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Apresentação do cálculo e das mudanças realizadas 

depois da Audiência Pública nº 15/2017



1ª Revisão Tarifária Periódica da 

Copasa

Pedido de 
Revisão pela 

Copasa:

setembro/2015

Divisão do 
cálculo em duas 

etapas

1ª etapa: finalizada em abril/2016

- Aumento tarifário de 13,90%:

• Ajuste de mercado

• Inflação 

• Fator de Produtividade

- Alteração da estrutura tarifária:

• Fim do consumo mínimo

• Instituição da Tarifa Fixa e Variável

• Alteração na progressividade das tarifas

2ª etapa: iniciada em set/16 e concluída em jun/17

- Processo completo de reconstrução das tarifas:

• Definição da remuneração regulatória

• Estabelecimento de incentivos tarifários

- Mudanças no processo de participação:

• Ampliação do processo de consulta

• Reuniões técnicas

• Metodologia → Aplicação



1ª Fase – AP 12/2016

o Setembro e outubro de 2016

• Pauta geral da Revisão Tarifária

• Classificação Regulatória

• Metodologia da Base de Remuneração 
Regulatória

2ª Fase – AP 13/2016

o Dezembro de 2016 e janeiro de 2017

• Custos Operacionais Eficientes

• Taxa de Remuneração

• Outros temas

3ª Fase – AP 15/2017

o Abril e maio de 2017

o Resultado Final

o Regras para o Ciclo Tarifário (4 anos):

• Incentivos tarifários

• Estrutura tarifária

• Outros assuntos.

• Todos os documentos referentes às Audiências Públicas se encontram no site da Arsae;

• Audiência sobre o resultado final: 39 participantes apresentaram mais de 80 contribuições
sobre os temas;

• As novas tarifas e as regras definidas para o ciclo tarifário foram autorizadas pela
Resolução Arsae-MG 96/2017, de 29 de junho.

Processo da 2ª etapa da Revisão



Revisão Tarifária

• Revisão Tarifária → Processo de reconstrução das tarifas do prestador de serviços;

• Definição de um novo patamar de receita tarifária para atingir determinados objetivos:

Equilíbrio Econômico – Financeiro do prestador de serviços

Tarifas adequadas à capacidade de pagamento dos usuários

Expansão do alcance da prestação

Eficiência e qualidade dos serviços



1º passo: Construção da receita de referência

(5) Outras Receitas

(4) Receitas Irrecuperáveis

(3) Custo de Capital

(2) Tributos e Outras

Obrigações

(1) Custos Operacionais

Receita de referência =

(1) + (2) + (3) + (4) + (5)

-R$ 142.847.379: Receitas de outras fontes, como a prestação de serviços de ligação, Prodes e outras.

R$ 88.777.856: Curva de envelhecimento das faturas em aberto mostrou uma estabilização da inadimplência em 2,02% da receita 
tarifária nos 36 meses analisados. O percentual representa a parcela da receita que o prestador não irá auferir, independente dos 
esforços de co

R$ 2.008.979.577: Depreciação/amortização, remuneração da base de ativos 
regulatória (BAR), tributos sobre lucro, remuneração da necessidade de capital de giro.

R$ 341.387.985: PIS/Cofins, TFAS, 0,5% para Proteção de Mananciais e outros.

R$ 2.107.264.253: Reconstrução dos custos operacionais pela contabilidade. 

Alguns itens foram desconsiderados (glosados), por exemplo, multas e indenizações 
trabalhistas.

