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RESUMO  

 

Apresenta-se metodologia elaborada e executada pela Arsae-MG (Agência Reguladora de 

Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais) para 

selecionar os ativos que foram alvo de verificação in loco no processo da Revisão Tarifária da 

Copasa-MG (Companhia de Saneamento de Minas Gerais). A metodologia, baseada no método 

da Curva ABC, selecionou 92 municípios e 2099 ativos cuja vistoria teve início no mês de 

fevereiro e encerrou-se em maio de 20171. Concluído no mês seguinte, o resultado final da 

avaliação da base de ativos foi considerado bastante satisfatório, principalmente porque o trabalho 

foi desenvolvido integralmente pelo próprio corpo técnico da agência, gerando economia de 

recursos para o órgão e proporcionando a aplicação da metodologia em tempo hábil. 

                                                 
1 No entanto, deve-se chamar atenção para o fato de que algumas vistorias ocorreram em novembro de 

2016, como forma de teste, e suas conclusões também compuseram o resultado final da metodologia. 
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Palavras-chave: Saneamento básico. Base de remuneração. Ativos regulatórios. Curva ABC. 

Vistoria física. 

 

 

1. INTRODUÇÃO/OBJETIVOS 

 

No Brasil, a atuação das agências reguladoras de serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário se baseia na Lei 11.445/2007, marco regulatório nacional do saneamento básico. Para o 

atendimento às premissas dessa lei, as agências possuem o instrumento da Revisão Tarifária, que 

consiste na reconstrução das tarifas de prestação dos serviços de forma que a nova receita do 

prestador cubra os custos eficientes necessários à prestação de um serviço de qualidade ao usuário, 

bem como remunere os investimentos realizados pela empresa. A primeira Revisão Tarifária da 

Copasa-MG foi iniciada em setembro de 2015 e finalizada em junho de 2017. 

Dentre os diversos temas abordados nessa Revisão Tarifária, o cálculo dos custos de capital do 

prestador de serviços – base do retorno ao qual a empresa tem direito por ter realizado 

investimentos para expansão e melhoria dos serviços prestados – destacou-se como um dos 

maiores obstáculos enfrentados pela Arsae-MG dada a intensidade do uso de capital inerente aos 

serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.  

Tendo os investimentos significativo peso na composição das tarifas, o regulador, visando ao 

aumento da qualidade e à universalização do atendimento à população, deve estabelecer uma 

remuneração justa aos recursos aplicados, incentivando a realização dos investimentos 

necessários à adequada prestação dos serviços.  

Por ser simples, objetivo e diretamente relacionado aos recursos de fato investidos pela empresa2, 

– e considerando que a Copasa-MG apresenta registros aderentes às normas contábeis vigentes –

a Arsae-MG se utilizou de um enfoque contábil para a determinação da base de ativos regulatória 

– componente da base da remuneração que representa os investimentos realizados pela prestadora. 

Em face do disposto, o objetivo deste artigo é apresentar a etapa de verificação física dos ativos 

segundo a metodologia elaborada e executada pela Arsae-MG para apuração e tratamento da Base 

de Ativos Regulatória da Copasa-MG, um dos componentes da base de remuneração definida em 

seu primeiro processo de Revisão Tarifária. 

 

 

                                                 
2 Em linha com o preconizado no artigo 29, § 1º, inciso VI da Lei 11.445/2007, que inclui, entre as diretrizes 

a serem observadas para a definição dos preços e taxas dos serviços públicos de saneamento básico, a 

“remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços” (grifos nossos) 
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2. METODOLOGIA 

 

Embora a Copasa-MG demonstre processos confiáveis para os registros dos saldos dos ativos –

auditoria contábil por empresa independente, respeito às determinações dos ordenamentos 

contábeis e seguir as melhores práticas do mercado de ações brasileiro– havia a necessidade de 

se constatar se os registros contábeis dos ativos possuíam lastro físico nos municípios dos quais 

prestador detém a concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A 

Arsae-MG concluiu que o caminho mais seguro seria por meio de verificação física dos ativos, 

que consiste na realização de vistorias em campo onde seria averiguado se os ativos realmente 

existiam e estavam efetivamente em operação, de forma a validar a justa remuneração dos bens. 

