por ano, em média, a Arsae decidiu manter 

o mecanismo da Destinação Específica para Investimento Incentivado, de modo a complementar os recursos 

para investimento até o limite da capacidade de execução demonstrada nos últimos anos. 

O quadro abaixo resume o cálculo descrito nos últimos parágrafos. 

Quadro 11 - Demonstração do cálculo do valor a ser complementado na forma de Investimento Incentivado 

 
Fonte: elaboração própria. 
* Os recursos para investimento em ativos acessório estão garantidos na Anuidade da Base de Ativos Acessórios. 
** Os valores a serem entregues nas tarifas irão variar com as correções inflacionárias e com o crescimento do mercado (nº de usuários 
atendidos e volumes consumidos). 

Os recursos da Destinação Específica de Investimento Incentivado poderão ser acessados livremente 

para a execução de qualquer investimento considerado essencial conforme classificação apresentada no 

Quadro 9.  

A Cesama deverá encaminhar para a Arsae-MG e disponibilizar em seu sítio eletrônico informes 

trimestrais sobre as atividades desenvolvidas, o andamento e os resultados efetivamente alcançados pelos 

investimentos realizados com esses recursos. 

                                                           
15 Este valor variará ao longo do ciclo devido às correções inflacionárias e às mudanças no mercado atendido: variação 
no número de usuários atendidos, volumes consumidos, etc. 
16 Considerando apenas os investimentos em ativos essenciais, com recursos de livre gestão ou da Destinação Específica 
de Investimento Incentivado. Inclui obras em andamento. Não inclui investimentos com as DE’s de Perdas e Mananciais.  

Capacidade de execução: % da RT

Remuneração + quota de depreciação da base de ativos onerosa 32.678.041R$   14,27%

(-) Gastos obrigatórios com parte do lucro: 17.551.550R$   

              Encargos e amortização de empréstimos 10.481.943R$     

              Juros sobre Capital Próprio e Participação nos Resultados 7.069.607R$       

(=) Valor líquido de recursos próprios para investimento 15.126.491R$   

(+) Saldo na conta vinculada Investimento Incentivado /4 anos 13.487.388R$   

(=) Valor líquido para investimentos incluindo saldo DE 28.613.879R$   

(+) Fluxo da Destinação Específica p/ Investimento Incentivado 16.479.238R$   7,20%

(=) Valor anual para investimento em ativos essenciais* 45.093.116R$   

Recursos disponíveis para investimento

Investimento em ativos 

essenciais, incluindo obras 

em andamento:

Aproximadamente

R$ 45 milhões/ano

(Média dos 4 anos do ciclo a 

preços do próximo ano)
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Plano de Investimentos 

Idealmente, a avaliação de qual seria o valor adequado para esse complemento de recursos para 

investimento na forma de destinação específica deveria ser pautada em três pontos: 

 Necessidade de investimentos; 

 Capacidade de execução dos investimentos pelo prestador; 

 Capacidade de pagamento dos usuários. 

Por enquanto, apenas a capacidade de pagamento (seção 8) e a capacidade de execução dos 

investimentos estão sendo avaliadas. Quanto ao montante de investimentos necessários, como já 

mencionado, há uma expectativa de que a atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) 

de Juiz de Fora no próximo ano demonstre uma alta necessidade recursos, mas essa informação ainda não 

está disponível.  

Por isso, será concedido um prazo até 30 de novembro de 2020 para que a Cesama elabore e 

disponibilize à Arsae um plano de investimentos bem estruturado para os três últimos anos do ciclo 

tarifário, observando conteúdo mínimo a ser definido pela Arsae-MG. Esse plano deverá guardar coerência 

com o PMSB que está sendo elaborado. 

Com a entrega do referido plano de investimentos, a Arsae avaliará a pertinência da realização de 

uma revisão tarifária extraordinária, no momento do próximo reajuste tarifário anual, para reequilibrar a 

parcela da tarifa referente a investimentos. 

Não havendo a entrega tempestiva desse plano, o resultado do reajuste tarifário anual não poderá 

implicar aumento da receita tarifária total, ou seja, não haverá aumento das tarifas aplicadas. Nesse caso, se 

o cálculo do reajuste tarifário anual resultar em um índice positivo, haverá apenas uma redistribuição na 

composição das tarifas, com redução do percentual depositado na conta vinculada de Destinação Específica 

para Investimento Incentivado e aumento da parcela referente aos demais itens, de modo que o custeio das 

despesas obrigatórias não será prejudicado. Ou seja, nessa situação particular, a receita total a ser faturada 

não será afetada pelo reajuste, mas apenas a sua distribuição entre recursos vinculados e recursos de livre 

gestão. 

Durante os trabalhos desta revisão tarifária, a Cesama informou que entregaria, até o fim do período 

de consulta/audiência pública, informações detalhadas sobre os investimentos já planejados para o curto 

prazo, o que poderia ter levado a alguma alteração na construção tarifária apresentada aqui. Porém, tais 

informações não foram apresentadas. 

3.5 Receitas Irrecuperáveis 

A receita tarifária deve proporcionar recursos suficientes para cobrir as receitas irrecuperáveis, que 

se referem ao faturamento perdido devido à inadimplência dos usuários, que não é recuperado mesmo após 

esforços do prestador. Para o cálculo, será aplicada a metodologia da curva de aging, que tem como base a 

definição de um mês específico onde é observado o faturamento realizado nos meses anteriores e ainda não 

recebido no mês em análise. A curva formada pelos percentuais de faturamento de meses anteriores não 

pagos num mês específico é conhecida como Curva de Envelhecimento da Fatura e o ponto onde se estabiliza 

esta curva é o aging. A curva de aging apresentará para cada período o percentual de faturas em atraso. O 

cálculo é realizado utilizando o valor em aberto sobre o valor faturado de cada mês. 
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Quadro 12 - Composição de Receitas Irrecuperáveis 

Grupo (5): Receitas Irrecuperáveis 

Item Descrição Métrica de cálculo 

Receitas Irrecuperáveis Perda de faturamento 
devido à parcela 
irrecuperável da 
inadimplência dos usuários 

O custo referente às receitas irrecuperáveis será 
incluído nas tarifas por meio de um percentual da 
receita, referente ao patamar de estabilidade 
histórica da curva de aging. 

Fonte: elaboração própria. 

A curva de aging foi calculada analisando-se as informações disponíveis das faturas em aberto dos 

últimos 36 meses (jan/2017 a dez/2019). A média aritmética das contas em aberto nos últimos 4 meses da 

curva, jan/2017 a abr/2017, foi utilizada como critério para definir o percentual regulatório das receitas 

irrecuperáveis que será aplicado no cálculo tarifário: 1,088% sobre a receita tarifária.    

É importante destacar que, durante o período analisado, percebeu-se que existem duas matrículas 

com inadimplência persistente, responsáveis por um percentual considerável das receitas irrecuperáveis 

percebidas pela Cesama. Os dois condomínios em questão fazem parte do programa Minha Casa, Minha Vida 

(MCMV). O condomínio Araucárias, mencionado anteriormente na seção 3.4.1.1, possui faturas em aberto 

em todos os últimos 36 meses com informações disponíveis, totalizando R$ 1.089.782,61 em aberto nesse 

período. Tal valor representa 4,56% de toda a inadimplência sofrida pela Cesama no mesmo período, 

correspondendo a 0,17% do faturamento do prestador. A segunda matrícula com maior inadimplência é o 

Fundo de Arrend. Resid. Far, identificado pela Cesama em 2018 como sendo referente ao Residencial Belo 

Vale I. Tal matrícula também apresentou faturas em aberto nos últimos 36 meses avaliados, totalizando 

R$608.141,43 em aberto nesse período. Tal valor representa 2,54% de toda a inadimplência sofrida pela 

Cesama no mesmo período, correspondendo a 0,09% do faturamento do prestador.  

Como mencionado anteriormente, para cálculo do valor incluído na tarifa, a metodologia adotada 

pela Arsae leva em consideração os 4 primeiros meses da janela de 36. Sendo assim, das faturas em aberto 

utilizadas para cálculo da curva de aging, aquelas não pagas pelos condomínios mencionados representam 

24,12% do total de faturas em aberto e 0,26% do total faturado pela Cesama nos quatro meses considerados 

para análise.  

Tabela 13 – Participação dos dois condomínios MCMV mais inadimplentes no cálculo das receitas 

irrecuperáveis da Cesama 

Nome da matrícula Faturas em 
aberto 

% do total 
em aberto 

% do total 
faturado 

COND.DO RESIDENCIAL ARAUCARIAS  R$ 133.124,52 17,79% 0,19% 

FUNDO DE ARREND. RESID. FAR R$ 47.379,02 6,33% 0,07% 

TOTAL R$ 180.503,54 24,12% 0,26% 
Fonte: informações do prestador e cálculos da Arsae-MG. 

3.6 Outras Receitas 

Além do valor faturado com o pagamento das tarifas pelos usuários, a Cesama recebe pagamentos 

por serviços prestados e cobrados individualmente de quem os solicita, como troca de hidrômetro e análises 

laboratoriais, ligação e religação de água e esgoto, etc., além de outras fontes de receitas não tarifárias como 

multas e sanções aos usuários, etc. Em geral, os custos associados a essas fontes de receita não são separados 

dos demais custos, já cobertos pelas tarifas. Então, no momento de se definir as tarifas, o valor dessas 

receitas adicionais é deduzido do total necessário para cobrir os custos da empresa, reduzindo as tarifas que 
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os usuários pagarão. Assim, o total de receita requerida para a prestação dos serviços será coberto pela soma 

das receitas tarifárias e não tarifárias (outras receitas): 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 = 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓á𝑟𝑖𝑎 + 𝑂𝑢𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠 

ou 

𝑹𝒆𝒄𝒆𝒊𝒕𝒂 𝑻𝒂𝒓𝒊𝒇á𝒓𝒊𝒂 = 𝑹𝒆𝒄𝒆𝒊𝒕𝒂 𝑹𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒂 − 𝑶𝒖𝒕𝒓𝒂𝒔 𝑹𝒆𝒄𝒆𝒊𝒕𝒂𝒔 

Quando essas outras receitas são associadas à prestação de um serviço que o prestador empreende 

esforços para oferecer, como as receitas do subgrupo “receitas operacionais indiretas” (ver Quadro 13),  é 

justo que ele mantenha uma parcela a título de lucro. Decidiu-se por utilizar o WACC regulatório como 

parâmetro para estabelecer esse lucro (parcela da receita auferida com determinados serviços a ser mantida 

com o prestador). Desta forma, uma parcela de 9% das receitas operacionais indiretas será mantida com o 

prestador, enquanto os 91% restantes serão revertidos para a modicidade tarifária.  

Quadro 13 - Composição de Outras Receitas 

Grupo (6): Outras Receitas 

Item Descrição 
Métrica de Cálculo 

% Reversão Base de Cálculo 

Receitas 
Operacionais 
Indiretas 

Receitas de ligações de água e esgoto, serviços de 
laboratório, caminhão pipa, extensão de rede e outros 
serviços não tarifados 

91% 
 
 

Receita 
estimada com 
base no valor 
contábil dos 
últimos doze 

meses 
 

Receitas 
Financeiras 

Descontos auferidos e multas por impontualidade 100% 
Juros por impontualidade, rendimentos de aplicações e 
receitas financeiras diversas 

0% 

Outras Receitas 
Diversas 

Subvenções governamentais*, indenizações, 
ressarcimentos, prêmios de seguros, contribuições e 
doações recebidas, multas e sanções ao usuário, venda 
de ativos e materiais etc. 

100% 

* Em caso de subvenção destinada especificamente à execução de determinada obra, seu valor não é revertido em redução das 
tarifas, e os ativos constituídos com tal recurso não são passíveis de remuneração nas tarifas. 

As receitas de juros por impontualidade são mantidas integralmente com o prestador, e modo a 

compensá-lo pela defasagem entre vencimento e recebimento das faturas. Já as multas por atraso ou outras 

sanções aos usuários, que têm por objetivo inibir comportamentos indesejáveis, são revertidas 

integralmente em redução das tarifas, já que não têm custo associado.  

Os rendimentos de aplicações financeiras17 e outras receitas financeiras diversas, como rendimentos 

de depósitos judiciais, serão mantidos integralmente com o prestador. Ressalta-se que, considerando que os 

recursos mantidos em caixa para capital de giro podem ser aplicados em investimentos de resgate diário e 

que os rendimentos associados a essas aplicações serão mantidos integralmente com o prestador, não serão 

alocados recursos adicionais para remunerar a parcela do capital de giro relacionada a caixa, mas apenas a 

parcela relacionada a estoques (ver seção 3.3.3.4). 