R$ 4.403.562.292



2º passo: Atualização monetária e aplicação 

do Fator de Produtividade

Item Valor de referência
Contribuição p/ índice de 

reposicionamento (IRT)

Valor projetado p/ 

próx. 12 meses

Pessoal R$ 1.151.779.703 INPC + FP 6,40% 1,67% R$ 1.225.509.257

Energia Elétrica R$ 380.391.416 Índice EE + FP -15,49% -1,34% R$ 321.470.361

Outros R$ 307.795.808 Var. média 4,86% 0,34% R$ 322.744.275

Custos Operacionais com impacto do Fator de Produtividade R$ 1.839.966.927 0,68% R$ 1.869.723.893

Manutenção R$ 248.037.198 INCC MS 1,97% 0,11% R$ 252.919.735

Atendimento Telefônico R$ 11.649.230 IPCA 4,48% 0,01% R$ 12.170.914

Outros R$ 7.610.898 Var. média 8,28% 0,01% R$ 8.240.739

Custos Operacionais sem impacto do Fator de Produtividade R$ 267.297.326 0,14% R$ 273.331.388

(1) Custos Operacionais R$ 2.107.264.253 Variação média 1,70% 0,81% R$ 2.143.055.280

PIS e Cofins R$ 284.474.484 % da receita 2,52% 0,16% R$ 291.638.982

TFAS R$ 30.486.320 Var. TFAS 12,79% 0,09% R$ 34.385.645

Proteção de Mananciais R$ 18.772.920 IPCA 4,48% 0,02% R$ 19.613.622

Outros Tributos R$ 7.654.261 IPCA 4,48% 0,01% R$ 7.997.039

(2) Tributos e Outras Obrigações R$ 341.387.985 Variação média 3,59% 0,28% R$ 353.635.288

Depreciação /Amortização R$ 757.917.887 IPCA 3,31% 0,57% R$ 782.990.333

Tributos sobre o lucro R$ 368.690.093 IPCA 3,31% 0,28% R$ 380.886.616

Remuneração da base de ativos regulatória R$ 873.759.209 IPCA 3,31% 0,66% R$ 902.663.766

Remuneração da Necessidade de Capital de Giro (NCG) R$ 8.612.388 % da receita 2,52% 0,00% R$ 8.829.291

(3) Custo de Capital R$ 2.008.979.577 Variação média 3,30% 1,51% R$ 2.075.370.005

(4) Receitas Irrecuperáveis (inadimplência) R$ 88.777.856 % da receita 2,52% 0,05% R$ 91.013.729

(5) Outras Receitas -R$ 142.847.379 Variação média 4,03% -0,13% -R$ 148.608.162

(6) Receita Tarifária Base = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) R$ 4.403.562.292 R$ 4.514.466.140Inflação (1,73%) + FP (0,78%) = 2,52%

1,62%

Índices utilizados

2,26%



Mercado de referência (volumes e 
unidades usuárias dos últimos 12 

meses disponíveis) faturado com as 
tarifas base vigentes (Revisão 2016)

ÍNDICE DE REPOSICIONAMENTO TARIFÁRIO

(a) Receita base 
inicial •R$ 4.303.405.824

(b) Receita de 
referência para 

a Revisão
•R$ 4.403.562.292

(c) Receita 
projetada para 

próximo 
período

•R$ 4.514.466.140

2,33%: reconstrução 
do patamar de 

receita necessário

Índice de Reposicionamento 
Tarifário (IRT): 4,90%

O IRT pode ser calculado de duas 
formas:

1) Pela divisão da receita projetada 
para o próximo período pela receita 

base inicial
c ÷ a = 4,90%

2) Pela soma dos impactos de cada 
etapa de ajuste, utilizando a seguinte 

fórmula para somar taxas 
percentuais:

(1,0233 x 1,0252) -1 = 1,0490 -1 = 4,90%

2,52%: atualização 
inflacionária e aplicação 

do Fator de 
Produtividade

4,90%



• Receita Tarifária Aplicação 
0: mercado de referência, de 
mai/16 a abr/17, faturado 
com as tarifas de aplicação da 
1ª etapa da Revisão 
(Resolução Arsae-MG
82/2016)

R$ 4.234.174.288

• Componentes Financeiros:
• Compensação de itens não 
administráveis

• Custos Regulatórios

• Compensação de Tarifa Social

• Compensação pela alteração da 
data de aplicação das tarifas novas

• Subsídio para Copanor

• Repasse para fundos municipais

- R$ 83.571.779

• Receita Tarifária Aplicação 
1: receita que será realmente 
auferida pela Copasa no 1º 
ano do ciclo tarifário, 
suficiente para cobrir os 
custos necessários e liquidar 
os componentes financeiros