A maior dificuldade encontrada pela agência para realizar a verificação física dos ativos residiu 

na grande quantidade de ativos registrados no banco de dados patrimonial da Copasa, listados em 

mais de 430 mil unidades. Além disso, a falta ou a deficiência de informações físicas e de 

localização na forma de endereço e/ou de coordenadas geográficas, bem como a falta de 

agregação de ativos vinculados a um mesmo investimento, também foram obstáculos iniciais às 

vistorias. Em razão dessas dificuldades, impediu-se que informações do banco patrimonial fossem 

associadas a outros bancos de dados, como os de engenharia, por exemplo. Dessa forma, caso as 

deficiências não fossem sanadas, não seria possível planejar nem realizar as verificações em 

campo. 

A extensa área territorial do estado de Minas Gerais acrescentou mais um grau de dificuldade à 

vistoria de todos os ativos da Copasa-MG, localizados em 588 municípios. Afinal, seria inviável 

realizar uma logística tão complexa dentro do prazo determinado para o processo de revisão 

tarifária, cuja conclusão foi prevista para junho de 2017. 

Diante das dificuldades citadas, a Arsae-MG teria que desenvolver uma metodologia que 

destacasse os ativos mais representativos em termos de valor para sua verificação física. 

 

 

2.1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA (CURVA ABC)     
 

Uma das ferramentas gerenciais utilizadas para a classificação de uma grande quantidade de itens 

é o método da Curva ABC, que define a importância de cada um com base no seu valor. Sua 

classificação ilustra o princípio 80/20, do economista italiano Vilfredo Pareto, que, em 1897, 

constatou que 80% das terras na Itália era propriedade de 20% da população. Isso fez com que o 

método também ficasse conhecido como análise de Pareto ou Regra 80/20.  

Esse princípio é comumente utilizado em orçamento de obras, em que um insumo se relaciona a 

diferentes composições de custo e o orçamentista deve saber quais são os principais custos, o total 

de cada um e sua representatividade na obra. Dessa forma, a metodologia ABC trata os insumos 
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de modo a destacar os que são os mais influentes na composição dos custos de uma obra, 

relacionando estes em ordem decrescente de modo que os principais insumos permanecem no 

topo e, à medida que a tabulação desce, os menos significativos se apresentam. Após obter os 

quantitativos totais e os respectivos custos para os insumos, estes são dispostos do maior para o 

menor custo. 

Para a construção da curva, são elaboradas algumas colunas de dados sobre a obra, entre elas as 

de percentual do custo total e percentual acumulado do custo total. Algumas características e 

deduções importantes são: 

 A coluna com os percentuais do custo total é sempre decrescente e sua soma é igual 

a 100%; 

 A coluna com os percentuais acumulados de custo total é sempre crescente e atinge 

100%; 

 A faixa A geralmente tem menor quantidade de insumos que a faixa B; esta, por sua 

vez, menor quantidade que a faixa C. 

Aos itens mais importantes em ordem de valor é dada a denominação “itens classe A”; aos 

intermediários, “itens classe B”, e, aos menos importantes, “itens classe C”. A experiência mostra 

que poucos itens, de 10% a 20% do total, são classificados como classe A, de 30% a 40% são 

classificados como classe B e os restantes, em torno de 50%, classificam-se como classe C.  

Figura 1 – Exemplo de Curva ABC 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

2.2.  SELEÇÃO DOS ATIVOS 

 

Com base nos fundamentos teóricos descritos acima, a Arsae-MG, a partir da segunda etapa da 

revisão tarifária, utilizou o método da curva ABC como ferramenta para selecionar os municípios 

com os ativos mais representativos em termos de valor residual contábil. 

Para isso, a agência calculou o somatório dos valores ainda não depreciados ou amortizados de 

todos os ativos para cada município de concessão da prestadora constantes no seu banco 
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patrimonial e, em seguida, ordenou os municípios em sentido decrescente em função do valor 

residual total de seus ativos. 

Como critérios de classificação dos municípios nas classes A, B e C preconizados pela curva 

ABC, adotaram-se os seguintes parâmetros: 

 Classe A: Municípios que, somados os valores residuais dos ativos, representem 

conjuntamente 80% do valor residual total do banco patrimonial; 

 Classe B: Municípios situados na faixa entre 80% e 95% de representatividade do valor 

residual do banco patrimonial; 

 Classe C: Municípios situados na faixa entre 95% e 100% de representatividade do valor 

residual do banco patrimonial. 