3.6.1 Alteração na cobrança pelas ligações residenciais de água 

Durante o período de audiência pública, a Cesama solicitou que as ligações residenciais de água 

passem a ser gratuitas para os solicitantes, assim como as ligações residenciais de esgoto já são, com o 

objetivo de incentivar e propiciar o acesso ao serviço. A Arsae acatou a proposta, mas a modificação será 

                                                           
17 Os rendimentos de aplicação financeira dos recursos de destinação específica são mantidos nas respectivas contas 
vinculadas. 
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efetuada no momento da próxima atualização da Tabela de Preços e Prazos de Serviços Não Tarifados, com 

vigência a partir de 10 de junho de 2020. 

Com isso, a Cesama passará a auferir uma receita menor com o serviço de ligação, sendo necessário 

um ajuste no valor que foi previsto com base no histórico dos últimos 12 meses, de modo que não seja 

deduzida uma receita que não será realizada. Considerando que aproximadamente 90% das unidades 

usuárias atendidas pela Cesama são residenciais, o valor apurado de receita de ligações de água foi reduzido 

em 90%. Nos reajustes anuais, haverá compensação referente à diferença entre o valor previsto de receita 

de ligações de água e o efetivamente realizado, com base nos lançamentos na conta contábil 3.1.1.2.10. 

4 Metodologia de reajuste de preços (correção inflacionária) 

4.1 Índices de preços utilizados 

Para a atualização inflacionária, a Arsae busca utilizar os índices ou métodos de atualização mais 

adequados para cada componente da receita, conforme quadro a seguir. 

Quadro 14 – Índices inflacionários 

Grupo Subgrupo Índice Inflacionário Variação 

Custos operacionais 

Aluguéis IGP-M 6,03% 

Atendimento Telefônico IPCA 3,62% 

Combustíveis e Lubrificantes IPCA BH Comb 7,36% 

Comercialização IPCA 3,62% 

Comunicação IPCA 3,62% 

Energia Elétrica IEE 6,15% 

Materiais INCC-DI MS 3,27% 

Material de Tratamento IGP-M 6,03% 

Pessoal INPC 3,60% 

Serviços de Terceiros IPCA 3,62% 

Telecomunicação IST 3,93% 

ETE União-Indústria Cesta de índices* 5,72% 

Manutenção INCC-DI MS 3,27% 

Treinamento IPCA 3,62% 

Outros Custos Operacionais IGP-M 6,03% 

Tributos e Outras 
Obrigações 

Pasep e Cofins Variação da receita 4,07% 

TFAS Variação da TFAS 6,25% 

Cobrança Uso dos Recursos Hídricos IPCA 3,62% 

Outros Tributos IPCA 3,62% 

Destinações Específicas 

Proteção de Mananciais Variação da receita 4,07% 

Controle de Perdas Variação da receita 4,07% 

Investimento Incentivado Variação da receita 4,07% 

Custos de Capital  

Remuneração Base de Ativos Essenciais IPCA 3,62% 

Quota de Depreciação IPCA 3,62% 

Anuidade da Base de Ativos Acessórios IPCA 3,62% 

Remuneração do estoque de materiais IPCA 3,62% 

Tributos sobre o lucro (CSLL) IPCA 3,62% 

Receitas Irrecuperáveis Receitas Irrecuperáveis Variação da receita 4,07% 

Outras Receitas Outras Receitas IPCA 3,62% 
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* Sobre os custos antecipados para operação da ETE União-Indústria, ver seção 3.1. 

Em obediência ao § 7º do art. 8º da Lei 18.309/2009, as justificativas para a escolha de cada método 

ou índice inflacionário estão apresentadas no Anexo II, disponível no caderno de anexos que acompanha esta 

nota técnica. Esse anexo também traz mais detalhes sobre o método de atualização de cada item. 

A Arsae considera, a cada reajuste ou revisão tarifária, o acréscimo necessário para cobrir o impacto 

da inflação projetada para o período seguinte. Essa projeção é feita com base na inflação observada nos 

últimos 12 meses. 

Os custos estimados para a operação da ETE União Indústria serão atualizados por uma cesta de 

índices com base no peso dos custos estimados com energia elétrica (67% - IEE), material tratamento (17% - 

IGP-M), pessoal (15% - INPC) e serviço de descarte do lodo (1% - IPCA). 

Para o cálculo do Índice de Reajuste de Energia Elétrica (IEE), considera-se o resultado do reajuste 

tarifário da Cemig que passou a vigorar em junho/2019, e a previsão das bandeiras tarifárias que vigorarão 

até março de 2021. A maioria dos meses do PR1 (junho/20 a março/21) sofrerão efeito também do reajuste 

tarifário da Cemig de 2020, para o qual considerou-se um índice estimado de 3,40%18. Como os preços de 

energia elétrica são considerados não administráveis, as diferenças entre tarifas previstas e incorridas ao 

longo do PR1 serão compensadas no reajuste tarifário subsequente. 

O faturamento dos valores mensais considera o desconto tarifário subsidiado pela Conta de 

Desenvolvimento Energético (CDE)19. Entretanto, devido ao Decreto nº 9.642, de 27/12/2018, ficou 

homologada a seguinte alteração no Art. 1º, §4º do Decreto nº 7.891, de 23/01/2013: 

§ 4º A partir de 1º de janeiro de 2019, nos respectivos reajustes ou 

procedimentos ordinários de revisão tarifária, os descontos de que trata o § 2º serão 

reduzidos à razão de vinte por cento ao ano sobre o valor inicial, até que a alíquota 

seja zero." (Grifo nosso) 

Ou seja, o desconto referente à CDE será reduzido em 20% ao ano até que a alíquota seja zero. Sendo 

assim, a partir de junho/201920, a alíquota de desconto que recai sobre os serviços de saneamento passa de 

15% para 12%. Para o PR1, parte-se do pressuposto que o Reajuste da Cemig de 2020 vai ocorrer no mesmo 

período do anterior, de tal forma que a nova alíquota de desconto passará a vigorar em junho/2020, 

passando de 12% para 9,60%. Levando em consideração esses cálculos, o impacto isolado dos reajustes 

tarifários da Cemig (sem considerar bandeiras) é de 6,97%.  

Em relação às bandeiras, as cores são divulgadas mensalmente e, até maio de 2019, os valores 

adotados eram:  

 Verde: condições favoráveis de geração de energia, não acrescenta valor à tarifa;  

 Amarela: condições menos favoráveis, acréscimo de R$ 0,010/kWh;  

 Vermelha:  - Patamar 1: condições críticas, acréscimo de R$ 0,030/kWh;  

        - Patamar 2: condições mais críticas, acréscimo de R$ 0,050/kWh.  

                                                           
18 IPCA acumulado de mai/19 a abril/20, de acordo com previsões do Bacen. Em dez/2015, devido ao Quinto Termo aditivo aos 
contratos de concessão nº 02, 03, 04 e 05/1997, o IPCA passou a ser adotado pela Aneel como índice de correção inflacionária. 
19 Apenas se o gasto em questão for referente ao consumo de energia na realização de serviços de saneamento. Caso o 
gasto tenha ocorrido em local administrativo, o desconto não é aplicado. 
20 Quando o Reajuste da Cemig de 2019 passou a vigorar, segundo a Resolução 2.550, de 21 de maio de 2019 da Aneel. 
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Em 21 de maio de 2019, a Aneel atualizou a metodologia de acionamento das bandeiras tarifárias 

(Resolução Homologatória nº 2551). Tal resolução entrou em vigor a partir de 1º de junho de 2019 alterando 

os valores definidos para as bandeiras tarifárias que passam a vigorar da seguinte forma: 

 Verde: condições favoráveis de geração de energia, continua a não acrescentar valor à tarifa;  

 Amarela: condições menos favoráveis, acréscimo de R$ 0,015/kWh;  

 Vermelha:  - Patamar 1: condições críticas, acréscimo de R$ 0,040/kWh;  

        - Patamar 2: condições mais críticas, acréscimo de R$ 0,060/kWh.  

A Arsae considera bandeiras amarelas para todos os meses com informação ainda não disponível, 

conforme tabela a seguir. De forma isolada (sem considerar os ajustes tarifários da Cemig), a variação do 

custo incorrido com as bandeiras para o projetado para o próximo PR é de -14,16%21. 

Tabela 14 – Bandeiras tarifárias observadas e previstas 

 
Fonte: informações da Aneel. As bandeiras referentes aos valores em vermelho foram previstas pela Arsae. 

Conforme apresentado na tabela abaixo, o IEE resultante foi 6,15% (impacto conjunto da variação 

de tarifas e bandeiras).  

Tabela 15 - Cálculo do Índice de Reajuste de Energia Elétrica – IEE 

 
Fonte: faturas simuladas pela Arsae. Nesse cálculo, não são considerados os tributos (Pasep, Cofins e ICMS). 
Nota: o impacto da variação mensal do Pasep e Cofins é considerado posteriormente na compensação de itens não administráveis. 

                                                           
21 Se observássemos o impacto da mudança das bandeiras sobre o total de tarifas + bandeiras do período anterior, o 
resultado seria -0,55% (impacto da variação de bandeiras no faturamento total, mantidas as mesmas tarifas). 

Mês Bandeira Valor Mês Bandeira Valor

abr/19 Verde R$ 0,000 abr/20 Amarela R$ 0,015

mai/19 Amarela R$ 0,010 mai/20 Amarela R$ 0,015

jun/19 Verde R$ 0,000 jun/20 Amarela R$ 0,015

jul/19 Amarela R$ 0,015 jul/20 Amarela R$ 0,015

ago/19 Vermelha 1 R$ 0,040 ago/20 Amarela R$ 0,015

set/19 Vermelha 1 R$ 0,040 set/20 Amarela R$ 0,015

out/19 Amarela R$ 0,015 out/20 Amarela R$ 0,015

nov/19 Vermelha 1 R$ 0,040 nov/20 Amarela R$ 0,015

dez/19 Amarela R$ 0,015 dez/20 Amarela R$ 0,015

jan/20 Amarela R$ 0,015 jan/21 Amarela R$ 0,015

fev/20 Verde R$ 0,000 fev/21 Amarela R$ 0,015

mar/20 Amarela R$ 0,015 mar/21 Amarela R$ 0,015

Sem bandeiras Com bandeiras Sem bandeiras Com bandeiras

abr/19 1.028.449R$       1.028.449R$      abr/20 1.150.944R$      1.191.683R$      11,91% 15,87%

mai/19 982.466R$           1.008.053R$      mai/20 1.098.324R$      1.136.705R$      11,79% 12,76%

jun/19 1.180.743R$       1.180.743R$      jun/20 1.254.141R$      1.294.553R$      6,22% 9,64%

jul/19 1.153.306R$       1.192.892R$      jul/20 1.224.999R$      1.264.584R$      6,22% 6,01%

ago/19 1.271.897R$       1.384.894R$      ago/20 1.350.961R$      1.393.335R$      6,22% 0,61%

set/19 1.384.328R$       1.509.440R$      set/20 1.470.381R$      1.517.298R$      6,22% 0,52%

out/19 1.373.338R$       1.419.616R$      out/20 1.458.708R$      1.504.986R$      6,22% 6,01%

nov/19 1.355.420R$       1.478.011R$      nov/20 1.439.676R$      1.485.647R$      6,22% 0,52%

dez/19 1.355.420R$       1.401.391R$      dez/20 1.439.676R$      1.485.647R$      6,22% 6,01%

jan/20 1.315.618R$       1.360.134R$      jan/21 1.397.400R$      1.441.916R$      6,22% 6,01%

fev/20 1.342.670R$       1.342.670R$      fev/21 1.426.134R$      1.471.472R$      6,22% 9,59%

mar/20 1.354.466R$       1.400.298R$      mar/21 1.438.663R$      1.484.495R$      6,22% 6,01%

Total 15.098.121R$     15.706.590R$    Total 16.150.006R$    16.672.322R$    6,97% 6,15%

Faturamento 0, com tarifas e bandeiras 

observadas no período abr/19-mar/20

Faturamento 1, com tarifas e bandeiras 

previstas para o período abr/20-mar/21
IEE sem 

bandeiras

IEE total (com 

bandeiras)
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Os índices utilizados para os outros componentes da receita são extraídos das bases de dados do 

Banco Central (Bacen), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Instituto Brasileiro de 

Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV) e da Anatel. Para os meses em que ainda não havia 

divulgação dos índices, foram utilizadas as previsões fornecidas pelo Bacen ou previsões calculadas pela 

própria Arsae. 

