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INTRODUÇÃO 

A Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do 

Estado de Minas Gerais (Arsae-MG) publicou, em 19 de outubro de 2020, o aviso de realização da 

Audiência Pública nº 32/2020, com a finalidade de colher contribuições que subsidiarão a agência na 

definição das metodologias a serem utilizadas na 2ª Revisão Tarifária da Copasa MG e na 3ª Revisão 

Tarifária da Copanor para a reconstrução das tarifas, para a remuneração e a amortização dos 

investimentos, para os programas especiais , para os incentivos tarifários e para a nova estrutura tarifária 

ao longo do próximo ciclo tarifário. A referida audiência pública consistiu na 1ª etapa da 2ª fase do 

processo de Revisão Tarifária, uma vez que a Arsae-MG iniciou o processo público de contribuições à 

Revisão Tarifária Periódica (RTP) da Copasa e da Copanor por meio da Consulta Pública n° 18/2020, 

realizada entre 18 de maio e 17 de junho de 2020. Aquela consulta pública, entre outros temas, definiu a 

pauta, as diretrizes e o cronograma do processo. 

Tendo sido devida e tempestivamente disponibilizados todos os documentos técnicos 

pertinentes, através do endereço eletrônico da Arsae-MG, foi aberto prazo para que, a partir do dia 26 de 

outubro do mesmo ano, usuários, prestadores de serviços, órgãos de defesa do consumidor, 

representantes do titular e demais interessados pudessem participar por meio de intercâmbio 

documental. Desta forma, as contribuições deveriam ser enviadas para o endereço eletrônico definido 

para o processo em questão (audienciapublica32@arsae.mg.gov.br), tendo como data limite para 

apresentação de contribuições o dia 11 de dezembro de 2020, com realização de sessão virtual em 27 de 

novembro.   

Destaca-se que a Lei Federal nº 11.445/2007, alterada recentemente pela Lei 14.026/2020, 

dispõe, dentre outros aspectos abordados, que as agências reguladoras definirão as pautas das revisões 

tarifárias, ouvidos os titulares, usuários e prestadores de serviço (§ 1° do art. 38).  

Assim, fazendo-se cumprir os instrumentos legais vigentes,  a Arsae-MG está dando continuidade 

aos trabalhos da Revisão Tarifária, ao responder as contribuições endereçadas à agência sobre os temas 

tratados na audiência pública, como forma de ampliar um diálogo que normalmente se restringe aos 

meios técnicos.  

Ao disponibilizar e incentivar o acesso público para o debate sobre o tema, a Arsae-MG busca 

fortalecer o processo de participação social, envolvendo a maior gama possível de atores na discussão, e 

dando o devido enfoque à importância que a temática representa para o saneamento no estado de Minas 

Gerais. 

Feita esta sumarização do processo decorrido até o momento, encontram-se consolidadas no 

presente relatório técnico as contribuições recebidas no âmbito da Audiência Pública nº 32/2020 com as 

respostas e esclarecimentos da Arsae-MG. 

  

http://www.arsae.mg.gov.br/
mailto:audienciapublica32@arsae.mg.gov.br
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1. DISTRIBUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 

Conforme orientações dispostas nos documentos pertinentes à Audiência Pública nº 32/2020, 

foram disponibilizados no endereço eletrônico da Arsae-MG, o aviso e do regulamento para participação 

na consulta pública, as Notas Técnicas CRE 09/2020, CRE 10/2020, CRE 11/2020, CRE 12/2020 e CRE 

13/2020, além das planilhas de cálculo de apuração da Base de Ativos Regulatória (BRE e BRA) para os 

cálculos preliminares da 2ª RTP da Copasa, Taxa de Remuneração Regulatória, Classificação Regulatória 

da BAR, Fator de Produtividade, critérios para cálculo do custo por serviço e critérios para a estrutura 

tarifária contendo as metodologias adotadas e simulações realizadas. 

Esse conjunto de documentos foi elaborado e disponibilizado para consulta dos participantes e 

demais interessados que puderam conhecer as premissas e análises que fundamentaram a proposta da 

nova metodologia tarifária abordada nessa audiência pública, cujas contribuições foram recebidas no 

período entre 26 de outubro e 11 de dezembro. 

Foram recebidas manifestações de 15 participantes, totalizando 108 contribuições, conforme 

tabela abaixo:  

Tabela 1 – Distribuição dos contribuidores  

Origem das Manifestações Quantidade 

Câmara Municipal de Limeira do Oeste 1 

Carlos Henrique 1 

Colmeia Conselheiro Lafaiete 2 

Colmeia Curvelo 8 

Copasa 58 

Daniel Dias 2 

FGV CERI 4 

Flávio Barony 8 

Humberto de Souza Abreu 6 

Juan Alexandre 1 

Juscelino Antonio De Sousa - Colmeia Rio Pardo de 
Minas 

1 

Otávio Luiz Machado 1 

Prefeitura Municipal de Timóteo 4 

Rodrigo Zara 3 

Welinton e Elismar Prado 8 

Total 108 

 

A seguir, se encontra a consolidação de todas as contribuições apuradas sobre os aspectos válidos 

da Audiência Pública nº 32/2020, organizadas conforme principal assunto abordado na contribuição, 

acompanhadas de suas respectivas respostas e esclarecimentos.  