Neste ponto, é importante abrir um parêntese para explicar que os sistemas compartilhados que 

compõem, por exemplo, o sistema de abastecimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

– RMBH foram classificados como municípios na aplicação da metodologia, visto que são ativos 

cuja posse não pode ser atribuída a um município somente e, por isso, são aplicados a um sistema 

especificamente como, a título de exemplo, o Rio das Velhas e a Estação de Tratamento de Esgoto 

do Rio Arrudas. 

Aplicada a metodologia aos ativos da Copasa, todos os municípios categorizados como classe A 

foram alvo de verificação pelo corpo técnico da Arsae-MG. No entanto, como a classe A retratou 

a concentração de investimentos nos maiores municípios, foi necessário garantir que municípios 

de médio e pequeno porte também fossem verificados, proporcionando uma distribuição espacial 

mais homogênea das vistorias pelo território do estado e atenuando, assim, parte da distorção 

amostral. Para tanto, foram definidos critérios complementares para selecionar os municípios das 

classes B e C a serem objetos de verificação: 

 1º critério: O total de municípios pertencentes às classes B e C deveria equivaler à 

quantidade de municípios selecionados para classe A, dividida igualmente entre cada 

faixa. Caso o número de municípios da classe A fosse ímpar, haveria prioridade para a 

classe B, a qual ficaria com um município a mais; 

 2º critério: Seleção de, pelo menos, um município em cada território dos 17 Fóruns 

Regionais3 criados pelo Governo de Minas Gerais. Caso não houvesse município a ser 

selecionado em alguma dessas regiões ou o número de municípios a serem selecionados 

                                                 
3 O governo de Minas criou 17 Fóruns Regionais visando a melhorar o planejamento e gestão do governo 

de acordo com as diferentes realidades do estado.  As regiões criadas para a instalação desses fóruns são: 

Alto Jequitinhonha, Caparaó, Central, Mata, Médio e Baixo Jequitinhonha, Metropolitano, Mucuri, 

Noroeste, Norte, Oeste, Sudoeste, Sul, Triângulo Norte, Triângulo Sul, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, 

Vertentes. 
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fosse maior que a quantidade total de territórios, o 3º critério, explicado a seguir, seria 

aplicado a fim de totalizar a quantidade de municípios selecionados por cada classe; 

 3º critério: Para a seleção dos demais municípios, obteve-se o ordenamento dos 

territórios dos Fóruns Regionais por sua representatividade populacional. Selecionaram-

se municípios para cada região em ordem decrescente da participação de sua população 

no estado até que fosse atingida a quantidade total de municípios definida a partir do 1° 

critério; 

 4º critério: Por fim, para cada fórum regional, os municípios foram selecionados em 

ordem decrescente da soma do valor residual de seus investimentos no Banco 

Patrimonial. 

 

 

2.3. VERIFICAÇÃO FÍSICA (IN LOCO) DOS ATIVOS 

 

Os municípios selecionados por meio da metodologia descrita foram vistoriados em campo pelo 

corpo técnico da própria Arsae-MG. Para viabilizar as vistorias, a agência estabeleceu um padrão 

mínimo de informações que a Copasa-MG deveria atender em relação tanto aos dados do banco 

patrimonial quanto aos desenhos das redes. 

Essas informações foram divididas em dois grupos principais: Ativos Visíveis e Ativos 

Enterrados. 

Os Ativos Visíveis foram subdivididos em sistema de abastecimento de água e sistema de 

esgotamento sanitário, elencando as unidades consideradas as mais importantes para o 

funcionamento do serviço, tais quais: 

 Sistema de abastecimento de água: poços tubulares profundos, barragens, tomadas 

d’água, estações elevatórias de água bruta, estações elevatórias de água tratada, 

reservatórios de água e estações de tratamento de água – ETAs. 

 Sistema de esgotamento sanitário: Estações elevatórias de esgoto e estações de 

tratamento de esgotamento sanitário – ETEs.  

