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1. INTRODUÇÃO 

 

O setor de saneamento básico necessita de massivos investimentos na implantação e manutenção 

da infraestrutura necessária à prestação dos serviços. Neste contexto, tais serviços geralmente são prestados 

na forma de monopólio, que se caracteriza por economias de escala resultantes da redução dos custos 

marginais decorrente da ampliação do mercado consumidor. 

A fim de evitar as consequências potencialmente danosas do mercado monopolista, as agências 

reguladoras desempenham o papel de garantir a eficiência e qualidade dos serviços, além de tarifas que 

sejam justas aos usuários e que, ao mesmo tempo, remunerem adequadamente o prestador pelo capital 

investido. 

A Lei 11.445/2007, marco regulatório nacional do saneamento básico, estabelece: 

Art. 29.  Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 
econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela 
cobrança dos serviços: 

(...) 

§ 1o Observado o disposto nos incisos I a III do caput deste artigo, a instituição das 
tarifas, preços públicos e taxas para os serviços de saneamento básico observará as 
seguintes diretrizes: 

(...) 

III - geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, objetivando 
o cumprimento das metas e objetivos do serviço; 

(...) 

VI - remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços; 

(...) 

VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços; 

Uma das funções da Arsae na regulação dos serviços é a definição das tarifas cobradas pelos 

prestadores regulados.   

 

2. OBJETIVO 

O objetivo desta Nota Técnica é apresentar a metodologia de apuração da parcela da base de 

remuneração obtida a partir da Base de Ativos Regulatória e verificar a necessidade de investimentos da 

Cesama, bem como sua capacidade de execução, com intuito de subsidiar o processo de Revisão Tarifária.  

A base de remuneração contempla os Ativos Essenciais (AE), Ativos Acessórios (AA) e a Necessidade 

de Capital de Giro (NCG). O objeto deste estudo, contudo, corresponde somente à fração dessa base 

calculada a partir dois primeiros itens enumerados. 

A parcela da base de remuneração correspondente aos Ativos Essenciais (AE) resulta da 

determinação do saldo residual, ainda não amortizado ou depreciado, dos investimentos realizados pelo 

prestador com recursos onerosos na construção da infraestrutura necessária à prestação dos serviços, 



  

3 
 

considerando os princípios de prudência, uso e utilidade. Os Ativos Essenciais são bens irrecuperáveis (custos 

afundados, ou sunk costs), que não podem ser convertidos para uso em outra atividade, sendo específicos e 

essenciais aos serviços regulados. 

Os Ativos Acessórios (AA) são utilizados de forma auxiliar  como veículos, imóveis administrativos 

ou de atendimento ao público, móveis, dentre outros  que podem ser usados em outras atividades por não 

terem relação estrita com os serviços prestados, e que o prestador pode optar por alugar ou adquirir.  

Por fim, a Necessidade de Capital de Giro (NCG) corresponde ao investimento mínimo necessário 

para que a empresa não apresente insuficiência de caixa. O detalhamento do cálculo da Necessidade de 

Capital de Giro é feito na Nota Técnica CRFEF 17/2016.  

3. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE ATIVOS 

Dada a característica de uso intensivo de capital dos serviços de saneamento, os itens relativos a 

custo de capital  como remuneração e amortização/depreciação do capital investido  têm significativo 

peso na composição das tarifas. Ao mesmo tempo em que deve estar atento à modicidade tarifária, o 

regulador deve estabelecer uma remuneração justa que estimule o prestador a realizar os investimentos 

necessários à adequada qualidade dos serviços e à sua expansão, com vistas a atingir a universalização do 

atendimento à população. 

A determinação da base de remuneração para composição tarifária, no que diz respeito aos 

componentes AE e AA, compreende a avaliação dos investimentos com recursos onerosos necessários à 

prestação dos serviços ainda não amortizados/depreciados desde sua imobilização. Diferentes metodologias 

podem ser empregadas, sendo as principais: 

 Valor justo ou econômico; 

 Valor histórico ou enfoque contábil; 

 Valor de reposição. 
 