  

http://www.arsae.mg.gov.br/
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2. CONSOLIDAÇÃO DAS RESPOSTAS ÀS CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS  

2.1. Reconstrução da Receita Tarifária 

TEMA: Receitas Irrecuperáveis 

C2.1.1 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

(...) a Copasa entende a janela de 36 meses é um horizonte muito longo e que é desejável que a Arsae 
adote um período de 24 meses, a exemplo do aplicado pela Adasa na 1ª e na 2ª RTP da Caesb, ou da 
Agepar, que adotou 25 meses na 1ª RTP da Sanepar.  

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Inicialmente, cabe esclarecer que o período de 36 meses para elaboração da curva de aging foi adotado 
pela Arsae-MG na Revisão Tarifária da Copasa de 2017 com base nos estudos e metodologias vigentes, 
conforme explicitado na Nota Técnica Arsae CRFEF 49/2016. Atualmente, e com o avanço na regulação 
do setor de saneamento, existem diversos estudos, metodologias e propostas que levam em 
consideração o aspecto temporal igual ou maior que o período utilizado pela Arsae-MG. Como exemplo 
citamos: Arsesp - (SP) 2º RTO Sabesp - NTF 06/20181 (média: 49-60 meses); Agepar - (PR) 2º RT – NT 
06/2020 (período de 36 meses – últimos 4 meses); Adasa - (DF) AP 04/2020 – Módulo 8 (96 
meses – média móvel exponencial) e Aneel2 (período de 60 meses). Ressalta-se que as duas últimas 
agências são inclusive citadas pelo prestador, porém em revisões anteriores a 2017.  

A justificativa para a adoção de um ciclo com mais meses ocorre em virtude da ocorrência de uma não 
estabilização da curva. Mesmo após os 24 meses de inadimplência, percebe-se recebimento 
significativo de valores que estavam em atraso. Além disso, o próprio prestador corrobora esse 
entendimento em sua contribuição, ao apresentar o Gráfico 1 onde demonstra que se fosse utilizado 
um aging médio dos 7 períodos (01/2019; 04/2019; 07/2019; 10/2019; 01/2020; 04/2020 e 07/2020) 
para o período de 24 meses teríamos um aging médio de 3,43%, ao passo que para o período de 36 
meses teríamos 2,36%. Esta diferença de 1,07%, o que em termos nominais e de acordo com o 
faturamento do prestador representa aproximadamente R$ 5 milhões/mês, demonstra que os valores 
não se estabilizam em um ciclo de apenas 24 meses.  

Portanto, mencionar “baixíssima probabilidade de recuperação” e solicitar a alteração de 36 para 24 
meses é uma proposta considerada inadequada além de não possui qualquer embasamento. Ademais, 
a citada Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) não possui relação direta com o conceito 
regulatório de receitas irrecuperáveis.  

 

 

 

 
1 http://www.arsesp.sp.gov.br/ConsultasPublicasBiblioteca/NTF-0006-2018.pdf 
2 http://www2.aneel.gov.br/cedoc/aren2018806_Proret_Submod_2_2_v3.pdf 

 

http://www.arsae.mg.gov.br/
http://www.arsesp.sp.gov.br/ConsultasPublicasBiblioteca/NTF-0006-2018.pdf
http://www2.aneel.gov.br/cedoc/aren2018806_Proret_Submod_2_2_v3.pdf
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TEMA: Receitas Irrecuperáveis 

C2.1.2 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

Propõe-se a consideração do “aging” médio de pelo menos 4 períodos desde 2019 em vez de observar 
um momento único. 

Resposta: 

Contribuição acatada. 

A Arsae-MG entende que a consideração do aging médio de vários períodos é pertinente e viável. 
Sendo assim, a nova metodologia proposta deve considerar retratos trimestrais da curva de aging 
calculada para o período de 36 meses, partindo de janeiro de 2019 (primeiro mês de informações 
disponíveis até o último trimestre disponível.  Ou seja, se a agência tiver informações disponíveis de 
jan/19 a dez/20, serão considerados os retratos dos meses: mar/19, jun/19, set/19, dez/19, mar/20, 
jun/20, set/20, dez/20. 

 

TEMA: Receitas Irrecuperáveis 

C2.1.3 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

Dada a incerteza do cenário de pandemia e tendo em vista que não é possível precisar por quanto tempo 
a situação permanecerá ou como será a recuperação da inadimplência, propõe-se que a Agência adote 
uma faixa de percentuais de Aging cujos riscos serão alocados à Copasa. Caso o Aging verificado da 
Companhia ultrapasse esse limite, será acionado um mecanismo de compensação pelo aumento da 
inadimplência estrutural. 

(...) 

A importância da determinação de uma faixa de percentuais de inadimplência com 
riscos alocados à Copasa é reforçada pelo impacto da alteração da estrutura tarifária nos 
percentuais de Receitas Irrecuperáveis. Dado que as faturas de diversos usuários podem ter 
modificações substanciais, o padrão de inadimplência deles não necessariamente será estável. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Apesar dos problemas econômicos gerados pela pandemia, pode-se observar que até o momento os 
índices de inadimplência de receitas irrecuperáveis do prestador tiveram pouco impacto. Para melhor 
percepção do tema foi realizado o gráfico abaixo com as médias dos pontos de aging de dois períodos 
distintos, um anterior à Covid-19 e outro com a pandemia. 