4.2 Reajustes Tarifários anuais 

Nos reajustes tarifários anuais que ocorrerão durante o ciclo tarifário, será observado o seguinte 

procedimento: a Receita Tarifária Base inicial (RT0) será dada pela incidência das Tarifas Base vigentes sobre 

o mercado do período de referência (volume faturado e total de economias). Essa receita é então distribuída 

entre os itens considerados na composição da receita tarifária, de acordo com os percentuais definidos nesta 

revisão em relação à receita base. 

Os valores obtidos para cada elemento serão reajustados pelo índice de inflação mais apropriado, 

conforme Quadro 14 “Índices inflacionários”, exposto na seção anterior. Dessa forma, o impacto da inflação 

sentido pelo prestador será mensurado pela média dos índices inflacionários selecionados, ponderados pelo 

peso de cada custo na receita. 

5 Fator X 

O processo revisional envolve a reavaliação das condições de prestação de serviço considerando uma 

visão de longo prazo para a atividade regulatória e planejamento do setor. O Fator X tem como principal 

objetivo simular comportamentos observados em setores competitivos nas firmas atuantes em um mercado 

em monopólio natural, marcado pela assimetria de informações. 

Para este ciclo tarifário, o Fator de Produtividade, que geralmente compõe o Fator X, será aplicado 

inteiramente no cálculo da revisão, após a correção inflacionária, não havendo trajetória a ser considerada 

nos reajustes. 

O Fator X a ser considerado nos reajustes de 2021 a 2023 e na revisão tarifária de 2024, que fechará 

o ciclo, será igual à soma do efeito dos seguintes fatores: 

I - Fator de Incentivo ao Tratamento de Esgoto; 

II - Fator de Incentivo à Redução e Controle de Perdas. 

O Fator X incidirá sobre a Receita Tarifária base, após a correção inflacionária. 

5.1 Fator de Produtividade  

 Para a construção das tarifas na Revisão Tarifária Periódica, a Arsae tem seus cálculos orientados 

pelo conceito de Custos Operacionais Eficientes, por meio do qual são avaliados os custos necessários à 

operação dos serviços em regime de eficiência, compartilhando os ganhos de produtividade esperados com 

os usuários (Lei Federal 11.445/2007, art. 22). 

Para a definição do patamar de custos operacionais eficientes, a Arsae utilizará a abordagem de 

benchmarking empírico, que consiste na comparação, por meio de técnicas estatísticas e econômicas, do 

desempenho do prestador de Juiz de Fora em relação às melhores práticas observadas do setor analisado. 

Para tanto, será necessária a construção de uma representação da tecnologia de produção por meio de uma 

fronteira de operação eficiente entre prestadores de serviços de saneamento básico comparáveis à Cesama. 
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A estimação da fronteira de distância empregará o método de Fronteiras Estocásticas (SFA), 

utilizando os últimos quatro anos disponíveis do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (Snis)22. 

Como corte amostral, visando limitar a comparação a prestadores semelhantes à Cesama, se utilizará apenas 

prestadores locais que atuam no centro-sul brasileiro, excluindo departamentos e organizações sociais. 

Ademais, aplicou-se um corte populacional, considerando apenas municípios com população acima de 50 mil 

habitantes. Ademais, considerou-se prestadores que, como a Cesama, atendem com os serviços de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário. 

A maior parte dos dados foi retirada do Snis. Exceção feita às informações sobre remuneração média 

de municípios, que foram extraídas da Relação Anual de Informações Sociais (Rais)23, e as fontes de captação 

de água, cuja fonte é a Agência Nacional de Águas (ANA)24. O corte temporal da análise são os quatro últimos 

anos de informações disponíveis do Snis, 2014 a 2017.  

Para tornar a base de dados ainda mais homogênea e minimizar problemas de outliers, foi realizada 

uma limpeza na base de dados. Essa limpeza consiste na sistematização de regras, rotinas ou funções de 

tratamento e/ou exclusão das variáveis analisadas e que se apresentem fora do padrão definido.   

A rotina de limpeza dos dados foi dividida em duas etapas: parametrização técnica e parametrização 

estatística. Na parametrização técnica, foram estabelecidos critérios para a seleção de prestadores que 

apresentassem níveis mínimos em sua infraestrutura de prestação dos serviços de abastecimento de água e 

de esgotamento sanitário. Em específico, foram retirados da amostra os prestadores locais que 

apresentassem um índice de atendimento de água e de hidrometração abaixo de 85%. Além disso, os 

prestadores com níveis de índice de perdas abaixo de 15% foram retirados da amostra, numa iniciativa de 

tornar homogênea a amostra de prestadores analisados25. 

Após a parametrização técnica, passou-se a uma parametrização estatística, que procura excluir as 

observações consideradas outliers ou que apresentem erros de medida. Dentre as técnicas de detecção de 

outliers consideradas, foram testadas a Z-score e a Z-score modificado26, e elegeu-se a segunda como a mais 

adequada para o presente trabalho, uma vez que esta atende satisfatoriamente aos pontos em que a 

abordagem do Z-Score se mostrava falha, principalmente no que tange a sensibilidade dos cálculos à 

presença de outliers. No total, a amostra se compõe de 428 observações de 107 prestadores, que atenderam 

os critérios descritos acima.  

A equação da função de distância estimada considerou a relação do custo de exploração com 10 

fatores explicativos dos custos. Estas variáveis foram selecionadas por serem, no entendimento da Arsae-

MG, as principais direcionadoras de custos dos prestadores do setor de saneamento (abastecimento de água 

e esgotamento sanitário). Estas estão sintetizadas no Quadro 15, a seguir.  

Os escores encontrados pelo SFA foram normalizados para o percentil 75, considerando como meta 

a eficiência atingida pelos 25% de prestadores mais eficientes da amostra. Para o cálculo da eficiência do 

prestador, deve-se utilizar os dados mais recentes desse prestador, no caso as informações referentes ao 

                                                           
22 http://www.snis.gov.br/  
23 As informações de remuneração média nos municípios foram obtidas na base de dados online da Rais, do Ministério do 
Trabalho e Emprego, no site http://bi.mte.gov.br/bgcaged. Usou-se a remuneração média dos empregados com pelo menos 
segundo grau completo. Foram excluídas remunerações inferiores ao salário mínimo e as informações de trabalhadores de 
meio período (carga horária inferior a 30 horas semanais). 
24 O número de fontes de captação por município foi retirado do “Atlas Brasil: abastecimento urbano de água” produzido pela 
ANA e publicado em 2010. O Atlas pode ser consultado no site http://atlas.ana.gov.br.  
25 Os indicadores utilizados para a limpeza técnica da amostra foram os IN009, IN023 e IN049, do Snis, que se referem, 
respectivamente, ao Índice de Hidrometração, ao Índice de Atendimento Urbano de Água e o Índice de Perdas na Distribuição. 
26 Para mais detalhes acerca dos dois métodos de detecção de outliers, ver NT CRFEF 15/2016. 
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ano de 2018. A Cesama enviou as informações de 2018 à Arsae-MG no dia 06/12/2019. A eficiência obtida 

pela Cesama em 2018 é mostrada no Gráfico 3, a seguir. 

Quadro 15 - Direcionadores de Custos considerados na análise de eficiência operacional  

 
Fonte: Elaboração própria. 

Gráfico 3 - Ranking de Eficiência Estimada – 2014 a 2017 

 
Fonte: Elaboração própria. 

A diferença entre o índice de eficiência da Cesama e o benchmarking do percentil 75 é o chamado 

Fator de Produtividade. A eficiência aferida para o percentil 75 foi de 0,74, o que indica que uma elevação 

de 3,71%27 nos custos operacionais da Cesama ainda manteria a companhia na meta estipulada pela Arsae-

MG. Desta forma, o prestador será recompensado pela eficiência alcançada. Os custos operacionais 

considerados pela Arsae-MG na Revisão Tarifária serão elevados em 1,85%, metade da diferença entre a 

eficiência da companhia e a meta. O Fator de Produtividade será, portanto, positivo, igual a 1,85%, sendo 

aplicado integramente no momento da revisão, ou seja, sem trajetória ao longo do ciclo. 

                                                           
27 Razão entre a eficiência da Cesama em 2018 e a referência (percentil 75). A diferença entre o resultado apresentado na 
versão pré-audiência pública e o atual é fruto de uma correção na base de dados utilizada. 
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5.2 Fator de Incentivo ao Tratamento de Esgoto 

Devido a problemas diversos, relacionados principalmente a atrasos na execução de obras, a Cesama 

apresenta um percentual de tratamento de esgotos muito baixo, mesmo alcançando um alto percentual de 

coleta (93,6% em dez/19). A cada mês é gerado um volume de mais de 2 milhões de metros cúbicos de 

esgoto, dos quais apenas 7% são tratados28 antes de retornarem aos corpos hídricos.  

Considerando que as dificuldades encontradas pela Cesama para a expansão dos serviços de 

esgotamento sanitário no município não estão relacionadas à falta de recursos financeiros, mas, 

principalmente, a questões burocráticas, a Arsae propõe nesta revisão tarifária um mecanismo de incentivo 

(com prêmio e punição) para induzir a companhia a envidar o máximo de esforços possível no sentido da 

universalização da prestação dos serviços em sua integralidade. 

Nesse sentido, a Arsae acompanhará a evolução do volume de esgoto tratado em relação ao volume 

gerado: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
 

 Com base nas informações fornecidas pela Cesama sobre a expectativa de alcançar o tratamento de 

37% do volume coletado até dezembro de 2020, o que representa 34,6% do volume de esgoto gerado em 

dez/19, a Arsae propõe uma meta de 35% para o indicador descrito na equação acima, a ser alcançada até 

dezembro de 2020 e avaliada no reajuste anual de 2021. 

Com base nessa meta, a observação de um resultado até 2 pontos percentuais acima ou abaixo não 

implicará punição ou prêmio. Para além dessa faixa, serão percebidos percentuais de aumento ou redução 

nas tarifas por meio do Fator de Incentivo ao Tratamento de Esgoto, que comporá o Fator X aplicado a cada 

reajuste anual. Conforme resultado alcançado, serão percebidos nas tarifas impactos associados aos 

percentuais apresentados no Quadro 16, a seguir. 

 No reajuste de 2021, após a entrega do Plano de Investimentos tratado na seção 3.4.2.3, será 

definida, juntamente com a Cesama, uma trajetória de metas progressivas a serem alcançadas ao longo dos 

três últimos anos do ciclo tarifário. Nesse momento, também serão ajustados os impactos tarifários atrelados 

ao alcance das metas. 

Os impactos tarifários definidos no quadro abaixo foram parametrizados a partir do percentual de 

1,85% referente ao compartilhamento do ganho de eficiência nos custos operacionais (ver seção 5.1). O 

percentual máximo que pode ser aplicado reduzindo o valor alocado para custos operacionais será -1,85% e 

ocorrerá apenas na situação pouco provável de que não seja observado aumento algum no percentual de 

esgoto tratado. Mesmo nesse cenário extremo, a redução tarifária não afetará o patamar de recursos 

necessários para a prestação dos serviços nas condições atuais, pois estará restrita ao adicional concedido 

via compartilhamento do Fator de Produtividade, conforme explicado. 

Nesse sentido, é importante mencionar que o resultado positivo do Fator de Produtividade pode ser 

atribuído em grande parte ao fato de que o produto “ligações ativas de esgoto” considerado na função de 

distância adotada na análise de eficiência não diferencia a prestação do serviço de coleta com ou sem 

tratamento. Considerando o baixo nível atual de tratamento de esgotos pela Cesama, se o modelo 

contemplasse ambos os produtos “volume de esgoto coletado” e “volume de esgoto tratado”, o resultado 

da análise de eficiência indicaria ainda uma necessidade de redução de custos operacionais, apesar da boa 

                                                           
28 7,24% foi o percentual observado em dezembro de 2019 (volume tratado/volume gerado). 
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evolução observada neste primeiro ciclo. Por isso, o bom desempenho da Cesama no avanço do tratamento 

de esgoto ao longo deste 2º ciclo também será crucial para que a análise de eficiência a ser realizada na 

Revisão Tarifária Periódica de 2024 não indique uma necessidade de redução substancial dos custos ao se 

adotar a adequação mencionada acima na função de distância da análise de benchmarking. 

