
Atualização das tarifas com base na inflação percebida pelo prestador de serviços. 
Para este reajuste, foi considerado o período de Outubro/2017 até Dezembro/2018, 

com aplicação das novas tarifas a partir de 16 de Janeiro de 2019.  

REAJUSTE TARIFÁRIO COPANOR 2018

A tarifa da Copanor é composta por

88,31%
Custos Operacionais
Combustíveis e Lubrificantes, 
Energia Elétrica, Material de 

Tratamento, Telecomunicação, 
Pessoal, Serviços de Terceiros, 

Comercialização, Comunicação e 
Publicidade, Outros

7,06%
Impostos e Taxas

PIS/Pasep e Cofins, TFAS (Taxa de 
Fiscalização sobre os Serviços 
Públicos de Abastecimento de 

Água e de Esgotamento Sanitário)
e Outros Tributos

0,29%
Custos de Capital

Remuneração de Capital de 
Giro

4,34%
Receitas Irrecuperáveis

Inadimplência

Índice de Reajuste Tarifário (IRT)

Resultado da divisão entre a Receita Base autorizada para vigorar no próximo 
período (momento 1) e a Receita Base atual do prestador (momento 0). Corresponde 

à inflação percebida pelo prestador e ao ajuste dos itens não administráveis.  

Impacto Inflação 
6,97% 

Impacto Ajuste Itens 
não Administráveis

3,54% 

O que é Reajuste Tarifário?

IRT = 10,76% 



Índice médio que de fato será aplicado aos usuários. Além dos elementos que 
compõem o IRT, o ETM contempla os Componentes Financeiros, que correspondem 

a compensações sem caráter permanente na composição das tarifas, e a ajustes 
decorrentes de erros de previsão do período anterior. 

REAJUSTE TARIFÁRIO COPANOR 2018

Efeito Tarifário Médio (ETM)

Impactos Tarifários

Os impactos sentidos pelos usuários variam de acordo com as categorias e faixas de 
consumo, não correspondendo exatamente ao Efeito Tarifário Médio. Isso acontece 

devido a modificações na estrutura tarifária do prestador. 

Categoria Residencial Social 

ETM = 16,76% 

Categoria Residencial

A tabela acima diz respeito a faturas de Água e EDT. As tarifas são discriminadas de acordo com o
serviço prestado:
EDT: Esgotamento dinâmico com coleta e tratamento
EDC: Esgotamento dinâmico com coleta
EE: Esgotamento Estático

A categoria Residencial Social abrange usuários inscritos no CadÚnico, com renda per capita menor ou
igual a ½ salário mínimo. A tarifa da categoria corresponde a 60% da categoria residencial

Para estimar sua fatura, acesse o Simulador de Faturas no sítio eletrônico da Arsae-MG. 