O primeiro método segue uma abordagem financeira, ao passo que os dois últimos seguem uma 

abordagem focada no valor dos ativos. 

O valor justo ou econômico pode ser avaliado pelo valor de mercado da empresa (Valuation) ou 

através de fluxo de caixa descontado ou Valor Presente Líquido, considerando valores projetados de receitas 

e despesas. A primeira vertente traz uma abordagem baseada no valor financeiro do negócio, considerando 

o valor transacionado no momento de sua aquisição ou o valor de obtenção do controle acionário da 

empresa. O Valuation – como também é conhecido – estabelece, para uma data ou período específico, uma 

relação entre o valor econômico da empresa regulada, determinado por cotação de ações em bolsa, e os 

investimentos a serem remunerados. No que tange à segunda vertente, os ativos se valoram com base em 

expectativas para o futuro, isto é, na riqueza futura que se projeta gerar mantido o grau de risco dos ativos 

operacionais da empresa. Por esse método, traz-se ao valor presente o fluxo de caixa esperado, mediante a 

aplicação de uma taxa de desconto que reflita o custo de oportunidade do capital e o risco inerente a esse 

fluxo. São variáveis desse método de avaliação: o fluxo de caixa operacional; o horizonte de projeção; o valor 

residual da empresa; e a taxa de desconto dos fluxos de caixa.  

O método do valor histórico ou enfoque contábil valora o ativo a partir do seu custo histórico 

incorrido, baseando-se em registros contábeis. Os ativos são descontados pela amortização/depreciação de 

acordo com o tempo transcorrido desde sua entrada em operação. Devido à inflação, é preciso atualizar os 

valores históricos registrados no banco patrimonial segundo um índice inflacionário. 
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Também chamado de custo de substituição, o método do valor de reposição avalia o ativo com base 

no custo de substituí-lo por outro ativo que cumpra as mesmas funções e ofereça a mesma qualidade de 

serviço, mas que não necessariamente apresente características técnicas idênticas. Na valoração dos ativos, 

levam-se em conta a melhor tecnologia disponível e os preços de mercado. A referência para a valoração dos 

ativos é o custo hipotético a ser incorrido na aquisição de bens com nível tecnológico atualizado. A avaliação 

pelo valor de reposição também exige amplo levantamento físico dos ativos para definição do preço de 

mercado adequado a item de infraestrutura. 

4. ESCOLHA DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA BASE DE ATIVOS 

Os métodos existentes para a determinação da base de ativos pautados no enfoque do valor 

econômico (fluxo de caixa descontado e valor de mercado) não são apropriados para definição tarifária 

devido à circularidade existente – afinal, o valor da empresa ou o resultado do fluxo de caixa dependem do 

valor da tarifa (receita) que se quer calcular. Ainda, o resultado da avaliação pelo método de Valuation pode 

sofrer oscilações de curto prazo devido à conjuntura do momento da avaliação. Já o método de fluxo de caixa 

é muito sensível a pequenas variações de parâmetros, dado o longo prazo do fluxo (geralmente 30 anos).   

Já o valor de reposição é um modelo intensivo em informação, exigindo levantamento detalhado das 

características técnicas de toda a infraestrutura necessária aos serviços e definição de preços unitários de 

referência. Para o saneamento, especificamente, que possui a maior parte dos ativos enterrada (adutoras, 

redes de distribuição de água, ramais, redes de coleta de esgoto, interceptores e emissários), o levantamento 

físico dos ativos em operação para aferição de suas características técnicas implica em alto custo.  Ainda, por 

considerar os custos de implantação segundo a tecnologia atualmente disponível, o método pode ser injusto 

para a empresa que esteve sujeita às condições históricas para implantação dos ativos atualmente em 

operação. Para atender ao mercado no passado, a empresa teve de adotar a tecnologia então disponível, 

mesmo que atualmente exista outra tecnologia mais acessível.  