Assim, e considerando que o aumento do tratamento de esgotos pela Cesama não trará custos 

adicionais não cobertos nas tarifas29, considera-se coerente a proposta de se permitir reduções tarifárias 

atreladas à baixa evolução do tratamento de esgotos até o limite do bônus concedido via Fator de 

Produtividade. 

Quadro 16 - Fator de Incentivo ao Tratamento de Esgoto 

  
*Impacto sobre o valor alocado nas tarifas para Custos Operacionais. O impacto sobre a receita total será menor. 

Os valores que não estão no quadro serão calculados por interpolação matemática, limitados a -1,85% e +1,85%. 

 

                                                           
29 Ressalta-se que os custos adicionais incorridos na operação da ETE União-Indústria serão cobertos nas tarifas e 
compensados anualmente em caso de variação em relação ao valor previsto. 

Indicador Impacto*

7,24% -1,85%

9,22% -1,71%

11,20% -1,57%

13,18% -1,43%

15,16% -1,28%

17,14% -1,14%

19,13% -1,00%

21,11% -0,86%

23,09% -0,71%

25,07% -0,57%

27,05% -0,43%

29,04% -0,29%

31,02% -0,14%

33,00% 0,00%

35,00% 0,00%

37,00% 0,00%

38,98% 0,14%

40,96% 0,29%

42,95% 0,43%

44,93% 0,57%

46,91% 0,71%

48,89% 0,86%

50,87% 1,00%

52,86% 1,14%

54,84% 1,28%

56,82% 1,43%

58,80% 1,57%

60,78% 1,71%

62,76% 1,85%
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5.3 Fator de incentivo à redução e controle de perdas de água 

Garantir o abastecimento de água com continuidade e qualidade não é uma tarefa simples, ainda 

mais quando se observa o estresse hídrico que acomete diversas bacias hidrográficas brasileiras. Com esse 

cenário, surge a necessidade de políticas voltadas ao gerenciamento adequado dos recursos hídricos, 

permeando pelo aumento dos índices de tratamento dos esgotos, pela implementação de políticas públicas 

integradas e, não menos importante, pelo combate às perdas de água na prestação dos serviços de 

abastecimento de água. Os ganhos resultantes do controle de perdas de água transcendem a manutenção 

dos recursos hídricos. Segundo ABES (2016), esse controle promove: 

 Redução do consumo de energia elétrica nos sistemas de abastecimento de água; 

 Redução dos produtos químicos utilizados para o tratamento da água; 

 Diminuição da probabilidade de contaminação da água durante a distribuição; 

 Diminuição do custo de operação e manutenção; 

 Aumento do faturamento; 

 Postergação de investimentos no sistema de água, contribuindo para modicidade tarifária. 

Visando a incentivar o prestador a realizar ações no combate as perdas na distribuição, a Arsae-MG 

aplicará nesta Revisão Tarifária a aplicação de um fator de incentivo tarifário para redução de perdas, com 

vigência para todo o ciclo tarifário. O referido índice pondera os dispêndios necessários para o combate as 

perdas e a receita advinda da redução do indicador.  

O indicador agregado a ser utilizado para as metas regulatórias da Cesama é o indicador de Perdas 

Diárias por Ligações Ativas de Água (índice de PDLA regulatório), que surge como parâmetro de fácil 

acompanhamento e possibilita a comparação da eficiência no combate às perdas entre diferentes sistemas 

de abastecimento de água, independente do seu porte. 

Por meio de um estudo técnico realizado pela Equipe de Perdas para Assuntos Regulatórios 

(EquiPAR), a agência definiu uma meta para o indicador, volume de perdas diárias por ligação, que deverá 

ser alcançado pela Cesama ao final do ciclo tarifário, iniciado nesta Revisão Tarifária. A meta para o indicador 

de PDLA regulatório será de 242 L/lig.dia (litros por ligação por dia). O patamar atual de perdas da Cesama, 

considerando os doze últimos meses (janeiro de 2019 a dezembro de 2019) é de 294,38 L/lig.dia. Ou seja, 

durante os próximos quatro anos, o prestador deverá reduzir em 17,79 % o indicador de PDLA. 

Devido a novidade do mecanismo, aplicado pela primeira vez neste processo tarifário, a Arsae-MG 

definiu uma trajetória crescente para as metas de redução de perdas anuais ao longo do ciclo tarifário. A 

tabela abaixo mostra a redução esperada e o indicador de PDLA regulatório para os próximos anos: 

Tabela 16 - Redução percentual anual da PDLA 

Ano 
Redução 

percentual (%). 
Indicador de PDLA 

regulatório 

2021 1,94 288,67 

2022 3,84 277,58 

2023 5,71 261,73 

2024 7,54 242 
 

Diante da entrega dos projetos ou planos de ação a serem realizados com a Destinação Específica de 

Controle de Perdas, os indicadores, metas e impactos tarifários futuros atrelados ao Fator de Incentivo à 

Redução e Controle de Perdas poderão ser revistos quando do reajuste tarifário anual. 
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Cálculo do Fator de Incentivo proposto (p%) 

O Fator de Incentivo à Redução de Perdas seguirá a metodologia utilizada para a Copasa30. O modelo 

considera que custos operacionais associados ao volume distribuído acima do índice de perdas regulatórias 

não devem ser reconhecidos na tarifa. Analogamente, no caso contrário, se o volume distribuído apurado 

estiver abaixo do volume distribuído regulatório, a Cesama deve receber um bônus pela eficiência, 

proporcional ao volume poupado.  

As contrapartidas tarifárias são calculadas a fim de incentivar o alcance e superação do nível de 

perdas denominado “Indicador de PDLA regulatório”. A operacionalização desse incentivo é calculada a cada 

reajuste, conforme passo a passo resumido abaixo:  

(i) Cálculo do custo médio por volume distribuído apurado:  o custo médio (R$/m3) é calculado 

pelo quociente de custos associados a distribuição de água dividido pelo volume distribuído; 

(ii) Cálculo do volume distribuído regulatório: o volume distribuído regulatório é calculado com 

base no volume consumido apurado e no Indicador de PDLA definido; 

(iii) Cálculo do desvio da meta: Cálculo da diferença entre o volume distribuído apurado e volume 

distribuído regulatório; 

(iv) Cálculo do incentivo tarifário em termos monetários: a partir do produto entre o custo médio 

(R$/m3) multiplicado pelo desvio da meta de volume distribuído (m3);  

(v) Cálculo do Fator p: conversão do incentivo tarifário em termos monetários para um fator (%p) 

em termos percentuais a ser aplicado no reajuste. 

Os itens acima são descritos em detalhe na sequência. 

Cálculo do custo médio por volume distribuído 

Para o cálculo do custo médio associado ao serviço de abastecimento (Cme) considerou-se os custos 

operacionais reconhecidos nas tarifas correspondentes ao período de referência (PR) aplicado na Revisão 

Tarifária 2020. Foram considerados apenas os custos diretamente atribuíveis ao abastecimento de água31.  

Em seguida, o custo médio foi calculado pela divisão do volume distribuído de água em referência à 

Revisão Tarifária de 2020, conforme a fórmula abaixo: 

𝐶𝑚𝑒𝑃𝑅20 =
𝑂𝑝𝑒𝑥 Á𝑔𝑢𝑎20

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢í𝑑𝑜 á𝑔𝑢𝑎20
 

Em que: - 𝐶𝑚𝑒𝑃𝑅20: Custo médio por volume distribuído; 

- 𝑂𝑝𝑒𝑥 Á𝑔𝑢𝑎𝑃𝑅20: Custos operacionais associados ao serviço de água no PR de 2020; 
- 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢í𝑑𝑜 á𝑔𝑢𝑎𝑃𝑅20: Volume distribuído verificado pela Cesama no PR de 2020. 

Os dados para o cálculo do custo médio são apresentados na tabela abaixo. 

Tabela 17 - Dados para o cálculo do custo médio 

Componente  Valor Unidade 

Opex Total20 82.854.684 R$ 

Volume distribuído água20 46.221.410 m³ 

Cme20 1,79 R$/m3 

                                                           
30 Para maiores detalhes, ver a NOTA TÉCNICA GRT Nº 02/2019 disponível em: 
http://www.arsae.mg.gov.br/images/documentos/audiencia_publica/NT_GRT_02_2019_FatorIP_Pos_audincia.pdf 
 
 



 

44 
 

Ao longo do ciclo tarifário, o 𝐶𝑚𝑒𝑃𝑅20 será atualizado monetariamente pelo INPC (Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor), de forma que o custo médio real seja mantido constante. 

Cálculo do volume distribuído regulatório 

O cálculo do incentivo tarifário considera o volume regulatório distribuído, ou seja, o volume 

distribuído máximo coberto pelas tarifas. Esse é obtido por meio do volume consumido apurado no PR e pelo 

indicador de PDLA regulatório: 

           𝑉𝑜𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑔 = 𝑉𝑜𝑙 consumido𝑎𝑝𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 + (𝑃𝐷𝐿𝐴𝑟𝑒𝑔 ∗ 365 ∗ 𝑙𝑖𝑔𝑎çõ𝑒𝑠)       

Em que: - 𝑃𝐷𝐿𝐴𝑟𝑒𝑔: Perdas Diárias por ligação regulatórias; 

- 𝑉𝑜𝑙 consumido𝑎𝑝𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜: Volume consumido de água apurado no PR; 

- 𝑉𝑜𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑔: Volume de distribuído regulatório; 

- 𝑙𝑖𝑔𝑎çõ𝑒𝑠: Número de ligações ativas no final do período de apuração. 

Cálculo do desvio da meta  

A diferença entre o volume regulatório e o volume verificado representa, assim, o quanto a Cesama 

se desviou da meta estabelecida. O desvio será positivo se a companhia cumprir a meta ou negativo, se ela 

não alcançar (i.e bônus ou ônus): 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑑𝑎 𝑀𝑒𝑡𝑎 =  𝑉𝑜𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑔 − 𝑉𝑜𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑝𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜         

Em que: 

                - 𝑉𝑜𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑝𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜: Volume de distribuído verificado entre janeiro e dezembro32. 

Cálculo do incentivo tarifário em termos monetários 

O valor monetário do incentivo tarifário é calculado a partir do desvio da meta e do custo médio por 

volume distribuído (atualizado monetariamente pelo INPC), como indica a fórmula abaixo: 

𝑏ô𝑛𝑢𝑠/𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝐶𝑚𝑒𝑃𝑅20  

Cálculo do Fator p  

Por fim, o fator de incentivo (%p) é calculado como a razão entre o bônus/penalidade, calculado na 

seção acima, e a Receita Tarifária Base no momento 0, como pode ser visto na equação abaixo: 

%𝑝 =  
𝑏ô𝑛𝑢𝑠/𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑅𝑇0 𝑏𝑎𝑠𝑒
 

O Fator %p será positivo, aumentando o índice de reajuste, quando o prestador superar a meta de 

redução estipulada pela Arsae-MG. Alternativamente, o fator %p será negativo, reduzindo o índice de 

reajuste, quando a companhia não cumprir a meta estabelecida pela Agência. 

Mais uma vez, dada a novidade do mecanismo, no primeiro reajuste o fator p será limitado ao 

intervalo de [-0,5%,0,5%]. Ou seja, se %p for superior a 0,5%, será aplicado o limite superior do intervalo, 

alternativamente, se %p for inferior a -0,5% será aplicado o limite inferior do intervalo. 

  

                                                           
32 O período de apuração considera os 12 últimos meses de informação disponível para os volumes distribuídos. No caso 
da Cesama, os volumes distribuídos entre janeiro e dezembro do ano anterior ao processo tarifário realizado. 
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6 Componentes financeiros 

O modelo de regulação adotado pela Arsae busca garantir neutralidade no caso de ocorrência de 

custos regulatórios e de efeitos de variações de custos unitários (preços) de alguns itens considerados não 

administráveis. Essa neutralidade é garantida por meio de compensações retroativas calculadas a cada 

reajuste tarifário anual. Essas compensações, bem como outros itens sem caráter permanente na 

composição das tarifas, são chamadas de Componentes Financeiros.  