R$ 4.601.951.168

EFEITO TARIFÁRIO MÉDIO

Efeito Tarifário Médio 
(ETM): 8,69%

O ETM é calculado da 
seguinte forma:

𝑹𝑻𝟏 Aplicação

𝑹𝑻𝟎 Aplicação



o A estrutura tarifária é a regra de distribuição da receita tarifária entre os usuários. Na 1ª etapa da Revisão, a principal mudança foi a extinção do

“consumo mínimo” e instituição da Tarifa Fixa e Variável. Nesta 2ª etapa, foi dada continuidade à trajetória para estrutura mais adequada.

o Modificação da relação Água x Esgoto:

• EDT – 90% 92,5% (em oito anos, atingirá 100%)

• EDC – 50% 43,75% (em quatro anos, atingirá 25%)

o Mudança nos percentuais referentes à categoria Residencial Social, adequando-os de acordo com o estudo sobre capacidade de pagamento:

o Ajustes na progressividade:

• Tarifa mais progressiva para a categoria Residencial: subsidiada abaixo de 10m³ e elevada acima de 40m³

• Tarifa menos progressiva para categorias não-residenciais: consumo muito relacionado à escala de produção

Mudanças na estrutura tarifária

Estrutura Tarifária

Regra de distribuição da 
receita tarifária entre os 

usuários do mercado



o Incentivos tarifários
• Fator de Qualidade (estímulo ao tratamento de esgoto)

• Fator de Produtividade (+1,73% ao ano para alguns itens de custos operacionais)

• Programa de Controle de Perdas (início definido para 2019)

oCapacidade de pagamento
• Faturas residenciais de água e esgoto (EDT) até 10 m³ não devem ultrapassar 3% da renda familiar de referência

oRisco de mercado
• Definição de faixas de variação de mercado que criam condições para que a Arsae realize, por solicitação do prestador ou 

não, uma Revisão Extraordinária

oDiretrizes para avaliação dos ativos

oReajustes tarifários limitados à inflação sentida pelo prestador ± 3% de incentivos tarifários

Regras estabelecidas para o ciclo 2018-2021



 Proteção de mananciais
• 0,5% da receita operacional do ano anterior destinada à implantação do Pró-Mananciais, tendo como referência a Lei 

Piau (12.503/1997)

• O Programa visa proteger e recuperar as microbacias hidrográficas e áreas de recarga de aquíferos utilizados para 
captação de água pela Copasa

 Subsídio tarifário para Copanor
• Inclusão do repasse de R$ 40 milhões para a Copanor nas tarifas da Copasa, com o objetivo de garantir recursos para a 

realização de investimentos e manutenção nos sistemas de água e esgoto

 Repasse para fundos municipais
• Reconhecimento tarifário dos repasses financeiros a fundos de saneamento básico de municípios atendidos por 

prestadores regulados pela Arsae

 A Arsae acompanhará a utilização desses recursos, podendo estabelecer compensações financeiras 

aos usuários caso o uso não seja adequado.

Contribuição para o saneamento em 

Minas Gerais



Mudanças após a Audiência Pública 15/2017

• A atualização de informações antes não disponíveis e a consideração de algumas contribuições recebidas na Audiência

Pública nº 15/2017, realizada de 19 de abril a 19 de maio, provocaram alterações nos índices apresentados

inicialmente.

• O IRT passou de 0,04% para 4,90%. Já o ETM, que antes era 4,06%, resultou em 8,69%.