Assim, comparando os métodos disponíveis, a Arsae optou por adotar o modelo de valor histórico 

dos ativos com correção inflacionária segundo o registro no banco patrimonial da empresa, descontando 

montantes já amortizados/depreciados e considerando apenas os ativos construídos com recursos onerosos. 

A avaliação da base de ativos por esse método leva em consideração o valor efetivamente investido pelo 

prestador na construção da infraestrutura necessária à prestação dos serviços, ressalvando-se, 

naturalmente, a indispensável observância das condições de uso, utilidade e prudência dos investimentos 

realizados. 

A Arsae adotou o banco patrimonial de setembro de 2015, que corresponde ao mês intermediário 

do Período de Referência adotado na Revisão Tarifária (abr/15 a mar/16) para levantamento de custos e de 

mercado.  

Para avaliar a qualidade das informações da contabilidade patrimonial da Cesama, foram realizadas 

verificações documental e física do banco patrimonial, assim como procedeu-se a avaliação da consistência 

com relação à contabilidade societária.  

Considerando a extensa vida útil dos ativos do setor de saneamento básico e as altas taxas de inflação 

brasileiras, os valores históricos dos ativos precisam ser ajustados mediante a aplicação de um indexador 

inflacionário para que o retorno sobre os investimentos realizados pelo prestador não seja corroído pela 

diminuição do poder aquisitivo da moeda.  
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5. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS ATIVOS 

Em decorrência da inflação e em virtude da composição dos ativos das companhias de saneamento 

ser baseada majoritariamente em infraestrutura e em máquinas e equipamentos, além do longo prazo de 

vida útil desses ativos em boa parte, faz-se necessária a discussão acerca de como realizar a correção 

monetária dos valores contábeis dos bens. A atualização monetária dos ativos não representa nova avaliação, 

mas tão somente o ajustamento dos valores originais para determinada data, mediante a aplicação de 

indexadores aptos a traduzir a variação do poder aquisitivo da moeda nacional em um dado período. 

A norma contábil brasileira não permite a correção monetária de ativos desde 1998. Entretanto, no 

caso da Cesama, a última correção ocorreu em janeiro de 1996, com o que podemos concluir que, dentre os 

ativos registrados no banco, todos os adquiridos em anos anteriores estão corrigidos até essa data, exceto 

quanto aos imóveis urbanos, aos quais foi imputado o “Custo Atribuído” (Deemed Cost) por ocasião da 

adoção do IFRS. Contudo, os valores acrescidos contabilmente aos custos originais foram desconsiderados 

na atualização da base de remuneração realizada pela Arsae. Os demais ativos, por outro lado, estão a valores 

históricos. Assim sendo, ativos adquiridos antes de janeiro de 1996 tiveram seus valores novamente 

corrigidos a partir dessa data. Os demais ativos terão seus valores corrigidos a partir da data em que eles 

foram efetivamente adquiridos.  

A correção monetária será calculada pela aplicação da variação do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), que é o índice utilizado pelo Banco Central como medidor oficial da inflação do 

país e largamente utilizado para a atualização de ativos financeiros  incluindo as NTN emitidas pelo Tesouro 

Nacional  em linha com a natureza financeira dos valores relacionados à base de remuneração. 

6. CLASSIFICAÇÃO DOS ATIVOS  

O emprego do método de valor histórico – também conhecido como custo contábil – para a definição 

da base de ativos regulatória para a revisão tarifária exige o estabelecimento de critérios de seleção dos 

ativos, com a finalidade de evitar a inclusão de ativos não necessários ou não adequados à prestação dos 

serviços de saneamento e, portanto, sem direito a remuneração.  

Considerando-se que o banco patrimonial da Cesama relaciona uma extensa lista de ativos, torna-se 

inviável fazer uma análise individual e pormenorizada, dado que isso envolveria grande complexidade e altos 

custos. A partir da classificação contábil adotada pela Cesama, optou-se, assim, por uma avaliação de grupos 

de ativos com características semelhantes em termos de sua vinculação à prestação dos serviços. 