O quadro a seguir resume os componentes financeiros calculados nesta revisão: 

Quadro 17 - Cálculo dos Componentes financeiros 

COMPONENTES FINANCEIROS 
Item de 

compensação 
Descrição 

Métrica de Cálculo 

Valor Estimado Valor Realizado 

Itens não 
administráveis 

Compensação das diferenças mês a mês 
entre as variações de preços estimadas e 
incorridas para os itens não 
administráveis. 

Variação de preços 
projetada para os 
itens não 
administráveis a 
partir de índices 
inflacionários 
acumulados no 
período anterior. 

Variação de preços observada para os 
itens não administráveis a partir de 
índices inflacionários incorridos. Mais 
detalhes no Anexo II, disponível no 
caderno de anexos que acompanha 
esta nota técnica 

Contribuição 
Social sobre o 
Lucro Líquido 

(CSLL) 

Compensação referente ao financiamento 
da defasagem temporal entre a 

depreciação sobre os investimentos 
incentivados e a redução da base 

tributária futura. 

- - 

Correção de 
valores 

recuperados de 
crédito 

tributário 

Nas compensações de itens não 
administráveis nos últimos reajustes foi 

considerada, na análise do Pasep e Cofins, 
as recuperações de crédito sobre 

despesas e sobre ativos (exceto DE). 
Porém, as recuperações sobre ativos já 

são percebidas no Banco Patrimonial, de 
modo que houve dupla consideração, a 

ser compensada agora. 

Compensações de 
Pasep e Cofins 
aplicadas nos 

reajustes de 2017, 
2018 e 2019 

Compensações de Pasep e Cofins 
referentes aos reajustes de 2017, 

2018 e 2019 corrigidas 
desconsiderando a recuperação de 

crédito tributário sobre ativos. 

Custos 
Regulatórios 

São considerados custos regulatórios 
aqueles provocados pela atuação do 
regulador ou por nova legislação, oriundos 
de práticas não previstas na base 
normativa vigente até a atuação da Arsae 
e não contemplados ainda na base 
tarifária do prestador. 

Os custos 
regulatórios 
compreendem 
custos não previstos, 
portanto o valor 
estimado é zero 

Despesas em razão da Lei 13.303/2016 
(remuneração dos conselhos e seguro 
de responsabilidade civil) e despesa 
com o descarte de resíduos de 
manutenção, cujas justificativas e 
comprovações foram apresentadas no 
reajuste de 2019, mas os valores não 
foram integralmente considerados 
naquele momento por extrapolarem o 
período de referência. 

Efeito da var. 
de mercado 

sobre os CF do 
período 
anterior 

Compensação da diferença entre os 
Componentes Financeiros calculados pela 
Arsae no reajuste anterior e aqueles 
efetivamente ressarcidos nas tarifas em 
função do mercado observado. 

Valor alocado na 
tarifa no reajuste 

anterior como 
componente 

financeiro 

Componentes financeiros 
efetivamente ressarcidos nas tarifas 
em decorrência de variação do 
mercado. 

*Em todos os casos, a diferença entre valores realizados e estimados é atualizada considerando a taxa Selic acumulada no período. 
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7 Estrutura Tarifária 

Passada a etapa de cálculo da Receita Tarifária, a etapa subsequente trata da determinação das 

tarifas que, aplicadas aos usuários, produzirão a receita calculada. Nesse contexto, a estrutura tarifária 

corresponde à definição de agrupamentos com tarifas distintas. A definição da estrutura tarifária tem efeito 

nulo sobre a receita tarifária a ser auferida pelo prestador, ou seja, não há modificação no patamar de receita. 

O desenho da estrutura tarifária é feito para atender a objetivos múltiplos: i) concessão de subsídios 

por conta das diferentes condições socioeconômicas dos consumidores, como por exemplo usuários de baixa 

renda; ii) incentivar o uso racional da água por meio da progressividade das tarifas em função do consumo; 

iii) refletir os custos da prestação do serviço, por meio de tarifas fixas e variáveis.  

7.1 O desenho da estrutura tarifária  

O agrupamento tarifário da Cesama é um pouco diferente daquele aplicado aos outros prestadores 

regulados pela Arsae-MG, devido à existência das categorias Residencial Unifamiliar e Multifamiliar na 

estrutura do prestador. Na estrutura proposta pela Agência, é realizada a unificação das duas categorias na 

categoria Residencial, da mesma forma como ocorre para os demais prestadores. O desenho proposto é 

apresentado de forma resumida no quadro abaixo.  

Quadro 18 – Desenho estrutura tarifária 

Categorias   Serviços  Tipos de Tarifa 

Residencial Social  Água  Tarifa Fixa 
Residencial Esgoto Tarifa Variável 
Comercial   
Industrial   

Pública   
 

A tarifa variável por volume (m³), é diferenciada por faixa de consumo, em que os valores cobrados 

são crescentes de acordo com o nível de consumo. Na estrutura tarifária da Cesama, ainda há faixas tarifárias 

de 0 a 10 m³ nas categorias não-residenciais. A proposta da Arsae envolve o desmembramento dessa faixa 

em duas, de 0 a 5 m³ e de 5 a 10 m³, como indica o quadro abaixo.  

Quadro 19 - Faixas de consumo para a tarifa variável 

Categoria: Residencial e Social Comercial, Industrial e Pública 

1ª Faixa 0 a 5 m³ 0 a 5 m³ 
2ª Faixa 5 a 10 m³ 5 a 10 m³ 
3ª Faixa 10 a 15 m³ 10 a 20 m³ 
4ª Faixa 15 a 20 m³ 20 a 40 m³ 
5ª Faixa 20 a 40 m³ 40 a 200 m³ 
6ª Faixa Acima de 40 m³ Acima de 200 m³ 

 

7.2 Trajetória de alteração tarifária 

Na Revisão Tarifária de 2016, a Arsae-MG estabeleceu o percentual da tarifa de esgoto em relação à 

água em 70%33, com trajetória anual de modificação para atingimento do objetivo, já que na época existiam 

                                                           
33 Na estrutura tarifária da Cesama, não há diferenciação entre coleta e tratamento de esgoto. Usuários que possuem 
só o serviço de coleta arcarão com 70% da tarifa de água, mesmo percentual que será pago por quem possui também 
o serviço de tratamento.  
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percentuais variados entre as tarifas, indo de 60% a 100%. A agência também propôs alterações nas relações 

de progressividade entre as faixas de consumo e nos percentuais de subsídio entre as categorias Residencial 

Social e Residencial. Com a finalidade de minimizar os impactos tarifários, foi proposto que a alteração se 

desse de forma paulatina em oito anos através de uma trajetória de alteração tarifária. Assim, nos reajustes 

seguintes, as tarifas obedeceram à trajetória definida. Nesta Revisão, a Arsae-MG está fazendo leves 

adaptações nos percentuais de progressividade, adequando àqueles estabelecidos para os demais 

prestadores.  

Em suma, a estrutura idealizada adota tarifas maiores para as faixas de baixo consumo das categorias 

comercial e industrial com relação às mesmas faixas na categoria residencial. O objeto principal dos serviços 

públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário é o consumo humano, realizado 

primordialmente pela categoria residencial. Nesse sentido, entende-se que as demais categorias dispõem de 

meios para repassar custos a seus clientes, além de terem relativamente maior capacidade de pagamento. 

Para faixas de alto consumo, as tarifas são maiores para as categorias residenciais, partindo-se do 

entendimento de que grandes consumos residenciais estão mais correlacionados ao desperdício de água, 

enquanto grandes consumos não-residenciais se relacionam mais à escala de produção, não havendo 

motivos para altas progressividades. As diferenciações de valores cobrados por categorias são apresentadas 

na sequência, separadas em parcela fixa e variável. 

Nesta Revisão, a Agência entendeu que a união das categorias Unifamiliar e Multifamiliar deveria ser 

realizada de forma imediata, sem seguir a trajetória tarifária definida para os próximos anos. Atualmente, na 

estrutura do prestador, usuários que residem em casas arcam com tarifas mais baratas do que aqueles que 

residem em prédios. Desde 2016, a diferença entre as tarifas vem diminuindo, sendo eliminada a partir de 

agora. O fim da separação das categorias torna mais transparente a divulgação dos índices, já que não é clara 

para muitos usuários a diferença entre elas. Além disso, o princípio da isonomia é reforçado, na medida em 

que a Arsae-MG não vê justificativas para a diferenciação tarifária entre casas e apartamentos. Como 

consequência do fim da separação entre as categorias, a tarifa de esgoto alcançará o percentual de 70% da 

água para todas as categorias, visto que atualmente apenas a categoria Social (cuja tarifa é 50% da 

Unifamiliar) e a categoria Unifamiliar possuem faixas com percentuais diferentes. 

7.3 Receita Fixa e Receita Variável 

Em consonância com o artigo 30 da Lei 11.445/07, que prevê cobrança pelo “custo mínimo necessário 

para disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade adequadas”, a Arsae-MG implementa a cobrança 

para todas as categorias e serviços em duas componentes, uma fixa e outra variável. O valor fixo faz frente 

aos custos associados à infraestrutura (disponibilidade dos serviços), que existem mesmo quando o consumo 

é zero. A tarifa fixa elimina a distorção do “consumo mínimo faturável”, incentivando a redução de volume 

consumido em qualquer patamar de consumo. 

O cálculo segue padrões da literatura internacional34 tomando como referência a Receita Fixa de no 

máximo 30% da Receita Tarifária total como critério para incentivar o consumo consciente e não onerar 

demais usuários de baixo consumo. Consequentemente, a receita proveniente das tarifas variáveis por 

volume, isto é a Receita Variável, é de 70% da Receita Tarifária.   

A partir dos percentuais definidos como Receita Fixa e Receita variável, calculam-se as tarifas médias, 

conforme indicado abaixo: 

                                                           
34 CUWCC, 2008. Utility Operations: BMP Implementation Guidebook. CUWCC, Sacramento, California; AWWA, 2015.  
 Consumption-Based Fixed Rates: Harmonizing Water Conservation and Revenue Stability. Journal AWWA.   
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 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑥𝑎 =  
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐹𝑖𝑥𝑎

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎 𝑒 𝐸𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜
 

 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 =
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎 𝑒 𝐸𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜
 

Considerando a Receita Tarifária Base de R$ 224.646.849, os resultados das tarifas médias são 

indicados na Tabela 18, a seguir. Essas tarifas médias, também definidas como Tarifas Econômicas, buscam 

prioritariamente dar sinais econômicos para o uso racional do recurso. Elas são usadas como base para o 

cálculo da tabela tarifária, que contém as tarifas que internalizam os subsídios. Isto é, as tarifas para cada 

categoria tarifária, serviço ou faixa de consumo são calculadas com base em percentuais de subsídios 

desejados, conforme abordados nas próximas seções. 

Tabela 18 - Tarifas médias por serviço 

 Tarifa fixa Tarifa variável 

% da Receita Tarifária total 30% 70% 

Receita água R$ 41.365.334 R$ 93.728.990 

Base para a média água  2.956.120 economias 30.529.884 m³ 

Tarifa média água  R$13,46/economia R$ 3,07/m³ 

Receita esgoto R$ 28.712.027 R$ 63.523.804  

Base para a média esgoto  2.927.943 economias 29.558.996 m³ 

Tarifa média esgoto  R$9,42/economia R$ 2,15/m³ 

 

No entanto, a aplicação dos percentuais de subsídios diretamente sobre o valor das tarifas médias 

resulta em receitas tarifárias maiores ou menores que as desejadas35. Assim, os percentuais são aplicados 

sobre a tarifa de referência, que é ponderada por um fator de ajuste para alcançar a receita. 

 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 =  𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑀é𝑑𝑖𝑎 × 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 

Onde:  

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 =  
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓á𝑟𝑖𝑎

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

Por sua vez, a receita de refaturamento consiste na receita obtida pela aplicação das tarifas médias 

com seus devidos percentuais de subsídios.  