A linha azul representa o período da Covid, com os dados dos meses de abril a outubro de 2020. Já a 
linha laranja representa o período anterior à pandemia, com os dados de agosto de 2019 a fevereiro de 
2020.  

Como pode ser observado no gráfico, o período de 1 a 6 meses de faturas em atraso, é o que apresenta 
as maiores oscilações positivas, já os demais meses apresentam certa neutralidade ou oscilação 
negativa. 

 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Receitas Irrecuperáveis 

Gráfico 1 – Percentual de Inadimplência - Aging 

 
 
Importante notar que ainda não temos um ciclo de 12 meses de dados para o período da pandemia, e 
com isso temos o aspecto da sazonalidade, pois são comparados períodos distintos. No entanto, como 
houve pouca oscilação até o momento, é esperado que essa tendência continue ou apresente pequenas 
oscilações podendo ser suportadas pelo prestador. Portanto, excluindo a inadimplência de curto prazo, 
não foi identificada uma alteração significativa por parte dos usuários para que seja adotada uma faixa 
de percentual de risco e consequente compensação caso esse percentual seja atingido. Acrescenta-se 
que, ao adotar um limite, o prestador pode vir a não realizar os procedimentos de cobrança da maneira 
eficiente. Ele iria receber essa benesse independentemente da sua ação, e o ônus da compensação seria 
arcado pelos usuários adimplentes. 

Quanto aos riscos de inadimplência, este tema foi discutido durante a Audiência Pública nº 35/2020 e o 
posicionamento da Arsae-MG sobre o assunto está registrado na Nota Técnica CRE 09/2021 (versão pós-
audiência pública). As respostas às contribuições à referida audiência pública estão registradas em 
relatório técnico específico (Relatório CRE 02/2021). 

 

TEMA: Receitas Irrecuperáveis 

C2.1.4 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição:  

A Copasa evidencia que a proibição legal da negativação dificulta de sobremaneira a gestão da 
inadimplência, conforme argumentado anteriormente. No entanto, uma vez que não é possível 
incentivar a regularização das faturas através de alterações legais, a Copasa solicita a parceria da 
Arsae, condicionando a alteração da titularidade dos serviços à adimplência. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Abril/20 a Out/20 Ago/19 a Fev/20

http://www.arsae.mg.gov.br/


 

 

ARSAE-MG – Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves - Rodovia João Paulo II, 4001 - Prédio Gerais 

5º andar - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte – MG CEP 31630-901 - www.arsae.mg.gov.br 

9 

TEMA: Receitas Irrecuperáveis 

Conforme descrito pela própria Copasa, a proibição da negativação por inadimplência foi definida por 
legislação própria, de tal forma que a reversão desta decisão está fora do escopo da Revisão Tarifária 
da Copasa e da Copanor e, mais especificamente, da Audiência Pública n° 32/2020. 

Além disso, nesta audiência pública, a Arsae-MG não está considerando qualquer alteração em 
dispositivo presente na Resolução Arsae-MG 131/2019, que trata das condições gerais para a prestação 
dos serviços. 

 

TEMA: Outras Receitas 

C2.1.5 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

Diante da prática regulatória, que normalmente considera o compartilhamento parcial 
das Outras Receitas Operacionais Indiretas, da necessidade de remuneração de todos os 
serviços prestados pela Companhia e da cobertura tarifária insuficiente para a realização das 
atividades operacionais indiretas, a Copasa solicita que o desconto seja parcial. Por prudência, 
e na falta de uma análise mais detalhada de custos e receitas, a Companhia sugere o 
compartilhamento de 50% das Outras Receitas Operacionais Indiretas  

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada. 

A partir da contribuição da Copasa, no caso das receitas do subgrupo “receitas operacionais indiretas”, 
a agência entende como válido o argumento da Copasa de que a redução dos custos operacionais 
reconhecidos na tarifa, em função da análise de eficiência, pode fazer com que os custos dos serviços 
atrelados a estas receitas não sejam totalmente cobertos. Por isso, para este subgrupo específico, a 
Arsae-MG passará a adotar a mesma abordagem aplicada para a Cesama durante a 2ª Revisão Tarifária 
deste prestador (ver Nota Técnica GRT 06/2020), mantendo com o prestador um percentual a título de 
lucro. Desta forma, caso a empresa seja eficiente, perceberá uma parcela de lucro na prestação dos 
serviços atrelados às receitas operacionais indiretas, e, do contrário, essa parcela poderá ser consumida 
na cobertura dos custos não reconhecidos na tarifa. Em ambos os cenários, os custos serão 
adequadamente cobertos. 

Sendo assim, para as receitas classificadas como “receitas operacionais indiretas”, um percentual igual 
ao calculado para o Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) regulatório será mantido com o 
prestador a título de lucro. Considerando o resultado preliminar apresentado na Nota Técnica CRE 
02/2021, uma parcela de 7,74% das “receitas operacionais indiretas” seria mantida com o prestador, 
enquanto os 92,26% restantes seriam revertidos para a modicidade tarifária. 