Os ativos do banco patrimonial da Cesama foram classificados em três grupos distintos: Ativos 

Essenciais (AE), Ativos Acessórios (AA) e Ativos Desconsiderados (AD). 

São Ativos Essenciais (AE) aqueles considerados imprescindíveis à prestação dos serviços de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário, tais como barragens, sistemas de captação, estações de 

tratamento de água, adutoras, estações elevatórias, reservatórios, redes de distribuição de água, ramais, 

ligações de água e de esgoto, redes coletoras de esgoto, interceptores, emissários e estações de tratamento 

de esgoto, dentre outros. Esses ativos estão classificados dentro da categoria do Imobilizado Técnico, 

estando subdivididos em sistemas de água e sistemas de esgoto. Os Ativos Essenciais são bens irrecuperáveis 

(custos afundados, ou sunk costs), que não podem ser convertidos para uso em outra atividade, sendo 

específicos e essenciais aos serviços regulados. 
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Serão incluídas entre os Ativos Acessórios (AA) as contas que abrigam ativos indiretamente 

relacionados à prestação do serviço, ou seja, ativos que, embora contribuam para a execução da atividade 

principal da entidade, não são irrecuperáveis, podendo ser convertidos para outras atividades. A classificação 

desses ativos como acessórios se deve também ao fato deles poderem ser incorporados ao sistema seja por 

meios de aquisição ou pelo aluguel, sendo a decisão responsabilidade da empresa, portanto gerenciável. 

Enquadram-se aqui os ativos do Imobilizado Técnico classificados como Bens de Uso Administrativo, tais 

como imóveis administrativos, móveis, veículos, ferramentas, softwares e programas, dentre outros. Esses 

bens serão remunerados à taxa de 50% do custo médio ponderado de capital (WACC), valor inferior à taxa 

de remuneração dos bens classificados como AE, devido à intenção do regulador de incentivar investimentos 

em bens essenciais à prestação e limitar ao mínimo necessário o investimento em bens acessórios. 

Por último, alguns bens serão Ativos Desconsiderados (AD).  Os bens assim classificados não serão 

remunerados, seja porque decorrem de investimentos tidos pelo regulador como não necessários aos 

serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário (paralisados, por exemplo), seja porque são 

ativos que ainda não estão operação, como aqueles classificados como projetos ou obras em andamento1. 

Ademais, eventuais ativos não onerosos, não ingressaram na base de remuneração.  

A tabela abaixo sintetiza a distribuição das contas de ativos entre os componentes da Base de 

Remuneração – quais sejam a Base de Remuneração Essencial (BRE) e a Base de Remuneração Acessória 

(BRA) – e lista as contas que abrigam os Ativos Desconsiderados (AD): 

Tabela 1 – Classificação dos Ativos do Banco Patrimonial 
Remuneração Tipo Categoria Conta 

BRA 

IMOBILIZADO TÉCNICO BENS DE USO ADMINISTRATIVO 

Benfeitorias 

Construções Civis 

Equipamentos de Informática 

Ferramentas 

Máquinas e Equipamentos 

Móveis e Utensílios 

Terrenos 

Veículos 

INTANGÍVEL OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS 
Desenvolvimento Software 

Programas de Informática 

BRE IMOBILIZADO TÉCNICO 

SISTEMAS DE ÁGUA 

Barragens 

Hidrômetros 

Instalações 

Instalações-Água 

Ligações Prediais 

Máquinas e Equipamentos 

Poços 

Tubulações 

SISTEMAS DE ESGOTO 

Instalações 

Instalações-Esgoto 

Máquinas e Equipamentos 

Redes Mistas 

AD 

IMOBILIZADO TÉCNICO2 BENS DE USO ADMINISTRATIVO Valor Justo de Edificações 

PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO SISTEMAS DE ÁGUA 

Adiantamento para Inversões 

Obra 01 

Obra 02 

Obra 03 

                                                 
1 As obras de ampliação da ETA CDI não concluídas devido a problemas construtivos, por exemplo, não foram 
incorporadas à base de remuneração. 
2 Refere-se ao valor residual do Custo Atribuído (Deemed Cost) a Imóveis Urbanos do prestador. 
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Obra 04 