Tabela 19 - Tarifas médias por serviço pós ajuste 

 Tarifa fixa Tarifa variável 

Tarifa média água  R$ 13,46/economia R$3,07/m³ 
Fator de Ajuste  96,17%  116,75% 

Tarifa Média Ajustada água R$ 12,95/economia R$ 3,59/m³ 
Tarifa média esgoto R$ 9,42/economia 2,15 R$/m³ 

Fator de Ajuste 96,17% 116,75% 
Tarifa Média Ajustada esgoto R$ 9,06/economia 2,51 R$/m³ 

                                                           
35 Suponha, por exemplo, um cenário simplificado com apenas duas economias e com uma receita total a ser atingida 
de R$2. A Tarifa Média nesse caso será R$1. Definimos percentuais de subsídio de 60% e 135%, totalizando uma tarifa 
de R$0,60 para a primeira economia e $1,35 para a segunda. Somando as tarifas, chegamos à receita de R$1,95. Para 
que alcancemos a receita total de R$2, será necessário aplicar um fator de ajuste de 1,025 (2/1,95) na tarifa média. 
Assim, a primeira economia será tarifada em R$0,62 e a segunda em R$1,38, totalizando R$2. A tarifa média nesse caso 
é R$ 1, enquanto a Tarifa Média Ajustada é R$1,025.    
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7.4 Tarifas Fixas  

 A partir da Tarifa Fixa Média ajustada, são calculadas as tarifas fixas de cada categoria. Os princípios 

que norteiam a definição dos valores residem no fato de que objeto principal dos serviços públicos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário é o atendimento ao consumo humano, já que as demais 

categorias possuem maior capacidade de pagamento e meio de repassar custos. Assim sendo, definiu-se que 

a categoria Residencial deveria refletir o custo econômico da prestação, ou seja, ser igual à tarifa fixa média 

ajustada; a categoria Residencial Social deveria arcar com tarifas fixas 50% menores do que a média; as 

categorias Comercial e Industrial teriam tarifas fixas 50% superiores e a Pública arcaria com tarifas fixas 25% 

superiores à média, conforme gráfico abaixo.  

Gráfico 1 - Percentuais de Tarifa Fixa por Categoria 

 
Fonte: elaboração própria. 

7.5 Tarifa Variável 

A partir da Tarifa Variável Média ajustada, são calculadas as tarifas variáveis para cada faixa de 

consumo de cada categoria. Para a categoria residencial, as faixas de baixo consumo possuem tarifas 

subsidiadas por se tratarem de volumes destinados a necessidades básicas de consumo, higiene e saúde. As 

faixas intermediárias referem-se a uso misto, agrupando famílias maiores que possuem consumo consciente 

e famílias com poucos integrantes, mas que consomem acima do necessário. Estas faixas devem possuir 

tarifas intermediárias, sem subsídios e próximas à tarifa média. Já faixas de consumos maiores caracterizam-

se por agrupar unidades com consumo supérfluo, variando em grande medida devido ao nível de renda do 

usuário e à baixa preocupação com um uso consciente do recurso. Neste caso espera-se que haja uma 

tarifação elevada, que busque inibir excessos dos usuários e que permita, em parte, o financiamento de 

subsídios. 

Entende-se que a progressividade das tarifas das categorias não residenciais deve ser menor do que 

a das categoriais residenciais, uma vez que as categorias não residenciais abrangem usuários de maior porte 

que não necessariamente desperdiçam recursos, apenas possuem escala na demanda (por exemplo, não é 

razoável que escolas com tamanhos diferentes tenham custos médios por metro cúbico diferentes).  

O Gráfico 4, a seguir, mostra os percentuais de progressividade definidos para as diferentes faixas 

das cinco categorias. Pode-se observar que as tarifas abaixo da tarifa variável média ajustada de R$ 3,59/m³ 

(menor que 100%) são subsidiadas pelas tarifas acima da tarifa média (acima de 100%). Os percentuais 
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definidos para a categoria residencial seguem o preceito de que as faixas de consumo abaixo de 10m³ 

(volume aproximado de consumo de uma família com três pessoas) devem ser subsidiadas, enquanto as 

faixas referentes a consumos acima de 10m³ devem subsidiar aquelas de menor consumo. Observa-se que a 

progressividade para a categoria residencial é elevada, alcançando 210% acima da tarifa média para 

consumos acima de 40 m³. 

Para as categorias não residenciais, a progressividade é menos elevada, devido ao fato de que altos 

consumos se relacionam, em geral, mais à escala do que a desperdício de água. Entretanto, há apenas uma 

faixa tarifária sendo subsidiada, aquela referente ao consumo entre 0 a 5 m³ da categoria Pública. Todas as 

demais tarifas variáveis das categorias não residenciais têm seus valores acima ou iguais à tarifa média. Com 

relação à categoria residencial social, suas faixas de tarifas equivalem a 50% das respectivas faixas na 

categoria residencial, produzindo subsídios até a faixa que abrange os consumos de 15 a 20 m³.  

Gráfico 2 - Percentuais de progressividade por categoria x Tarifa Variável Média de água (em m³) 

 
Fonte: elaboração própria. 

O Anexo IV, presente no Caderno de Anexos que acompanha esta nota técnica, contém uma análise 

dos subsídios da estrutura tarifária do prestador, a partir de sua Tarifa Média e do peso das diferentes 

categorias no consumo total.  

8 Metodologia de Avaliação da Capacidade de Pagamento 

A Arsae elaborou uma metodologia para avaliar a capacidade de pagamento dos usuários residenciais 

dos prestadores regulados. A metodologia consiste, basicamente, em observar a representatividade das 

despesas com serviços de água e esgotamento dinâmico na renda média mensal familiar. Desse modo, a 

agência construiu um indicador que depende de 4 variáveis: a) renda familiar de referência; b) consumo per 

capita de referência; c) número de indivíduos por domicílio; e d) tarifas praticadas.  

Para se avaliar a capacidade de pagamento dos usuários, foi feita uma análise a partir de microdados 

obtidos no Censo 2010 do IBGE para o município de Juiz de Fora. As classes de salários referentes a 2010 

foram proporcionalizadas para o ano desta revisão a partir do salário mínimo atual. A análise foi voltada para 

as classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita (em termos de salários mínimos).  
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No que diz respeito ao consumo médio de água, foi utilizado como referência o volume de 10 m³. 

Este volume se aproxima do consumo médio das categorias residenciais do prestador e do volume 

recomendando pela ONU como necessário para subsistência básica.   

Avaliado o consumo médio, realiza-se o faturamento de acordo com as tarifas que serão aplicadas a 

partir dos resultados da revisão. Finalmente, analisa-se a proporção que a fatura ajustada absorve do 

orçamento das famílias. Ressalta-se que o indicador em questão leva em conta o pagamento não apenas dos 

serviços de abastecimento de água, mas também o do serviço de esgotamento. Ademais, destaca-se que, 

como as tarifas e o número médio de habitantes por domicílio é diferente para famílias que se enquadram 

nas categorias Social e Residencial, dois indicadores serão gerados, os quais estão descritos a seguir. 

 Cálculo do Indicador de Capacidade de Pagamento para Categoria Social 

Para calcular a renda representativa das famílias que se enquadram nessa categoria, optou-se por 

calcular a mediana das rendas familiares que auferiam até meio salário mínimo per capita, levando 

em conta a distribuição dos domicílios permanentes em cada uma das classes de rendimento em 

2010. Aplicando o salário mínimo previsto para 2020, a renda per capita encontrada foi de R$ 343,67. 

No cálculo do número representativo de indivíduos por domicílio, foi utilizado seu valor médio até o 

percentil 50 da amostra observada. A média resultou em 3,97 habitantes por domicílio. 

Assim, para a Categoria Social, a fórmula para cálculo do Indicador de Capacidade de Pagamento é: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙) =  
𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 10 𝑚³ 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎)
 

 Cálculo do Indicador de Capacidade de Pagamento para Categoria Residencial 

Para a categoria residencial, optou-se por utilizar o primeiro quartil de renda para que a análise da 

capacidade de pagamento refletisse justamente as famílias que possuem menos renda disponível 

para arcar com as despesas de saneamento, mas que não se enquadram na Categoria Social. Os 

dados referentes às famílias que possuíam rendimento per capita de até meio salário mínimo foram 

retiradas da análise uma vez que essas famílias já estão enquadradas na tarifa social.  

Dessa forma, foi identificado que o primeiro quartil de renda das famílias que se encontravam entre 

meio salário mínimo e um salário mínimo per capita, precisamente em R$ 1.010,78 per capita, 

levando em consideração o salário mínimo previsto para 2020. Esse valor foi multiplicado por 3,78 – 

número médio de indivíduos por domicílio até o primeiro quartil após ½ salário mínimo.  

Assim, a fórmula para cálculo do indicador de Capacidade de Pagamento da Categoria Residencial é: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙) =  
𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 10 𝑚³ 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 (1º 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙)
 

Como parâmetro de referência, tem sido utilizado o percentual de comprometimento da renda 

domiciliar de 3% para água e esgoto. O percentual está em consonância com diferentes estudos e organismos 

internacionais, que trabalham com percentuais entre 3% e 5%, como o relatório de Desenvolvimento 

Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2006)36 e o relatório Affordability 

and Debt, do regulador britânico Ofwat (OFWAT, 2015)37.

                                                           
36 Disponível em: https://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2006%20Global%20HDR/HDR-2006-
Beyond%20scarcity-Power-poverty-and-the-global-water-crisis.pdf 
37 Disponível em https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2015/12/prs_web20151201affordability.pdf 

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2006%20Global%20HDR/HDR-2006-Beyond%20scarcity-Power-poverty-and-the-global-water-crisis.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2006%20Global%20HDR/HDR-2006-Beyond%20scarcity-Power-poverty-and-the-global-water-crisis.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2015/12/prs_web20151201affordability.pdf
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1 Índice de Reposicionamento Tarifário (IRT) 

1.1 Receita Tarifária Base no período anterior 

Os gráficos abaixo mostram a evolução do número de economias e de volumes faturados de água 

nos meses do período de referência desta revisão (PR0) em relação aos mesmos meses do período anterior.  

Gráfico 3 – Comparativo do número de economias de água da Cesama 

 
Fonte: dados do prestador tratados pela Arsae-MG. 

Gráfico 4 – Comparativo de volume faturado de água (em m³) da Cesama 

 
 Fonte: dados do prestador tratados pela Arsae-MG. 
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Como pode ser observado, no mês de dezembro de 201938, a Cesama atendeu a 254.261 economias 

de água, faturando um volume de 2.589.479 m³. Percebe-se aumento médio de 2,21% no número de 

economias e de 3,08% no volume faturado quando comparados abril/19 a dez/19 com o mesmo período do 

ano anterior. O volume faturado por economia aumentou de 10,17 m³ por economia para 10,26 m³ por 

economia, um aumento de aproximadamente 0,84%, comparando-se a média dos últimos meses disponíveis 

com a média dos mesmos meses no ano anterior. 

No mês de novembro, foi encontrada uma inconsistência referente ao faturamento de 380 

economias do Condomínio Residencial Araucárias. O Banco de Faturamento enviado pelo prestador reportou 

volume medido de 23.773m³, que produziria uma fatura de quase R$ 270.000. A Arsae optou por refaturar 

de acordo com o regramento estabelecido no art. 103 da Resolução 40/2013, isto é, o faturamento de água 

se deu a partir da média entre o volume médio e o volume medido e o de esgoto a partir do volume médio. 

Assim, foi considerado o montante de R$ 81.763. A referida matrícula possui mais de 60 faturas em aberto, 

que totalizam uma dívida de mais de R$ 1,7mi.  

A reiterada inadimplência desse e outros condomínios motivou pedidos para inclusão de seus 

usuários na Tarifa Social. Cita-se, por exemplo, o Ofício 021/2018 – DP/Cesama, que requer o cadastro social 

de condôminos do programa Minha Casa, Minha Vida, na categoria de renda familiar de até três salários 

mínimos.  

Desde maio de 2012, a Arsae-MG adota como critério de cadastramento na Tarifa Social a renda de 

meio salário mínimo per capita e a inclusão no Cadastro Único, mesmo critério de renda adotado pela Aneel. 

Entende-se que a renda per capita é um critério mais adequado do que a familiar, por não depender da 

quantidade de moradores da residência. Não faria sentido, por exemplo, um usuário que mora sozinho, com 

um salário de R$3.135 (3 salários mínimos), receber o subsídio da Tarifa Social. Dados da PNAD mostram que 

esse salário é maior do que o de 89% da população brasileira39. 

Além disso, o fato de um usuário ser inadimplente não pode motivar mudança de critério de 

cadastramento para uma tarifa mais barata, sob risco de incentivar indevidamente a prática da 

inadimplência. A análise baseada em renda per capita é mais precisa e menos sujeita a variações arbitrárias. 