 

TEMA: Outras Receitas 

C2.1.6 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

A Copasa entende que o modelo de compartilhamento das receitas extraconcessão adotado pela Aneel, 
bastante semelhante ao proposto pela Arsae para os Resíduos Sólidos, não é adequado para incentivar 
o desenvolvimento dessa nova atividade. Assim, a Companhia solicita que o lucro com a realização de 
atividades relacionadas à coleta de resíduos sólidos não seja compartilhado nesta 2ª RTP. 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Outras Receitas 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Conforme exposto pela Arsae-MG na Nota Técnica CRE 09/2020 e em sua versão pós-audiência pública 
(CRE 01/2021), a prestação de manejo de resíduos sólidos não está diretamente relacionada aos 
serviços atualmente regulados pela agência, abastecimento de água e esgotamento sanitário. Além 
disso, entende-se que a prestação do serviço de resíduos sólidos de forma concomitante com a 
concessão de água e esgotamento sanitário gera ganhos de escopo ao prestador. Com base no artigo 
11 da Lei 8.987/1995 que pode ser visto abaixo, entende-se que os valores provenientes de receitas 
alternativas, como é o caso do excedente gerado pelos ganhos de escopo resultantes da prestação do 
serviço de resíduos sólidos, devem ser obrigatoriamente considerados na aferição do equilíbrio 
econômico-financeiro. Sendo assim, a fim de promover a modicidade tarifária, é necessário que este 
excedente seja compartilhado com os usuários, contribuindo para a modicidade das tarifas.   

"Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço 
público, poderá o poder concedente prever, em favor da 
concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras 
fontes provenientes de receitas alternativas, 
complementares, acessórias ou de projetos associados, com 
ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das 
tarifas, observado o disposto no art. 17 desta lei.  

Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo 
serão obrigatoriamente consideradas para a aferição do 
inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato" (grifo 
nosso). 

Ainda assim, por entender a importância da adequada gestão de resíduos sólidos na promoção do 
saneamento básico, a Arsae-MG já havia optado por garantir que 50% do excedente de receita auferido 
com a prestação desse serviço fosse mantido com o prestador, incentivando esta atividade. 

 

TEMA: Outras Receitas 

C2.1.7 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

"a Copasa solicita que as Outras Receitas Financeiras com descontos auferidos e multas por 
impontualidade não sejam compartilhadas, uma vez que elas visam compensar o prestador por 
condutas inadequadas dos usuários."  

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Conforme exposto na Nota Técnica CRE 09/2020 e em sua versão pós-audiência pública (CRE 01/2021), 
os descontos auferidos pelo prestador e contabilizados como receita serão totalmente revertidos aos 
usuários. Segundo entendimento da Arsae-MG, estes descontos representam uma eficiência que deve 
ser compartilhada com os usuários a fim de promover a modicidade tarifária. Caso estes mesmos 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Outras Receitas 

descontos fossem registrados nas contas de despesa, estes valores seriam capturados pela análise de 
eficiência que incide sobre os custos operacionais do prestador. 

Quanto à análise das multas por impontualidade, é importante que se diferencie estas multas dos 
valores de juros por impontualidade. Os juros por impontualidade são aqueles cobrados pelo atraso 
de pagamento de faturas pelos usuários e, portanto, configuram como compensação financeira para o 
prestador pelo atraso no recebimento dos recursos referentes às faturas de água e esgoto, não sendo 
revertidos à modicidade tarifária. As multas por impontualidade, por sua vez, configuram como 
sanções que têm como objetivo apenas punir e evitar a futura ação danosa por parte dos usuários, 
sendo assim estes valores devem ser revertidos.  

 

TEMA: Outras Receitas 

C2.1.8 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

"a Copasa solicita que não se aplique percentual de compartilhamento sobre as receitas com royalties, 
pois a Companhia julga ser fundamental que ela retenha os ganhos decorrentes de pesquisa e 
desenvolvimento para a criação de cadeia de inovação no saneamento em Minas Gerais. O 
entendimento da Copasa está alinhado ao da Aneel e da Arsesp, reguladores com programas de PDI 
estabelecidos e considerados referência pela Arsae na criação do programa mineiro" 

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada. 

A Arsae-MG entende que a Copasa deve reter parte das receitas decorrentes dos royalties de projetos 
de Pesquisa e Desenvolvimento. Entretanto, entende-se que parte do risco associado à execução 
destes empreendimentos já está sendo financiado pelos usuários via tarifa, sendo assim se torna 
necessário que os lucros obtidos destas atividades também sejam compartilhados. Desta forma, 
seguindo a abordagem da Aneel3 para compartilhamento de receitas provenientes da comercialização 
de direitos de propriedade e de produtos obtidos em um projeto de Pesquisa e Desenvolvimento, a 
Arsae-MG determina que 50% das receitas de royalties sejam revertidas para a modicidade tarifária.   

 

  

TEMA: Outras Receitas 

C2.1.9 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

A Copasa solicita o compartilhamento de apenas 10% das receitas diversas, em linha com a prática 
regulatória, e apenas sobre os grupos de ativos que apresentam contrapartida na formação da Receita 
Requerida. 

 
3 http://www2.aneel.gov.br/cedoc/aren2018819_Proret_Submod_2_7_V5.pdf  

http://www.arsae.mg.gov.br/
http://www2.aneel.gov.br/cedoc/aren2018819_Proret_Submod_2_7_V5.pdf
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TEMA: Outras Receitas 

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada. 