A verificação desses ativos objetivou constatar se os ativos realmente existiam e se estavam 

efetivamente em operação. No caso das ETAs e ETEs, a avaliou-se também sua capacidade ociosa 

de operação4. Em relação às ETAs e ETEs consideradas ociosas, a prestadora deveria apresentar 

à Arsae-MG as seguintes informações a título de justificativa plausível para a aceitação de sua 

ociosidade: 

                                                 
4 A verificação dos Ativos Visíveis seguiu os princípios expostos por Galvão Júnior et al (2013), segundo 

os quais, para ser reconhecido na base de remuneração, o ativo deveria estar em uso, ser útil para o serviço 

prestado e não apresentar capacidade ociosa injustificada. 
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 Capacidade instalada de tratamento da estação; 

 Vazão média mensal de tratamento verificada nos últimos 12 meses; 

 Crescimento percentual esperado da vazão atendida dada a expectativa de expansão das 

redes para o período projetado da estação; e 

 Expectativa de crescimento populacional para o referido período.  

De posse dessas informações, a agência realizou a análise individual para cada unidade a fim de 

confirmar se o observado em campo estava condizente com os dados enviados pela Copasa-MG. 

Em caso de  capacidade ociosa injustificada, o valor a ser considerado no cálculo da base de ativos 

foi calculado como o produto do valor residual contábil da unidade pela razão entre a maior vazão 

mensal média averiguada nos últimos doze meses e a vazão esperada para a unidade, no momento 

da vistoria, considerando as informações fornecidas à Arsae-MG. 

Outra condição a viabilizar as vistorias dos Ativos Visíveis foi a adequação das informações dos 

ativos do banco patrimonial. Para tanto, a agência identificou e detalhou vários ajustes a serem 

feitos pela Copasa-MG, por meio de ofício. Os principais ajustes e aperfeiçoamentos pautaram-

se em três aspectos: 

 Agregação dos ativos pelo imobilizado; 

 Localização dos ativos por endereço e coordenada geográfica; 

 Acréscimo de variáveis físicas dos ativos, isto é, variáveis que especificam tecnicamente 

o ativo como vazão e capacidade, por exemplo. 

Além disso, poderiam ser solicitados à Copasa-MG documentos que comprovassem que esses 

ativos estiveram em operação durante período antecedente ao da verificação in loco.  

Os Ativos Enterrados também foram subdivididos em sistema de abastecimento de água e 

sistema de esgotamento sanitário da seguinte forma: 

 Sistema de abastecimento de água: redes de distribuição de água, adutoras de água 

bruta e adutoras de água tratada. 

 Sistema de esgotamento sanitário: rede de esgoto, coletores primários e interceptores 

de esgoto sanitário. 

A vistoria dos Ativos Enterrados teve como fim constatar se o prestador possuía o conhecimento 

de suas redes por meio de desenhos atualizados. 

Para isso, foi concedido à Copasa-MG determinado prazo para atualizar o desenho das redes dos 

municípios que compuseram a referida lista da curva ABC e enviar à Arsae-MG. O prestador 

deveria apresentar os desenhos das redes de água e das redes de esgoto separadamente por sistema 

e por município, podendo fornecer essas informações de duas formas diferentes: 

 Cadastro das redes atualizado – para municípios já cadastrados; 
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 Mapa de cobertura das redes – para municípios não anteriormente cadastrados. Esse mapa 

simplificado deveria ser confeccionado com base no mapa dos municípios, contendo o 

traçado das redes enterradas e informações sobre as ruas e avenidas. As informações 

relativas a comprimento, inclinação, diâmetro, poços de visita, terminais de limpeza, 

caixas de passagem e material não seriam necessárias. 

De posse desses documentos, a Arsae-MG determinou os locais de checagem de forma a constatar 

se os traçados das redes estavam atualizados. A quantidade de locais a serem verificados para 

cada município foi definida de acordo com o número de economias, conforme expresso na tabela: 

 

Tabela 1 – Número de pontos de verificação de redes de água e de esgoto de acordo com o 

número de economias do município 

 Nº de Pontos para Verificação 

Nº de Economias Classificação Água Esgoto 

Acima de 1 milhão Metrópole 30 30 

200 mil a 1 milhão Municípios Grandes 15 15 

50 mil a 200 mil Municípios Médios 10 10 

0 a 50 mil Municípios Pequenos 5 5 

 

 

Com relação ao sistema de abastecimento de água, os locais foram verificados da seguinte forma:  

 Para a rede de distribuição de água, a verificação ocorreu na forma de inspeção dos 

hidrômetros;  

 Para as adutoras, a verificação poderia ocorrer em pontos de singularidade, ou seja, em 

locais de registros de manobras ou pontos de travessia em que a adutora estivesse visível.  