Conforme salientado na seção 3.4.1.1, há um número grande de potenciais beneficiários que não 

recebem o subsídio devido a problemas de divulgação e no banco comercial do prestador. Possivelmente, 

muitos moradores dos referidos condomínios têm direito ao benefício e não o recebem por não saberem de 

seus direitos. Por essa razão, é fundamental o esforço de divulgação da Cesama para que todos os usuários 

habilitados possam receber o benefício.   

1.2 Receita Tarifária Base para o próximo período 

O Quadro 20 apresentado na sequência mostra em detalhe a distribuição da nova Receita Tarifária 

Base entre os grupos e subgrupos definidos na revisão tarifária. Destaca-se que o Fator de Produtividade (FP) 

de 1,85% foi aplicado apenas sobre custos operacionais. No entanto, por impactar a receita total, também 

são percebidos efeitos em todos os itens cujo cálculo é dado pela aplicação de um percentual sobre a receita: 

Pasep/Cofins, Destinações Específicas e Receitas Irrecuperáveis. 

 

                                                           
38 Último mês com dados disponíveis. 
39 https://www.nexojornal.com.br/interativo/2016/01/11/O-seu-sal%C3%A1rio-diante-da-realidade-brasileira – Acesso em 
07/02/2020. 

https://www.nexojornal.com.br/interativo/2016/01/11/O-seu-sal%C3%A1rio-diante-da-realidade-brasileira
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Quadro 20 - Composição da Receita Tarifária Base 

 
Fonte: cálculos da Arsae a partir de informações do prestador, Aneel, IBGE/Sidra, FGV/Ibre, Anatel e Banco Central do Brasil. 

 

 

Valores 

atualizados 

para preços de 

abr/20-mar/21

Aluguéis 1.258.831          IGP-M 6,03% 1.334.703        1,85% 1.359.433     0,62%

Atendimento Telefônico 908.869             IPCA 3,62% 941.798           1,85% 959.248         0,44%

Combustíveis e Lubrificantes 735.129             IPCA BH Comb 7,36% 789.218           1,85% 803.841         0,37%

Comercialização 3.161.251          IPCA 3,62% 3.275.783        1,85% 3.336.478     1,52%

Comunicação 17.818                IPCA 3,62% 18.463             1,85% 18.805           0,01%

Energia Elétrica 19.380.244        IEE 6,15% 20.571.853     1,85% 20.953.016   9,53%

Materiais 312.089             INCC-DI MS 3,27% 322.309           1,85% 328.281         0,15%

Material de Tratamento 4.184.660          IGP-M 6,03% 4.436.878        1,85% 4.519.086     2,06%

Pessoal 69.281.861        INPC 3,60% 71.776.891     1,85% 73.106.799   33,25%

Serviços de Terceiros 3.677.881          IPCA 3,62% 3.811.131        1,85% 3.881.745     1,77%

Telecomunicação 479.212             IST 3,93% 498.034           1,85% 507.261         0,23%

ETE União-Indústria 5.336.521          Cesta de índices 5,72% 5.641.801        1,85% 5.746.335     2,61%

Manutenção 18.918.418        INCC-DI MS 3,27% 19.537.916     1,85% 19.899.921   9,05%

Treinamento 125.260             IPCA 3,62% 129.798           1,85% 132.203         0,06%

Outros Custos Operacionais 380.404             IGP-M 6,03% 403.332           1,85% 410.805         0,19%

(1) Custos Operacionais 128.158.449     Impacto inflação 4,16% 133.489.910   1,85% 135.963.258 61,84%

Pasep e Cofins 20.152.936        Variação receita 4,07% 20.972.403     1,42% 21.269.511   9,67%

TFAS 2.105.998          Variação TFAS 6,25% 2.237.630        -            2.237.630     1,02%

Cobrança Uso dos Recursos Hídricos 1.575.557          IPCA 3,62% 1.632.640        -            1.632.640     0,74%

Outros Tributos 286.281             IPCA 3,62% 296.653           -            296.653         0,13%

(2) Tributos e Outras Obrigações 24.120.772        Impacto inflação 4,22% 25.139.326     25.436.434   11,57%

Proteção de Mananciais 1.041.530          Variação receita 4,07% 1.083.881        1,42% 1.099.236     0,50%

Controle de Perdas 2.083.060          Variação receita 4,07% 2.167.762        1,42% 2.198.472     1,00%

Investimento Incentivado 14.995.004        Variação receita 4,07% 15.604.737     1,42% 15.825.804   7,20%

(3) Destinações Específicas 18.119.594        Impacto inflação 4,07% 18.856.380     19.123.512   8,70%

Remuneração Base de Ativos Essenciais 18.056.700        IPCA 3,62% 18.710.897     -            18.710.897   8,51%

Quota de Depreciação 13.478.805        IPCA 3,62% 13.967.144     -            13.967.144   6,35%

Anuidade da Base de Ativos Acessórios 3.824.189          IPCA 3,62% 3.962.740        -            3.962.740     1,80%

Remuneração do estoque de materiais 350.977             IPCA 3,62% 363.693           -            363.693         0,17%

Tributos sobre o lucro (CSLL) 3.388.378          IPCA 3,62% 3.511.140        -            3.511.140     1,60%

(4) Custos de Capital 39.099.050        Impacto inflação 3,62% 40.515.614     40.515.614   18,43%

(5) Receitas Irrecuperáveis 2.265.623          Variação receita 4,07% 2.357.749        1,42% 2.391.151     1,09%

Receita Requerida (RR)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5) 211.763.488     Impacto inflação 4,06% 220.358.979   223.429.969 101,6%

Outras Receitas (OR) 3.457.494          IPCA 3,62% 3.582.760        -            3.582.760     1,63%

Receita Tarifária base = RR - OR 208.305.993     Total inflação 4,07% 216.776.219   1,42% 219.847.209 100,0%

Impacto 

do FP 

(análise de 

eficiência)

Reconstrução da

Receita Tarifária

a preços do PR0

Peso de 

cada 

item na 

RT1 

base

Valores após 

aplicação do

Fator de 

Produtividade

Índices adotados p/ 

correção monetária e 

impactos

Projeção da inflação p/ próximo período

Subgrupo



 

55 
 

1.3 Resultado do Índice de Reposicionamento Tarifário (IRT) 

O Índice de Reposicionamento Tarifário (IRT) calculado foi de 0,9786. Assim, as tarifas base vigentes 

sofrerão uma redução de -2,14%. 

Tabela 20 - Cálculo do Índice de Reposicionamento Tarifário 

 
Fonte: cálculos da Arsae. 

Pode-se desagregar esse resultado em três aspectos: (i) reconstrução da receita tarifária necessária; 

(ii) correção inflacionária e (iii) Fator de Produtividade, conforme apresentado na tabela abaixo: 

Tabela 21 – Desagregação da variação da Receita Tarifária base – Impacto de cada etapa 

 
Fonte: cálculos da Arsae. 

A variação negativa é explicada essencialmente pelo impacto da reconstrução da receita tarifária 

necessária, que significou uma redução de cerca de mais de 40% no valor inserido a título de Investimento 

Incentivado, ao considerar a capacidade de execução demonstrada pela Cesama e o saldo acumulado na 

conta vinculada, conforme detalhado na seção 3.4.2.3 do Capítulo I – Detalhamento da Metodologia. Os 

demais itens que compõem a receita tiveram variações menores, mas vale destacar que os recursos alocados 

para Custos de Capital aumentaram enquanto os valores necessários para as demais despesas reduziram, 

o que é um bom resultado no sentido de uma melhor distribuição dos gastos. Com essas variações, o 

faturamento necessário a preços do período anterior caiu 7,27%. 

A correção inflacionária representou um aumento de 4,07% e o bônus40 pela eficiência alcançada 

pela Cesama nos custos operacionais gerou um aumento de 1,42% sobre a receita tarifária total já corrigida 

pela inflação. 

2 Efeito Tarifário Médio (ETM) 

2.1 Receita Tarifária de Aplicação no período anterior 

Como já explicado, a RT0 aplicação é calculada pelo faturamento do mercado de referência com as 

tarifas aplicadas aos usuários no mesmo período, ou seja, as tarifas publicadas na resolução do reajuste de 

2019. Vale reforçar que essas tarifas se diferenciam das “tarifas base” pelo fato de contemplarem o impacto 

dos componentes financeiros do período em questão. 

Dado o comportamento do mercado, apresentado no começo da seção anterior, a Receita Tarifária 

de Aplicação verificada no período anterior foi de R$ 224.646.849. 

                                                           
40 1,85% sobre os custos operacionais. 

Receitas Tarifárias Valor

RT0 base 224.646.849,48R$        

RT1 base 219.847.209,31R$        

Δ% da receita base -2,14%

Aspectos Variação em R$ Impacto individual Impacto acumulado

Reconstrução da Receita Tarifária necessária 16.340.856,09-R$                  -7,27% -7,27%

Inflação 8.470.226,09R$                    3,77% 4,07%

Fator de Produtividade 3.070.989,83R$                    1,37% 1,42%

Total 4.799.640,17-R$                    -2,14% -2,14%
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2.2 Receita Tarifária de Aplicação no próximo período 

Conforme explicado no capítulo de metodologia, a nova receita tarifária “de aplicação” (RT1 

aplicação) é igual à nova receita tarifária base acrescida dos componentes financeiros a serem compensados 

no próximo período (PR1). O impacto total desses componentes financeiros, incluindo efeitos circulares sobre 

a receita, foi de R$ 9.077.303, conforme apresentado a seguir. 

2.2.1 Resultado do cálculo dos Componentes Financeiros 

A tabela a seguir sintetiza os resultados dos Componentes Financeiros a serem compensados nos 

próximos 12 meses:  

Tabela 22 - Componentes Financeiros 

 
Fonte: cálculos da Arsae.  
Obs: Os valores estão atualizados pela taxa Selic acumulada no período. 

O aumento da Receita Tarifária devido à contabilização dos componentes financeiros faz com que 

variem também os valores de alguns itens que são calculados em percentual da receita: Pasep/Cofins, 

receitas irrecuperáveis e destinações específicas. Esses efeitos circulares totalizaram R$ 1.766.522, de modo 

que o impacto total dos Componentes Financeiros sobre a RT Base foi um aumento de R$ 9.077.303: 

Tabela 23 - Impacto total dos Componentes Financeiros sobre a Receita Base, com efeitos circulares 

 
Fonte: cálculos da Arsae. 

2.2.2 RT1 aplicação:  RT1 base + Componentes Financeiros 

Somando a nova Receita Tarifária base, apresentada na seção 1 deste capítulo (R$ 219.847.209), ao 

impacto total dos componentes financeiros para o próximo período (R$ 9.077.303), temos a Receita Tarifária 

de aplicação estimada para o período abr/20-mar/21, igual a R$ 228.924.512. 

O Quadro 21, a seguir, condensa todo o processo de revisão da receita tarifária para o ciclo de quatro 

anos (RT base) e para este próximo período (RT de aplicação para o PR1), mostrando em detalhe a distribuição 

dessas receitas para cada item considerado. 

             

Componentes Financeiros Valor em R$

Compensação itens não administráveis 1.569.731R$           

Compensação custos regulatórios 370.149R$               

Compensação nova despesa com descarte de resíduos de manutenção 266.126R$               

Compensação CSLL 1.668.642R$           

Compensação por correção de valores recuperados de crédito tributário 3.407.297R$           

Comp. impacto var. de mercado no CF período anterior 28.836R$                 

Total 7.310.781R$           

Descrição Valor em R$

Componentes Financeiros -> 7.310.781R$           

 (+) Variação no Pasep/Cofins 878.200R$               

 (+) Variação nas Receitas Irrecuperáveis 98.729R$                 

 (+) Variação Proteção de Mananciais 45.387R$                 

 (+) Variação Controle de Perdas 90.773R$                 

 (+) Variação da DE Investimento Incentivado 653.434R$               

Impacto total dos Componentes Financeiros 9.077.303R$           
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Quadro 21 - Composição da Receita Tarifária (Base e Aplicação) 

 
Fonte: cálculos da Arsae a partir de informações do prestador, Aneel, IBGE/Sidra, FGV/Ibre, Anatel e Banco Central do Brasil. 

Ressalta-se que os valores apresentados para cada item de custo se referem ao total a ser faturado 

com a soma “Receita Tarifária + Outras Receitas”, sendo estas 1,6% da receita requerida. Por exemplo, do 

total de R$136 milhões para Custos Operacionais, espera-se que sejam auferidos R$ 133,8 milhões via receita 

tarifária e R$ 2,2 milhões via outras receitas. 