O grupo “outras receitas diversas” abrange: (i) as multas e sanções aos usuários, cujo tratamento é o 
mesmo das multas por impontualidade e será mantido; (ii) as rendas de aluguéis de espaços dentro dos 
imóveis da Copasa, que devem continuar sendo totalmente revertidas para os usuários, que pagam 
pela amortização e remuneração desses imóveis; (iii) as receitas de assistência e cooperação técnica, 
para as quais a Arsae-MG já indicou que haverá reversão de apenas metade da diferença entre receita 
e custo associado, desde que a Copasa disponibilize a informação necessária; (iv) as receitas do Prodes 
e outras subvenções governamentais, que podem deixar de ser revertidas em situações específicas, 
conforme notas 3 e 4 do Quadro 13 da NT CRE 01/2021; (v) as indenizações e ressarcimentos pagos por 
terceiros; (vi) os ganhos na venda de ativos; e (vii) outras receitas pouco expressivas e cujos custos 
porventura associados estão cobertos nas tarifas pagas pelos usuários. A contribuição foi parcialmente 
acatada em relação aos ganhos na venda de ativos e às indenizações e ressarcimentos, conforme 
explicitado a seguir, após alguns esclarecimentos. 

Primeiramente, quanto ao argumento da Copasa de que as multas e sanções aos usuários “visam 
recuperar os prejuízos causados por terceiros”, cabe esclarecer que a recuperação desses prejuízos, 
segundo a própria companhia, estaria contabilizada nas contas referentes a ressarcimentos e 
indenizações. Multas e sanções têm o objetivo de punir e inibir comportamentos danosos e 
indesejáveis, não havendo custos adicionais associados ao recebimento dessas receitas e, além disso, 
a reversão desses valores para os usuários cumpre também a função de os compensar parcialmente 
por suportarem nas tarifas os custos dos atos indesejáveis de outros usuários. 

Em relação às indenizações e ressarcimentos pagos por terceiros por danos causados por estes, a Arsae-
MG decidiu alterar o percentual de reversão para 50%. É do entendimento da Arsae-MG que quaisquer 
despesas incorridas pela Copasa para recuperar os prejuízos causados por terceiros serão capturadas 
pela metodologia adotada pela agência reguladora para definição dos custos considerados nas tarifas. 
Este é o caso de custos de caráter operacional, como gastos com a manutenção e reparo de ativos 
danificados, uma vez que despesas realizadas com este objetivo nos últimos 12 meses do PR0 já 
estariam inseridas no cálculo tarifário. Por outro lado, caso o gasto em questão seja relacionado à 
substituição de um bem, seria necessário analisar caso a caso se o ativo em questão já foi ou terá sido 
totalmente amortizado nas tarifas antes da próxima revisão tarifária, lembrando que o prestador 
continuará recebendo valor referente a remuneração e amortização deste bem até o final do ciclo 
tarifário. Dada a inviabilidade de se efetuar essa análise caso a caso, segregando e classificando a 
origem dos valores registrados nas rubricas de indenizações e ressarcimentos e cruzando esses valores 
com as informações de cada ativo no banco patrimonial, para que fossem mantidos com a Copasa 
apenas os valores devidos, a Arsae optou pela reversão do percentual de 50%. 

Da mesma forma, quanto ao compartilhamento das receitas por alienação de ativos, a Arsae-MG 
também não dispõe de informações para segregar as receitas referentes a ativos que já foram ou não 
totalmente amortizados e cruzá-las com as informações de cada ativo no banco patrimonial. Porém, os 
ativos que podem ser vendidos são majoritariamente itens de vida útil mais curta, o que aumenta 
significativamente a possibilidade de já terem sido totalmente amortizados até o fim do ciclo tarifário. 
Assim, é razoável manter o pressuposto de que na maioria dos casos os ativos já terão sido pagos nas 
tarifas e que os eventuais prejuízos com os ativos vendidos antes de serem totalmente amortizados 
serão neutralizados com os ganhos de remuneração e amortização a maior durante o ciclo tarifário no 
caso de ativos que chegam ao fim da vida útil no começo dos ciclos.  

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Outras Receitas 

Não procede o argumento da Copasa de que a reversão desses valores tornaria mais vantajoso 
abandonar ou doar ativos que não são mais úteis do que vendê-los. Fixadas as tarifas que irão vigorar 
durante o ciclo tarifário, as receitas auferidas a maior são absorvidas pelo prestador ao longo dos 
quatro anos do ciclo e, no limite, caso o prestador deixe de adotar, durante o ciclo, alguma prática que 
lhe rendeu receitas no ano-teste, não irá auferir a receita total estipulada para o ciclo. Além disso, cabe 
aqui enfatizar que reversões à modicidade tarifária não deveriam ser vistas pela Copasa como forma 
de penalidade ou prejuízo, uma vez que estas reversões tornam as tarifas mais competitivas e atrativas 
aos usuários, gerando em contrapartida mais lucro para o prestador. 