Nos locais pertencentes à rede de esgoto, a verificação se deu mediante a constatação da existência 

de poços de visita, caixas de passagem ou poços luminares.  

Os produtos gerados pelo corpo técnico da Arsae-MG foram relatórios de verificação criados 

especificamente para este fim (ver modelo disponibilizado no Anexo). Os relatórios foram 

divididos por município, constando todos os Ativos Visíveis que estavam registrados no banco 

patrimonial como ativos em operação e que continham valores residuais a serem depreciados bem 

como todos os locais (endereços) determinados previamente pela agência para a inspeção dos 

Ativos Enterrados. 

 

 

2.4. REGRA DE GLOSA DOS ATIVOS 
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Aos ativos que apresentassem as irregularidades explanadas anteriormente, a Arsae-MG aplicaria 

uma glosa para efeito de retificação da base de ativos da prestadora. Para isso, a Arsae-MG 

elaborou uma metodologia de glosa com o objetivo de receber os dados da Copasa-MG no prazo 

determinado e com as informações adequadas. A correção no banco patrimonial seria realizada 

também por meio do cálculo das glosas aplicadas de acordo com as divergências constatadas em 

campo. Vale ressaltar que os ativos listados anteriormente estariam condicionados à efetiva 

utilização dos serviços pelos usuários para o recebimento de remuneração pelo prestador. A 

metodologia foi esquematizada em um fluxo pela qual se orientou a glosa de ativos, conforme a 

figura abaixo: 

 

Figura 2 – Regra de Glosa 

 

 

 

Os dados atualizados deveriam ser enviados à Arsae-MG pela Copasa-MG dentro de 20 dias úteis 

após o recebimento da lista contendo os municípios considerados na curva ABC. Recebidos os 

dados, a agência realizaria uma primeira análise de sua adequação. No caso dos Ativos Visíveis, 

deveriam ser levados em conta critérios como o nível de agregação dos dados e a consistência das 

informações de localização e das variáveis físicas dos ativos. Para os Ativos Enterrados, deveria 

constar o cadastro ou o mapa atualizado de cobertura da rede de cada município descrito na lista. 

Constatadas a inexistência ou inadequação dos dados, seria concedido um prazo de cinco dias 

úteis para a Copasa-MG retificar ou justificar as não conformidades encontradas. Caso o prazo de 

cinco dias úteis fosse excedido, os dados retornados não fossem devidamente corrigidos e/ou a 

Arsae-MG não considerasse pertinentes os esclarecimentos fornecidos pelo prestador, os ativos 

com dados inconsistentes teriam glosa de 5% aplicada sobre seu valor residual. 

A agência, no que tange os casos com não conformidades, solicitaria à prestadora a correção dos 

dados, que deveriam ser reenviados em até 15 dias úteis. Após executada uma segunda análise, 
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quaisquer ativos cujos dados não tivessem sido recebidos nos moldes estabelecidos pela Arsae-

MG seriam glosados em 100% de seu valor residual, para os Ativos Visíveis, ou em 20%, para os 

Ativos Enterrados.  Os ativos aprovados pelas análises, por outro lado, teriam suas informações 

passadas para a equipe técnica de vistoria in loco.  

Em relação à fase de verificação dos ativos, qualquer inconformidade encontrada deveria ser 

esclarecida pela Copasa-MG em até 10 dias úteis após o recebimento da notificação, por meio de 

documentos comprobatórios que permitissem à Arsae-MG aceitar a contraposição do prestador 

de serviços. Os esclarecimentos seriam aplicáveis tanto para os Ativos Visíveis quanto para os 

Ativos Enterrados. 

Para os Ativos Visíveis, caso o esclarecimento viesse fora do prazo ou não fosse pertinente no 

entendimento da Agência Reguladora, o percentual de glosa seria de 100% sobre o valor residual 

dos ativos não existentes ou que não estivessem em operação; para as ETAs e ETEs existentes e 

em operação, mas com excesso de capacidade ociosa, haveria glosa proporcional ao percentual 

de ociosidade verificado. 