Obra 06 

Obra 08 

Obra 10 

Obra 11 

SISTEMAS DE ESGOTO 

Obra 05 

Obra 07 

Obra 09 

Obra 12 

 

7. VERIFICAÇÃO DOS ATIVOS 

Os trabalhos de verificação das informações do banco patrimonial da Cesama foram desenvolvidos 

em duas vertentes, complementares entre si, que contemplaram tanto a parte de controles internos e 

registro contábil como também a inspeção física dos ativos construídos e/ou adquiridos. Apesar do caráter 

amostral da verificação, foi possível concluir que as informações do banco patrimonial são compatíveis com 

a documentação e sistema contábeis, além de ter sido constatada a existência física e estado de operação 

desses ativos.  

A verificação feita pela Arsae permitiu que várias inconsistências fossem observadas, inconsistências 

estas que serviram de fundamento para várias recomendações de correção e melhoria. Entre as 

recomendações, destacam-se a criação de procedimento formal de comunicação do grau de conclusão e de 

encerramento das obras em andamento, por parte do Departamento de Obras (Gerência Técnica) ao 

Departamento Contábil e a elaboração de mecanismos para a inclusão de novos ativos no banco patrimonial 

com especificações técnicas, o que permitirá a análise de prudência dos investimentos.  

8. VALOR RESIDUAL EM SETEMBRO DE 2015 

Além do levantamento, classificação, verificação e atualização monetária dos ativos do banco 

patrimonial, é preciso descontar as parcelas dos bens que já foram amortizadas/depreciadas desde sua 

incorporação no banco para definir o valor residual a ser considerado na base de remuneração. 

Para fins de revisão tarifária, a amortização/depreciação será calculada com base no método linear 

e nas taxas contábeis adotadas pela Cesama, mas partindo dos valores dos bens do banco patrimonial de 

setembro de 2015, já a preços desta data, atualizados em seguida para preços do primeiro ano do ciclo 

tarifário. Ressalta-se que, para o cálculo da inflação dos meses que ainda estão por vir, foram utilizadas as 

estimativas do IPCA feitas pelo Bacen (ver Nota Técnica CRFEF 14/2016). 

 A tabela abaixo apresenta os valores calculados dos saldos residuais desses bens, já classificados 

entre BRE e BRA segundo suas características e corrigidos pela inflação segundo o IPCA.3 

 

Tabela 2 – Saldo Residual em set/15 
ATIVOS Base de Remuneração (R$) 

BRE  158.563.135  

BRA  19.301.768  

BRE + BRA  177.864.903  

Fonte: Banco patrimonial da Cesama de setembro de 2015 e cálculos da Arsae. 

 

                                                 
3 As receitas de subvenção não estão consideradas na parcela da base de remuneração vinculada à base de ativos regulatória, assim 

como a parte do valor das ligações de rede que é paga pelos usuários (já que ela não está incluída no banco patrimonial). 
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Os valores da tabela acima seriam adotados no cálculo da Revisão Tarifária para determinação das 

tarifas a vigorarem nos próximos 4 anos (a não ser pelos reajustes devido à inflação e fator de trajetória de 

custos). Entretanto, ao se analisar a conjuntura de investimentos da Cesama nos últimos anos e o grande 

montante de obras em andamento a entrar em operação em breve, em especial associado à ampliação do 

tratamento de esgoto (ETE União-Indústria), percebe-se que ocorrerá uma significativa descontinuidade nos 

valores de saldo residual que deveriam compor a base de remuneração.  