Quanto aos valores do Prodes (Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas), assim como já 
mencionado na Nota Técnica CRE 09/2020 e em sua versão pós-audiência pública (CRE 01/2021), o 
tratamento definido pela Arsae-MG para estes valores procura observar as regras determinadas pela 
ANA para criação do programa. De acordo com a Resolução ANA 6014, de 25 de maio de 2015, no art. 
9º, parágrafo único, inciso III, os benefícios decorrentes dos recursos do Prodes deverão ser revertidos 
para a modicidade tarifária ou para a antecipação do cronograma de implantação das estações de 
tratamento de esgotos previstos nos contratos de concessão. Ainda, tanto em relação às receitas do 
Prodes quanto de outras subvenções governamentais, o esforço corporativo para obtenção dos 
recursos é recompensado pelos benefícios em termos de tarifas mais competitivas, maior possibilidade 
de cumprimento de metas contratuais e regulatórias, que por sua vez reduzem a aplicação de sanções 
e aumentam os bônus tarifários, dentre outros fatores. Além disso, eventuais custos financeiros 
associados a tal esforço corporativo, em termos de custos de pessoal, por exemplo, estariam 
contemplados nos custos observados no período de referência para construção das tarifas. 

 

TEMA: Outras Receitas 

C2.1.10 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

(...) em decorrência da atipicidade do ano de 2020, a Copasa solicita que as Outras Receitas sejam 
calculadas como a média de todo o período do ciclo tarifário, expurgado o período da pandemia. 

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada. 

Assim como mencionado nas respostas às contribuições referentes a outros itens, para se estabelecer 
o valor das Outras Receitas a ser considerado na construção das tarifas, será aferido o valor incorrido 
com cada item nos doze meses do PR0 e, em seguida, verificada a sua coerência em relação ao histórico 
dos últimos anos comparado a valores presentes. Sendo percebida alguma atipicidade, o prestador será 
questionado para se avaliar a necessidade de algum ajuste nos valores de referência. Especial atenção 
será dada a possíveis efeitos temporários provocados pela pandemia de Covid-19. 

 

TEMA: Metodologia Tarifária 

C2.1.11 Contribuidor: Daniel Dias 

 
4 https://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2015/601-2015.pdf 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Metodologia Tarifária 

Resumo da Contribuição: 
Os investimentos aprovados e não realizados deveriam ser abatidos nas tarifas. 
 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

A metodologia de revisão tarifária adotada pela Arsae-MG reconstrói a tarifa com base no cenário 
observado, sem projetar os novos investimentos que serão realizados pelo prestador ao longo do 
próximo ciclo. A metodologia observa a base de ativos regulatória existente ao final do ano anterior à 
revisão tarifária e garante o custeio da remuneração e amortização desta base de acordo com as regras 
definidas na NT CRE n° 02/2021. Deve-se ressaltar que a cada revisão tarifária é realizada a verificação 
da base de ativos regulatória com a finalidade de evitar a inclusão na base de remuneração dos ativos 
considerados não necessários ou não adequados à prestação dos serviços de saneamento. 

Não há que se falar em abatimento de investimentos aprovados e não realizados, pois a agência não é 
responsável pela sua aprovação e não considera na tarifa a amortização e remuneração de 
investimentos a serem realizados. A exceção a essa regra são os investimentos em reposição de ativos 
que são considerados para fins de quota de depreciação dos ativos e para o qual a agência propõe regra 
de compensação anual caso a companhia execute investimentos em reposição de ativos em valores 
diferentes do previsto na revisão tarifária. 

Ressalta-se que o modelo tarifário empregado pela Arsae-MG contempla o estabelecimento de metas 
a serem alcançadas em termos de qualidade e expansão da prestação dos serviços, com aplicação de 
penalidades ou prêmios por meio de reduções ou aumentos da receita tarifária permitida ao prestador. 
A partir da aplicação desses incentivos por metas, a empresa pode ser penalizada caso não realize os 
investimentos necessários para a expansão dos serviços ou melhoria de sua qualidade, bem como ser 
beneficiada caso contrário. Ou seja, mais que observar a execução ou não dos investimentos, os 
incentivos tarifários avaliam diretamente a evolução da prestação dos serviços. 

 

TEMA: Outros 

C2.1.12 Contribuidor: Humberto de Souza Abreu 

Resumo da Contribuição: 

Há municípios em que toda a operação de saneamento básico se dá em seu território, captação e 
tratamento de água e coleta e tratamento de esgoto. Entretanto há vários casos em que a água é 
captada em um município e distribuída em outros. O Esgoto de um Município é tratado em um município 
vizinho. É justo e razoável que o município fornecedor da água, e mais ainda, o município que sofre os 
impactos ambientais do tratamento do esgoto (que existem e incomodam, sim) tenha uma 
compensação, similar aos que são dados aos municípios mineradores. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Primeiramente cumpre destacar que as metodologias apresentadas pela Arsae-MG para a revisão 
tarifária da Copasa e da Copanor estabelecem que as tarifas serão definidas de forma que sua aplicação 
ao mercado de referência permita às prestadoras obter a receita necessária para arcar com a totalidade 
dos seus custos e obrigações, descontadas outras fontes de receitas. Portanto, há um único quadro 
tarifário de cada prestador que se aplica a todo seu mercado, de forma que os custos de captação de 
água e de tratamento de esgoto, incluindo custos relacionados a compensações ambientais dos 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Outros 

projetos, são repassados a todos os usuários, com tarifas diferenciadas de acordo com o tipo de serviço 
prestado (abastecimento de água, coleta e afastamento de esgoto, tratamento de esgoto, esgotamento 
estático) independentemente da localização das estruturas. 