Para os Ativos Enterrados, os locais vistoriados in loco por município variariam de acordo com a 

classificação da Tabela 1, baseada no número de economias. A glosa desses ativos seria aplicada 

sobre o valor residual de toda a rede do município de forma a alcançar até 20% desse valor. 

Conforme explicitado anteriormente, haveria a oportunidade para a Copasa-MG se justificar nos 

casos de eventuais inconformidades encontradas. No entanto, caso o esclarecimento viesse fora 

do prazo ou, no entendimento da Arsae-MG, não fosse pertinente, o percentual de glosa variaria 

de acordo com seguinte regra, que entende por não conformidade a divergência entre a rede 

informada pelo cadastro ou mapa de cobertura e a realidade apurada em vistoria para os locais 

previamente selecionados pela agência: 

 Municípios Pequenos, com cinco locais de verificação, teriam o valor residual de suas 

redes glosado em 4% para cada local em que fosse detectada inconformidade; 

 Municípios Médios, com dez locais de verificação, teriam o valor residual de suas redes 

glosado em 2% para cada local em que fosse detectada inconformidade;  

 Municípios Grandes, com quinze locais de verificação, teriam o valor residual de suas 

redes glosado em 1,33% para cada local em que fosse detectada inconformidade; 

 Metrópoles, com trinta locais de verificação, teriam o valor residual de suas redes 

glosado em 0,67% para cada local em que fosse detectada inconformidade. 

Ativos Visíveis que tivessem sua existência e operação comprovada, ETAs e ETEs que 

estivessem funcionando sem capacidade ociosa e redes para os quais o cadastro ou mapa de 

cobertura estivessem atualizados (de acordo com a verificação da Arsae-MG), por outro lado, 

teriam os respectivos valores residuais informados no Banco Patrimonial devidamente 

reconhecidos na base de ativos. 
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3. RESULTADOS/DISCUSSÃO 
 

Para executar a metodologia proposta, foram criadas várias etapas que, para serem finalizadas 

dentro do prazo determinado pela revisão tarifária, tiveram que ser realizadas em concomitância. 

As vistorias em campo foram as que demandaram maior esforço para serem realizadas, uma vez 

que utilizaram a maior quantidade de recursos humanos, materiais e financeiros da Arsae-MG. 

Durante as vistorias de campo foram finalizadas a análise dos dados enviados pela Copasa-MG e 

a confecção dos relatórios de verificação. As análises dos relatórios e as análises das justificativas 

do prestador foram executadas praticamente em paralelo. Durante a fase final das vistorias, foram 

iniciados os cálculos da glosa dos ativos e os procedimentos para finalizar a metodologia. 

 

 

3.1.  SELEÇÃO DOS ATIVOS 

 

De acordo com a metodologia concebida para a seleção dos Ativos Visíveis verificou-se, pelo 

método da curva ABC, 46 municípios selecionados na classe A. Com os critérios complementares 

definidos pela Arsae-MG para selecionar municípios das classes B e C, foram selecionados mais 

46, perfazendo um total de 92 municípios distribuídos espacialmente de forma mais homogênea 

no Estado de Minas Gerais, conforme Figura 3.  

 

Figura 3 – Número de municípios selecionados nas classes A, B e C da Curva ABC e a 

localização dos municípios selecionados dentro do Estado de Minas Gerais. 
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A maior parte da seleção consistiu de municípios classificados como de pequeno e médio porte. 

Como o município “SEDE” registrado no Banco Patrimonial refere-se, na verdade, à sede 

administrativa da Copasa-MG, não correspondendo, de fato, às unidades dos sistemas de 

abastecimento e de esgotamento sanitário, seus ativos não foram verificados. Além disso, o 

município de Serra Azul de Minas, selecionado na classe C da Curva ABC, registrou todos os 

seus ativos com valore residual contábil completamente depreciado/amortizado, sendo também 

descartados das vistorias, portanto. Outro ponto importante, já destacado anteriormente, é a 

consideração dos sistemas compartilhados – os da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(RMBH), por exemplo – como municípios à parte, conforme classificação da Copasa em seu 

banco de dados patrimonial. Dessa forma, dos 92 municípios selecionados, sete eram, na 

realidade, sistemas interligados5. 