• A seguir, destacamos as mudanças que geraram maiores impactos no resultado final:

Mudanças na Base de Ativos Regulatória (BAR)

Tributos sobre o lucro

Outras Receitas Financeiras

Componentes Financeiros



Mudanças na base de ativos regulatória (BAR)

1) As obras já realizadas referentes a tratamento de fundo de vale e canalização de rios, dentro da classe “direito de 
exploração de concessões de esgoto”, que antes eram glosadas, passaram a ser remuneradas;

2) A atualização monetária dos ativos, antes feita a partir de sua imobilização, passou a ser feita desde a data dos 
investimentos, contemplando, assim, o período de execução das obras;

3) A BAR residual considerada para o cálculo da remuneração e depreciação foi a de dezembro de 2016, ao invés da média 
do ciclo. Assim, desconsiderou-se que a base sofrerá depreciação;

4) Glosas: valores retirados da BAR como resultado da verificação de ativos.

R$ 447.307.323 

1) Consideração do 
direito de 

exploração de 
concessões:

R$ 75.949.417

2) Atualização 
(IPCA) dos 

investimentos no 
período de obras:

R$ 209.065.240

3) Consideração da 
BAR de dez/2016 

em vez da média do 
ciclo:

R$ 242.522.336

4) Glosas:

- R$ 80.229.671
+1,78%

+4,89%

-1,86%

+5,68%

Impacto total no IRT:
+10,48%



Tributos sobre o lucro

Inicialmente, os tributos sobre o lucro estavam embutidos no cálculo da taxa de remuneração (WACC). No cálculo

ajustado após a Audiência, o montante foi estimado separadamente a partir do lucro calculado. Dessa forma, o

valor está mais próximo do que a Copasa realmente incorre.

•Aumento na receita 
base devido ao 
ajuste no cálculo de 
tributos sobre o 
lucro

- R$ 232.784.418

Aumento na receita 
tarifária devido a 
efeitos circulares 
sobre outros itens

- R$ 22.007.218
Impacto no Índice de 

Reposicionamento 
Tarifário (IRT)

-5,92%



Outras Receitas financeiras

Na proposta submetida à Audiência, as outras receitas financeiras eram revertidas em 90% para a modicidade

tarifária. Acatando parcialmente a contribuição da Copasa e de investidores, o resultado final considerou que

86,6% serão mantidos com a Copasa e 13,4% foram revertidas para a modicidade tarifária.

•Aumento na receita 
base devido à 
redução no valor 
revertido de outras 
receitas financeiras

R$ 51.501.308

Aumento na receita 
tarifária devido a 
efeitos circulares 
sobre outros itens

R$ 5.051.082
Impacto no Índice de 

Reposicionamento 
Tarifário (IRT)

+1,31%



Componentes Financeiros

• Além das atualizações de informações, o total de componentes financeiros foi alterado

pela inclusão de dois itens após a Audiência Pública.

• Como essas compensações financeiras são temporárias e feitas através das tarifas de

aplicação, os impactos apresentados são sobre o Efeito Tarifário Médio (ETM), ao invés do

IRT (que gera as tarifas base).

1) Repasse de R$ 39.179.110 para o Fundo Municipal de Saneamento Básico de Belo Horizonte,

que atendeu as condições impostas pela Arsae. O impacto foi de +1,02% no ETM.

2) Inclusão da 1ª parcela da compensação de Tarifa Social acumulada em 2016, que

corresponde a R$ 35.177.848. Essa devolução provocou uma redução de -0,91% no ETM.



Efeitos acumulados nas duas etapas da 

Revisão (2016 e 2017)

16,34% 4,90% 22,05%

13,90% 8,69% 23,79%

Inflação acumulada nas duas etapas, de acordo com perfil de gastos da Copasa: 9,01%

Aumento real: 11,95%

Aumento real: 13,56%

2016 2017 Acumulado

IRT

ETM



Indicador de 
capacidade de 

pagamento para as 
categorias Social e 
Residencial: 2,97%, 

bem próximo ao 
teto de 3%.

Impacto nas faturas de quem consome 10 m
3
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3% é o limite que a 
fatura de água e 

EDT pode 
representar na 

renda referencial 
de uma família que 
consome até 10m3