Outra característica das metodologias é que os valores pagos pelas prestadoras relativos à Cobrança 
pelo Uso de Recursos Hídricos provenientes da captação de águas superficiais ou lançamento de 
efluentes em algumas bacias não têm efeitos tarifários. Esses custos são repassados por meio de rateio 
na fatura dos usuários abastecidos pelas respectivas bacias. Trata-se de valor calculado e cobrado pelo 
órgão ambiental responsável pela bacia, portanto está fora do escopo de atuação da agência. 

Em relação aos impactos ambientais das estações de tratamento de esgoto, destaca-se que a legislação 
ambiental federal e estadual prevê mecanismos para identificação e compensação desses impactos no 
âmbito dos processos de licenciamento ambiental. Outras formas de compensação por impactos de 
empreendimentos devem ter previsão legal, discussão que está fora do escopo da revisão tarifária. 
Cabe a ressalva de que a compensação financeira pela exploração de recursos minerais é relativa à 
exploração de um recurso pertencente à União, ou seja, de toda a sociedade, portanto, tem natureza 
distinta das estruturas e serviços de tratamento de esgoto. 

 

TEMA: Outros 

C2.1.13 Contribuidor: Humberto de Souza Abreu 

Resumo da Contribuição: 

Foi implantada no Município de Timóteo uma ETE- Estação de Tratamento de Esgoto que atende aos 
Municípios de Timóteo e Coronel Fabriciano simultaneamente. Essa opção e decisão foram tomadas 
sem NENHUMA AUDIÊNCIA PÚBLICA, sem ouvir formalmente as comunidades envolvidas. Foi tomada 
pela COPASA e pela Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço. Quais os 
normativos legais que embasaram essa decisão? 

Resposta: 

Contribuição não sugeriu alterações nas notas técnicas. 

Em primeiro lugar, ressalta-se que os normativos legais e os procedimentos para instalação da 
infraestrutura de saneamento não são objeto de discussão da Audiência Pública n° 32/2020 que trata 
das Metodologias da Revisão Tarifária da Copasa e da Copanor.  

A Arsae-MG regula e fiscaliza as ações e atividades das prestadoras de serviço com vistas ao 
atendimento da legislação específica relativa ao abastecimento de água e ao esgotamento, 
principalmente os dispositivos da Lei Federal 11.445/2007 e da Lei Estadual 18.309/2009. Não lhe é 
atribuída competência quanto ao licenciamento e autorizações sobre as obras de infraestrutura das 
prestadoras reguladas. 

 

TEMA: Outros 

C2.1.14 Contribuidor: Câmara Municipal de Limeira do Oeste 

Resumo da Contribuição: 

Realizar a Revisão Tarifária observando as novas regras colocadas pelo município para a Copasa. No 
caso, regras sobre a permissão de cobrança de tarifas para os serviços de esgotamento sanitário. 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Outros 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

De acordo com o art. 29 da Lei Federal 11.445/2007, os serviços públicos de saneamento básico terão 
a sustentabilidade econômico-financeira assegurada por meio da remuneração pela cobrança dos 
serviços que, no caso dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, se dará na forma 
de taxas, tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou 
para ambos, conjuntamente. 

As regras para fixação, o reajuste e a revisão das tarifas deverão estar previstos no contrato que rege a 
relação entre o ente titular e o prestador do serviço (art. 12, § 2º, inciso V). Conforme o inciso IV do art. 
22, da Lei 11.445/2007, “cabe ao regulador definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-
financeiro dos contratos quanto a modicidade tarifária, por mecanismos que gerem eficiência e eficácia 
dos serviços e que permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários.” 

Assim, não há que se falar em permissão de cobrança de tarifas para os serviços de esgotamento 
sanitário. Caso o prestador ofereça o serviço, a lei garante sua remuneração, devendo o órgão 
regulador definir as tarifas adequadas. O que se deve observar é se a cobrança ocorre em vista do 
serviço de fato prestado, não podendo o prestador faturar usuários por um serviço que ele não usufrui. 
Em caso de cobrança indevida, os valores devem ser devolvidos ao usuário. 

Ademais, pela Lei Estadual 18.309/2009, a Arsae-MG possui a prerrogativa para editar normas técnicas, 
econômicas e sociais para a regulação dos serviços de água e de esgoto, quando o serviço for prestado 
pela Copasa (art. 5º, inciso I). Dessa forma, as regras estabelecidas pela Arsae-MG prevalecem sobre 
aquelas determinadas nos municípios com operação pela Copasa quando se trata de temas pertinentes 
à regulação tarifária, como a cobrança de tarifas para os serviços de esgotamento sanitário. 

 

TEMA: Outros 

C2.1.15 Contribuidor: Carlos Henrique 

Resumo da Contribuição: 

O participante é contrário ao reajuste das tarifas, indicando não haver necessidade de se realizar o 
procedimento dado que a Copasa não realiza investimentos nas cidades operadas por ela. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

As notas técnicas apresentadas não somente na Audiência Pública 32/2020, como nos outros processos 
de consultas e audiências da Revisão Tarifária da Copasa, demonstraram a importância da readequação 
das tarifas do prestador de serviços, sendo, portanto, necessária a realização deste processo.  