Em relação aos Ativos Enterrados, foram selecionados 1.230 locais para verificação das redes, 

sendo 650 para verificação das redes de distribuição de água, adutoras de água bruta e adutoras 

de água tratada e 580 locais para verificações das redes coletoras e interceptoras de esgoto 

sanitário, distribuídos por 85 municípios. Para viabilizar a verificação das redes dentro do prazo 

determinado considerando a estrutura de fiscalização do órgão, a Arsae-MG optou por verificar 

as redes de água e esgoto apenas dos municípios sedes. O motivo é a constatação, por meio dos 

mapas de cobertura das redes enviadas pela Copasa-MG, que as redes dos distritos/localidades 

rurais eram muito pequenas e dispersas, sem representar valor significativo no banco patrimonial. 

Além disso, a logística das equipes de fiscalização poderia ser dificultada, prejudicando o prazo 

para a conclusão das vistorias. 

 

 

3.2. VERIFICAÇÃO FÍSICA DOS ATIVOS 

 

Conforme mencionado, a Arsae-MG optou por realizar as vistorias dos ativos com o próprio corpo 

técnico, mobilizando todos os fiscais da Gerência de Fiscalização Operacional do órgão. Os 

fiscais iniciaram as vistorias in loco no início do mês de fevereiro de 2017, imediatamente após 

receberem os relatórios de verificação, e as terminaram no final de maio de 2017. 

De acordo com a Tabela 2, o processo de verificação obteve os seguintes resultados: 

 

Tabela 2 – Resumo dos resultados obtidos no estudo 

                                                 
5 Sistemas interligados são unidades de Ativos Visíveis interligados entre si que atendem mais de um 

município na RMBH. No banco patrimonial de junho/17 da Copasa-MG estavam registrados os seguintes 

sistemas: 1) Sede; 2) Sistema Rio Manso – SRM; 3) Sistema Rio das Velhas – SRV; 4) Sistema Serra Azul 

– SSA; 5) Sistema Várzea das Flores – SVF; 6) ETE Arrudas e; 7) ETE Onça. 
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Descrição Unidades 

Municípios visitados 90 

Ativos Visíveis verificados 2099 

Locais das redes verificados (Ativos Enterrados) 1230 

Duração total das vistorias 4 meses 

Total de viagens realizadas 41 

Total de veículos utilizados nas verificações 6 

Total de servidores (fiscais de campo) utilizados 26 

Distância total percorrida 43.599 km 

Relatórios de campo elaborados 114 

Valor aproximado gasto com as vistorias de campo (diárias e combustíveis) R$ 60.000,00 

Envio de CDs à Copasa-MG solicitando justificativas 14 

 

 

Caso o Estado contratasse serviço externo para realizar as verificações de campo, o valor estimado 

para a contratação ultrapassaria um milhão de reais, sem considerar o tempo necessário para 

preparar e realizar todo o processo licitatório. 

 

 

3.3. GLOSA DOS ATIVOS 

 

Durante o processo de glosa, apresentado na Figura 2, a Copasa-MG cumpriu todos os prazos de 

entrega determinados para o envio do banco patrimonial e dos desenhos das redes à Arsae-MG, 

e, consequentemente, não sofreu nenhuma glosa de ativo devido à perda de prazo. Com relação 

às etapas de análise das informações, apenas 18 ativos foram glosados em 5% do valor residual 

total, por não terem cumprido com o padrão mínimo de informações requerido no banco 

patrimonial. 

Portanto, a maior parte das glosas ocorreu devido a divergências entre as informações enviadas 

pela Copasa-MG e as constatações verificadas in loco. Embora o prestador apresentasse 

explicações para todas as divergências constatadas em campo dentro do prazo estabelecido de até 

10 dias úteis, grande parte das justificativas não foram suficientes para que a Arsae-MG aceitasse 

a contraposição do prestador. 

A Tabela 3 mostra o resumo geral dos resultados obtidos após a verificação in loco em relação ao 

número de municípios, de ativos/locais e de valores, assim como seus respectivos percentuais. 
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Ainda que 90% dos municípios tivessem tido glosas, apenas 16,3% de 3.329 ativos/ locais foram 

glosados, o que representou 4,5% do valor total da base de ativos. 