Em vez de reduções (devido à amortização/depreciação) e aumentos (devido à entrada em operação 

de obras em andamento) de ordem semelhante, que não proporcionem variações significativas da base de 

remuneração e fazendo com que esta siga uma trajetória regular, espera-se que um considerável volume de 

obras em andamento seja concluído no próximo ciclo (ver item 9). Caso a Arsae considerasse apenas os ativos 

em operação até set/15 nesta Revisão Tarifária, os ativos que entrarão em operação dentro em breve apenas 

seriam levados em conta para fins de remuneração e amortização/depreciação na próxima Revisão Tarifária, 

em 2020.  

Assim, tendo em vista a forte variação da base de remuneração (em especial da parcela AE) pela 

entrada em operação de obras em andamento em valor bem superior à redução da base pela 

amortização/depreciação, a Arsae adotará um mecanismo de avaliação da base de remuneração que 

considere sua evolução nos próximos anos, dentro do ciclo tarifário 2016-2020. 

Por um lado, os ativos já incorporados à base de remuneração em setembro de 2015 (tabela 2) 

tendem a ter redução de seus valores residuais devido à amortização/depreciação a taxas constantes 

segundo a vida útil dos bens. Por outro lado, haverá aumento da base de remuneração segundo a entrada 

em operação dos ativos que estão como obras em andamento. 

Para avaliar a evolução do saldo residual dos bens incorporados à base até setembro de 2015 (tabela 

2), deve-se aplicar as taxas de amortização/depreciação ao longo do tempo. A tabela abaixo apresenta a 

evolução temporal dos saldos residuais, considerando apenas os ativos incorporados até setembro de 2015, 

devida à incidência de taxas de amortização/depreciação.  

 
Tabela 3 – Evolução do Saldo Residual de bens incorporados até set/15 

ATIVOS 
Evolução da Base de Remuneração (R$) 

set/2016 set/2017 set/2018 set/2019 

BRE  148.402.420   138.630.893   129.096.243   119.713.016  

BRA  17.360.498   16.053.985   14.891.308   13.904.105  

BRE + BRA  165.762.919   154.684.878   143.987.551   133.617.121  

 Fonte: Banco patrimonial da Cesama de setembro de 2015 e cálculos da Arsae. 

 
Já a avaliação do incremento esperado na base devido à entrada em operação de obras em 

andamento construídas com recursos onerosos é discutida no item a seguir. 
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9. OBRAS EM ANDAMENTO QUE SERÃO INCORPORADAS 

Durante o ciclo tarifário, a Cesama prevê a conclusão dos seguintes investimentos para os próximos 

anos:  

 
Tabela 4 - Investimentos que serão concluídos durante o ciclo tarifário 

Descrição Valor 
Data de 

Conclusão 
Prevista 

Fonte 

Valor a ser 
incorporado 
na Base de 

Remuneração 
(%) 

INTERLIGAÇÃO DA ADUTORA DE CHAPÉU D´UVAS R$           8.876.886,84 fev/16 
Recursos Oriundos 
da Rev. Preliminar 

0% 

ADUTORA DE SÃO PEDRO R$        15.917.765,24 set/15 Financiamento 100% 

OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ETA CDI (*possível alteração de valor) R$        10.159.077,56 dez/15 Financiamento 0% 

DESPOLUIÇÃO DO RIO PARAIBUNA (1ª e 2ª fases) R$      109.985.167,10 dez/16 
64% Financ. e 36% 
não Oneroso 

64% 

AMPLIAÇÃO ETE BARBOSA LAGE E OBRAS LINEARES CT-9 E CT11 R$        26.796.261,67 dez/16 Não Oneroso 0% 

ABASTECIMENTO DO BAIRRO DEMOCRATA R$           1.189.571,77 dez/16 Financiamento 100% 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DA ZONA OESTE R$              546.419,44 dez/16 Financiamento 100% 