Vale destacar também que os valores da coluna “Valor final” não serão necessariamente iguais ao 

faturamento da Cesama no PR1, o qual dependerá do comportamento do mercado atendido. Havendo 

Valores 

atualizados 

para preços de 

abr/20-mar/21

Aluguéis 1.258.831          IGP-M 6,03% 1.334.703        1.359.433     0,62% 1.359.433     0,59%

Atendimento Telefônico 908.869             IPCA 3,62% 941.798           959.248         0,44% 959.248         0,42%

Combustíveis e Lubrificantes 735.129             IPCA BH Comb 7,36% 789.218           803.841         0,37% 803.841         0,35%

Comercialização 3.161.251          IPCA 3,62% 3.275.783        3.336.478     1,52% 3.336.478     1,46%

Comunicação 17.818                IPCA 3,62% 18.463             18.805           0,01% 18.805           0,01%

Energia Elétrica 19.380.244        IEE 6,15% 20.571.853     20.953.016   9,53% 20.953.016   9,15%

Materiais 312.089             INCC-DI MS 3,27% 322.309           328.281         0,15% 328.281         0,14%

Material de Tratamento 4.184.660          IGP-M 6,03% 4.436.878        4.519.086     2,06% 4.519.086     1,97%

Pessoal 69.281.861        INPC 3,60% 71.776.891     73.106.799   33,25% 73.106.799   31,93%

Serviços de Terceiros 3.677.881          IPCA 3,62% 3.811.131        3.881.745     1,77% 3.881.745     1,70%

Telecomunicação 479.212             IST 3,93% 498.034           507.261         0,23% 507.261         0,22%

ETE União-Indústria 5.336.521          Cesta de índices 5,72% 5.641.801        5.746.335     2,61% 5.746.335     2,51%

Manutenção 18.918.418        INCC-DI MS 3,27% 19.537.916     19.899.921   9,05% 19.899.921   8,69%

Treinamento 125.260             IPCA 3,62% 129.798           132.203         0,06% 132.203         0,06%

Outros Custos Operacionais 380.404             IGP-M 6,03% 403.332           410.805         0,19% 410.805         0,18%

(1) Custos Operacionais 128.158.449     Impacto inflação 4,16% 133.489.910   135.963.258 61,84% 135.963.258 59,39%

Pasep e Cofins 20.152.936        Variação receita 4,07% 20.972.403     21.269.511   9,67% 22.147.711   9,67%

TFAS 2.105.998          Variação TFAS 6,25% 2.237.630        2.237.630     1,02% 2.237.630     0,98%

Cobrança Uso dos Recursos Hídricos 1.575.557          IPCA 3,62% 1.632.640        1.632.640     0,74% 1.632.640     0,71%

Outros Tributos 286.281             IPCA 3,62% 296.653           296.653         0,13% 296.653         0,13%

(2) Tributos e Outras Obrigações 24.120.772        Impacto inflação 4,22% 25.139.326     25.436.434   11,57% 26.314.634   11,49%

Proteção de Mananciais 1.041.530          Variação receita 4,07% 1.083.881        1.099.236     0,50% 1.144.623     0,50%

Controle de Perdas 2.083.060          Variação receita 4,07% 2.167.762        2.198.472     1,00% 2.289.245     1,00%

Investimento Incentivado 14.995.004        Variação receita 4,07% 15.604.737     15.825.804   7,20% 16.479.238   7,20%

(3) Destinações Específicas 18.119.594        Impacto inflação 4,07% 18.856.380     19.123.512   8,70% 19.913.105   8,70%

Remuneração Base de Ativos Essenciais 18.056.700        IPCA 3,62% 18.710.897     18.710.897   8,51% 18.710.897   8,17%

Quota de Depreciação 13.478.805        IPCA 3,62% 13.967.144     13.967.144   6,35% 13.967.144   6,10%

Anuidade da Base de Ativos Acessórios 3.824.189          IPCA 3,62% 3.962.740        3.962.740     1,80% 3.962.740     1,73%

Remuneração do estoque de materiais 350.977             IPCA 3,62% 363.693           363.693         0,17% 363.693         0,16%

Tributos sobre o lucro (CSLL) 3.388.378          IPCA 3,62% 3.511.140        3.511.140     1,60% 3.511.140     1,53%

(4) Custos de Capital 39.099.050        Impacto inflação 3,62% 40.515.614     40.515.614   18,43% 40.515.614   17,70%

(5) Receitas Irrecuperáveis 2.265.623          Variação receita 4,07% 2.357.749        2.391.151     1,09% 2.489.879     1,09%

Receita Requerida (RR)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5) 211.763.488     Impacto inflação 4,06% 220.358.979   223.429.969 101,6% 225.196.491 98,4%

Outras Receitas (OR) 3.457.494          IPCA 3,62% 3.582.760        3.582.760     1,63% 3.582.760     1,57%

Receita Tarifária base = RR - OR 208.305.993     Total inflação 4,07% 216.776.219   219.847.209 100,0% 221.613.731 96,8%

7.310.781     3,19%

228.924.512 100,00%

Peso de 

cada item 

na RT 

aplicação

Valor final 

após 

componentes 

financeiros

Componentes Financeiros: 

RT1 aplicação = RT base + Componentes Financeiros: 

Reconstrução da

Receita Tarifária

a preços do PR0

Peso de 

cada 

item na 

RT1 

base

Valores após 

aplicação do

Fator de 

Produtividade

Índices adotados p/ 

correção monetária e 

impactos

Projeção da inflação p/ próximo período

Subgrupo
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variação no nível de atendimento ao longo do ciclo tarifário, seja por crescimento vegetativo ou por 

alterações no padrão de consumo, considera-se que o custo médio sofrerá variação proporcional, de modo 

que o faturamento a maior ou a menor será absorvido pela companhia. 

2.3 Resultado do Efeito Tarifário Médio (ETM) 

Estabelecido o nível de receita tarifária a ser auferido pelo prestador no próximo período e o valor 

auferido no período anterior (RT1 e RT0 aplicação), a etapa seguinte é o cálculo do Efeito Tarifário Médio 

(ETM), que mede o impacto a ser sentido pelos usuários, em média, devido à variação das tarifas aplicadas. 

As tarifas em vigor terão um aumento médio de 0,36%:  

Tabela 24 – Cálculo do Efeito Tarifário Médio 

 
Fonte: cálculos da Arsae. 

 

Tabela 25 – Desagregação do Efeito Tarifário Médio 

 
Fonte: cálculos da Arsae. 

 

  

Receitas Tarifárias Valor

RT0 aplicação 228.096.800,63R$        

RT1 aplicação 228.924.512,09R$        

ETM = Δ% receitas de aplicação 0,36%

Aspectos Impacto acumulado

Reconstrução da Receita Tarifária -7,27%

Correção inflacionária 4,07%

Análise de eficiência operacional 1,42%

(-) Impacto Componentes Financeiros PR anterior 1,54%

(+) Impacto dos novos Componentes Financeiros 4,13%

Total 0,36%

IRT
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3 Tarifas Base 

As Tarifas Base são livres dos efeitos de compensações financeiras a serem consideradas no próximo 

período e, por isso, são adotadas como referência no ajuste tarifário do ano subsequente. 

Tabela Tarifária I – Tarifas Base (não aplicáveis aos usuários) 

 
Fonte: cálculos da Arsae. 
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4 Tarifas de Aplicação 

A próxima tabela apresenta as tarifas que serão aplicadas aos usuários a partir de 1º de abril de 2020 

até o fim de março de 2021. 

Tabela Tarifária II – Tarifas de Aplicação 

 
Fonte: cálculos da Arsae. 
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5 Impactos Tarifários 

 As tabelas a seguir apresentam os impactos tarifários (em R$ e em termos percentuais) a serem 

sentidos pelos usuários de acordo com o nível de consumo (em m³) e a classificação em categorias. Os 

impactos consideram a mudança de estrutura tarifária, a aplicação dos índices inflacionários, as adições e 

componentes financeiros.  

Conforme se pode perceber, os impactos tarifários variam entre as categorias e faixas de consumo, 

devido à trajetória de mudança da estrutura tarifária do prestador. De maneira geral, são percebidos maiores 

impactos para as faixas de menor consumo das categorias Residencial Unifamiliar e Social. Isso se deve 

principalmente à junção das categorias Residencial Unifamiliar e Multifamiliar em uma só, agora chamada 

de Residencial. O impacto é em maior parte causado pela tarifa de esgoto, visto que o percentual em todas 

as faixas passará a ser 70% com relação à tarifa de água. Atualmente, algumas faixas são faturadas com o 

percentual de 58%, de modo que apenas devido a esse movimento temos um impacto de 20% na tarifa de 

esgoto. Outro fator que justifica o impacto sentido por esses usuários é o aumento das tarifas fixas, que eram 

bem mais baratas para a categoria Unifamiliar. Como modificações de estrutura tarifária devem ser neutras 

para o prestador, os aumentos provocados nas categorias Social e Unifamiliar são compensados por reduções 

tarifárias nas demais categorias.  

Tabela 26 – Impactos Tarifários por Nível de Consumo (Categoria Residencial) 
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Tabela 27 – Impactos Tarifários por Nível de Consumo (Categoria Social) e Comparação Social x Residencial normal 

 
 

Para as categorias não-residenciais, a redução de tarifa nas primeiras faixas se deve principalmente 

à trajetória de redução da tarifa fixa. Importa relembrar que, até 2016, a estrutura tarifária da Cesama 

continha cobranças por Consumo Mínimo, que chegavam, por exemplo, a abarcar até 30 m³ no caso da 

categoria Industrial. Em 2016, a Arsae-MG extinguiu a cobrança por Consumo Mínimo e estabeleceu a 

cobrança por Tarifa Fixa e Variável, e desde então vem reduzindo as tarifas fixas das categorias não-

residenciais de acordo com os percentuais já mencionados na seção 7.4 do capítulo I. 

Tabela 28 – Impactos Tarifários por Nível de Consumo (Categorias Comercial, Industrial e Pública) 

 



 

63 
 

6 Resultado da Análise da Capacidade de Pagamento 

Conforme explicado na seção 8 do Capítulo I - Detalhamento da Metodologia, os indicadores de 

capacidade de pagamento são calculados com base na relação entre as faturas referentes aos consumos de 

10 m³ das categorias Social e Residencial, e as respectivas rendas per capita, utilizando como base a mediana 

das rendas para a primeira e o primeiro quartil de renda para a segunda.  

Após as adequações nas tarifas e a aplicação do Efeito Tarifário Médio, os indicadores de capacidade 

de pagamento resultaram em 1,53% para a categoria Residencial e 2,14% para a categoria Social, ambas, 

portanto, respeitando o princípio da capacidade de pagamento dos usuários. 
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Conclusão 

O instrumento regulatório da Revisão Tarifária Periódica (RTP) permite a reavaliação das condições 

de equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços e da modicidade tarifária, em consonância com 

a legislação federal (Lei 11.445/2007) e estadual (Lei 18.309/2009). É o momento oportuno para o 

estabelecimento de regras e mecanismos de incentivo que perdurarão durante o ciclo tarifário. 

Esta nota técnica apresentou a metodologia e os resultados finais da 2ª RTP da Companhia de 

Saneamento Municipal (Cesama) de Juiz de Fora, que encerra o ciclo iniciado em 2016 e dá início a um novo 

ciclo de quatro anos a partir de abril de 2020. 

A proposta apresentada, que significa uma variação média de 0,36% nas tarifas a partir de 1º de 

abril, foi debatida com o prestador, o município e a sociedade em geral ao longo do período da Audiência 

Pública nº 30/2020. Todos os documentos podem ser consultados no site da Arsae-MG. 

O primeiro ciclo tarifário foi marcado por uma melhoria significativa na eficiência da Cesama, com 

redução nas despesas operacionais e aumento nos investimentos. Espera-se que essa trajetória continue no 

segundo ciclo e que objetivos importantes possam ser alcançados, como o necessário aumento do 

tratamento de esgotos no município. 

A Arsae-MG entende estar atuando em conformidade com suas atribuições legais, diretrizes e 

princípios, adotando metodologias e mecanismos que possibilitam condições para expansão e melhoria dos 

serviços de abastecimento de água e esgoto, enquanto incentiva boas práticas do prestador e preza também 

pela capacidade de pagamento dos usuários.  
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