 

Tabela 3 – Resumo geral dos resultados da glosa obtidos após a verificação de campo 

 Municípios % Ativos/Locais % Valor (R$) % 

Vistoria/ Análise 90 100% 3.329 100% 7.829.786.099,19 100% 

Resultado da glosa 81 90% 544 16,3% 354.562.267,45 4,5% 

 

 

A Tabela 4 mostra que, dos 2.099 Ativos Visíveis verificados, 441 ou 21,01% foram glosados em 

sua totalidade ou tiveram glosas parciais. Enquanto o sistema de água obteve o maior número de 

unidades glosadas, o sistema de esgotamento sanitário representou maior valor de glosa. O 

primeiro fato se deu não só porque cerca 85% dos ativos vistoriados pertenciam ao sistema de 

água, como porque aproximadamente 21% dos ativos desse sistema sofreram algum tipo de glosa, 

que acabaram respondendo por 18,06% dos ativos vistoriados. Por outro lado, em termos de valor 

residual, os ativos do sistema de esgotamento sanitário responderam por aproximadamente 60% 

do valor dos ativos vistoriados, e, como cerca de 12,5% desse valor foi glosado, tal glosa acabou 

representando 7,54% do valor residual total. 

 

Tabela 4 – Resumo dos resultados obtidos após glosa dos Ativos Visíveis 

 

Sistemas 
Quantidade Valor 

Ativos Glosa % Valor (R$) Glosa (R$) % 

Água 1797 379 18,06% 1.239.691.485,66 65.193.948,73 2,10% 

Esgotamento 302 62 2,95% 1.866.191.395,12 234.199.711,38 7,54% 

Total 2099 441 21,01% 3.105.882.880,78 299.393.660,11 9,64% 

 

 

Quanto aos Ativos Enterrados, a Tabela 6 mostra que, apesar de o valor residual total das redes 

ser maior que o dos Ativos Visíveis, o valor total da glosa foi bem inferior. Isto porque, 

primeiramente, os 111 locais apontados pela equipe de campo como divergentes em relação aos 

desenhos representaram apenas 9,02% do total verificado. Além disso, os maiores municípios, 

com maior densidade de valor residual, tiveram pouca ou nenhuma divergência em relação aos 

desenhos das redes.  

 

Tabela 5 – Resumo geral dos resultados obtidos após a glosa dos Ativos Enterrados 
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Redes 
Quantidade Valor 

Locais Glosa % Valor (R$) Glosa % 

Água 650 40 3,25% 1.940.243.218,89 8.563.069,35 0,18% 

Esgoto 580 71 5,77% 2.783.659.999,51 47.495.813,32 1,01% 

TOTAL 1230 111 9,02% 4.723.903.218,40 56.058.882,68 1,19% 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A base de ativos regulatória da Copasa-MG foi calculada a partir de seu Banco Patrimonial, em 

que se relacionam os ativos utilizados para prestação de serviços de abastecimento de água e/ou 

esgotamento sanitário em seus municípios de concessão. O método da curva ABC apresentou-se 

como ferramenta adequada para a análise da base de ativos, visto que uma parcela notável do 

valor dos investimentos realizados pelo prestador mostrou-se concentrada em uma quantidade 

reduzida de municípios, muitos dos quais caracterizam-se por ter grande porte populacional. 

Logo, frente a grandes dificuldades diante da execução de uma auditoria completa dos ativos, 

encontrou-se uma alternativa capaz de verificar e certificar parte considerável dos investimentos 

utilizando uma quantidade comparativamente baixa de recursos e de tempo hábil. 

Em outras palavras, a metodologia elaborada pela Arsae-MG, combinando o método da curva 

ABC com outras técnicas, foi capaz de viabilizar as vistorias in loco dos ativos de modo a atestar 

seu lastro físico, executando-a por utilização de seu próprio corpo técnico – a um custo de R$ 

60.000,00 – em detrimento da contratação de empresas de consultoria externas – que 

representariam um custo aproximado de um milhão de reais. Consequentemente, gerou-se 

economia para o órgão e resultados significantes puderam ser atingidos em apenas quatro meses. 
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