INTERLIGAÇÃO REDE TRONCO BARBOSA LAGE R$           1.467.249,66 dez/16 Financiamento 100% 

VERTEDOURO EMERGENCIAL DA REPRESA JOÃO PENIDO R$           4.967.953,25 dez/16 Financiamento 100% 

AMPLIAÇÃO DA ETA MARECHAL CASTELO BRANCO R$        24.006.229,29 dez/16 Financiamento 100% 

DESVIO ADUTORA MENELICK DE CARV. R$           5.339.411,46 fev/17 Financiamento 100% 

MODERNIZAÇÃO DE REDES DE ESGOTO BAIRU / DEMOCRATA / 
BANDEIRANTES 

R$           8.136.575,68 ago/16 Financiamento 100% 

AMPLIAÇÃO DA ETE BARREIRA / COLETORES R$           5.261.445,09 ago/16 Financiamento 100% 

COLETORES DE ESGOTO BARBOSA LAGE - CT 1 / CT 3 / CT 7 / CT10 R$           3.021.213,05 ago/16 Financiamento 100% 

COLETOR DE ESGOTO GRAMA - CT GRAMA R$        14.143.196,50 ago/16 Financiamento 100% 

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO NA ZONA NORTE PARA 
SEPARAÇÃO DA ÁGUA PLUVIAL 

R$        22.945.223,41 ago/16 Financiamento 100% 

Fonte: Informações da Cesama e cálculos da Arsae. 

 

  O primeiro, terceiro e quinto itens não comporão a base de remuneração, bem como parte do quarto 

item. O primeiro (interligação da adutora Chapéu D’Uvas à ETA João Penido) porque foi financiado pelos 

recursos adicionais da Revisão Tarifária Preliminar e, portanto, já está sendo pago pelos usuários. O terceiro 

(obras de ampliação da ETA CDI) devido a problemas construtivos que impedirão a entrada em operação4. A 

parcela não onerosa do quarto item está sendo financiada por recursos do PAC. Finalmente, o quinto item 

está sendo financiado por recursos não onerosos tanto do PAC quanto do Ministério das Cidades. 

Se a parte onerosa desses investimentos for incorporada à base de remuneração na categoria AE – 

considerando que todos apresentam uma vida útil de 25 anos e, portanto, uma taxa de depreciação de 4% 

ao ano – teremos os seguintes incrementos à base5: 

 

                                                 
4 A Cesama está buscando na Justiça o ressarcimento dos valores pela empresa contratada para o projeto da obra de 
ampliação da ETA. 
5 Vale ressaltar que foi considerado que obras concluídas depois de julho de determinado ano serão incorporadas na 
base de remuneração do ano seguinte. 
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Tabela 5 – Variação Prevista da Base de Remuneração incluídos os investimentos que devem ser 
concluídos durante o ciclo tarifário 

ATIVOS 
Variação da Base de Remuneração dos Ativos (R$) 

2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 Total: 2015 - 2019 

Variação da BRE 48.100.770 119.133.712 -17.310.137 -17.158.714 132.765.631 

Variação da BRA -1.941.269 -1.306.513 -1.162.677 -987.203 -5.397.663 

Variação Total 46.159.501 117.827.198 -18.472.814 -18.145.917 127.367.968 

Fonte: Informações da Cesama e cálculos da Arsae. 

 

Nota-se que é prevista a incorporação de ativos que somam mais de R$ 170 milhões nos dois 

próximos anos, o que explicita a importância de se desenhar um mecanismo de ajuste da base de 

remuneração e da amortização/depreciação ao longo do ciclo tarifário à medida que as obras em andamento 

entrarem em operação. 

A tabela a seguir apresenta a evolução prevista da BRE e da BRA, agregando os efeitos de redução, 

segundo a amortização/depreciação, e aumento, devido à entrada em operação de obras em andamento 

onerosas. As bases de set/16, set/17 e set/18 terão reflexo nos custos de capital considerados nas tarifas do 

2°, 3° e 4° anos deste ciclo tarifário, e a base de set/19 nos custos de capital do 1° ano do próximo ciclo. 

 
Tabela 4 – Evolução Prevista da Base de Remuneração incluindo os investimentos que devem ser 

concluídos durante o ciclo tarifário 

ATIVOS 
Estimativa da Evolução da Base de Remuneração dos Ativos (R$) 

set/2016 set/2017 set/2018 set/2019 

BRE 206.663.905,18 325.797.616,86 308.487.480,08 291.328.766,09 
BRA 17.360.498,33 16.053.984,82 14.891.307,71 13.904.105,00 

BRE + BRA 224.024.403,51 341.851.601,69 323.378.787,79 305.232.871,09 

Fonte: Informações da Cesama e cálculos da Arsae. 

 

10. CONCLUSÃO 

O processo de definição da parcela da base de remuneração a partir da Base de Ativos Regulatória 

da Cesama foi executado em várias etapas. Primeiramente, aplicou-se o método do valor histórico aos ativos 

contidos no banco patrimonial, fazendo a correção inflacionária de seus valores e descontando os montantes 

já depreciados/amortizados de acordo com os preços e datas de aquisição ali registrados. Escolheu-se o IPCA 

(Índice de Preços ao Consumidor Amplo) para fazer essa correção monetária, certificando-se de que os 

valores dos ativos adquiridos antes de 1996 fossem atualizados somente a partir dessa data – afinal, a última 

correção monetária dos ativos da Cesama ocorreu em janeiro daquele ano, com o que se entende que os 

ativos previamente adquiridos já passaram por uma correção naquela ocasião. Como o banco patrimonial 

utilizado é datado de setembro de 2015, o desconto da depreciação/amortização dos ativos – já a preços de 

setembro – foi calculado com base no último dia daquele mês. Entretanto, para se fazer a atualização 

inflacionária, aplicou-se o IPCA para o primeiro ano do ciclo tarifário, tendo-se adotado, para os meses ainda 

não transcorridos, os valores previstos para o índice pelo Bacen.  

Adicionalmente, os ativos contidos no banco patrimonial da Cesama receberam nova classificação 

de acordo com sua essencialidade aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Ativos 

específicos e de vital importância para a prestação desses serviços foram classificados como Ativos Essenciais 

(AE), com a soma de seus valores residuais atualizados formando a Base de Remuneração Essencial (BRE). 

Analogamente, ativos caracterizados por baixo nível de especificidade em relação aos serviços principais, 

exercendo somente funções auxiliares, foram classificados como Ativos Acessórios (AA), e a soma dos valores 
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residuais atualizados desses ativos forma a Base de Remuneração Acessória (BRA). A soma da BRE e da BRA 

equivale à parcela da base de remuneração passível de ser obtida a partir da Base de Ativos Regulatória. 

Finalmente, ativos fora de operação, não necessários à prestação dos serviços principais ou não onerosos 

receberam a classificação de Ativos Desconsiderados (AD). 

A partir das taxas de depreciação fornecidas pelo banco patrimonial, podemos aferir o valor da base 

de remuneração e de seus componentes não apenas para 2015, mas também para cada ano do ciclo tarifário 

que se inicia (2016-2019). Embora esse cálculo possa ser feito sob o pressuposto de que a base de 

remuneração permanecerá estática durante o próximo ciclo, espera-se que várias obras sejam concluídas ao 

longo desse período. Se tomarmos os valores previstos para essas obras e supormos que os ativos concluídos 

receberão a classificação de AE, apresentando uma vida útil de 25 anos, é possível estimar a base de 

remuneração também para próximos anos. Havendo nossos cálculos indicado que a incorporação dessas 

obras ao banco patrimonial terá grande efeito sobre os valores futuros da base de remuneração, ressalta-se 

a importância de se implementar um mecanismo capaz de ajustar essa base de remuneração à medida que 

as citadas obras forem concluídas.
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