Importante esclarecer também que a Revisão Tarifária é uma readequação que pode proporcionar 
aumentos ou reduções de faturas para os usuários, como está sinalizado na Nota Técnica CRE 05/2021, 
onde a alteração da forma da cobrança de esgotamento sanitário proporcionará aumento para um 
grupo de usuários ao mesmo tempo que levará a reduções para outros grupos. 

 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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2.2. Custo de Capital 

TEMA: Reposição de ativos 

C2.2.1 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

A Copasa aponta que: 

(i) a Arsae, ao considerar o valor de R$ 200 milhões de reposição de ativos, está pressupondo 
incorretamente que com esse valor a Copasa seria capaz de manter o nível de serviços prestados 
atualmente caso não ocorresse expansão; 

(ii) o valor não foi identificado por meio de um comunicado da Copasa à Arsae para os fins da revisão 
tarifária; e 

(iii) a Arsae interpretou de forma equivocada que a Copasa pretende destinar apenas R$ 200 milhões 
ao ano para reposição de ativos, quando o informado no Fato Relevante é que a empresa pretende 
ampliar em R$ 200 milhões os recursos para reposição de ativos, somando isso aos "montantes que 
corriqueiramente se aplica em reposição de ativos". Informa também que os R$ 800 milhões indicados 
no Fato Relevante para investimento nos sistemas de água e esgoto, extensão de redes e combate a 
perdas incluem investimentos em renovação e substituição de redes, que se enquadram como reposição 
de ativos. 

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada. 

Sobre o primeiro ponto, a Arsae-MG esclarece que não há o pressuposto de que o montante de R$ 200 
milhões seja suficiente para manter o nível de serviços prestados, mas apenas o pressuposto de que 
esse seria o valor investido pela empresa em reposição de ativos, conforme planejamento divulgado, 
independentemente de ser suficiente ou não. Como os investimentos em reposição de ativos não 
trazem aumento de faturamento como os investimentos em expansão, a remuneração desses 
investimentos durante o ciclo tarifário deve ser garantida de outra forma, qual seja acrescendo esse 
investimento antecipadamente à base de remuneração. Se a amortização dos investimentos da Copasa 
nas tarifas não fosse acelerada em relação à depreciação física dos ativos, de modo que fosse possível 
supor que o valor amortizado seria igual ao valor utilizado para repor os ativos, a base de ativos a ser 
remunerada durante o ciclo tarifário seria constante. 

A Arsae utilizou como referência o valor de R$ 200 milhões divulgado no Fato Relevante em vez de um 
valor informado oficialmente pela Copasa à agência porque a companhia não entregou a informação 
após diversas solicitações feitas desde 2017. Mesmo na contribuição apresentada agora, a companhia 
se limita a afirmar que o valor está errado, mas não informa o valor considerado correto. 

Por isso, e reconhecendo que o valor de R$ 200 milhões pode não refletir a realidade, a Arsae calculará 
uma referência para o valor de reposição de ativos com base nas vidas úteis apresentadas na coluna 
(B) da Tabela 4 da Nota Técnica CRE 02/2021 (versão pós-audiência pública) e introduzirá um 
mecanismo de compensação nos reajustes anuais para corrigir a remuneração entregue a maior ou a 
menor devido aos desvios em relação a esse montante previsto. Para tanto, a Copasa deverá 
apresentar à Arsae-MG, no início de cada ano, a classificação dos investimentos realizados no ano 
anterior, de modo que seja possível segregar os montantes utilizados para reposição, expansão e 
para melhorias/qualidade. Caso essa informação não seja entregue à agência, a Copasa ficará sujeita 
às sanções cabíveis conforme Resolução Arsae n° 133/2019. 
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TEMA: Apuração da Base de Ativos Regulatória 

C2.2.2 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

(...) a Copasa solicita que todos os ativos do seu Banco Patrimonial com Classe “Direito exploração 
concessões de água” e ”Direito exploração concessões de esgoto“ sejam agrupados junto a BRE para 
ter direito às adequadas remuneração e amortização 

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada. 

A Arsae-MG já reconhece na BRE, desde a 1ª Revisão Tarifária, alguns subgrupos de ativos da classe de 
“Direito de Exploração de Concessões de Esgoto”, quais sejam aqueles ligados à canalização e 
tratamento de fundo de vale e que estão assim explicitados no Banco Patrimonial. Esta agência realizou 
estudos no intuito de criar uma regra regulatória para o reconhecimento, na BAR, de obras de 
intervenções em cursos d’água para implantação de interceptores de esgoto que fossem realizados 
posteriormente à conclusão da 1ª RTP. Contudo, não se chegou a um estudo conclusivo que indefira a 
remuneração de canalizações e tratamentos de fundo de vale. Também não foi encontrado nenhum 
dispositivo legal que proíba terminantemente obras de canalização, embora haja uma tendência de 
planejamento urbano inclinada à não canalização dos cursos d’água ou à reversão de obras já realizadas 
para recuperar a sua origem natural.  

Assim sendo, a Arsae-MG acata o pleito de reconhecimento dos direitos de exploração de concessões 
de água que estejam explicitamente ligados à canalização, bem como permanece com o mesmo 
entendimento dado aos direitos de exploração de concessões de esgoto ligados à canalização e ao 
tratamento de fundo de vale. Há de se distinguir, entretanto, que obras de realização de avenidas 
sanitárias não serão contempladas na base, pois elas não são pré-requisito para a realização de obras 
de interceptores adjacentes a cursos d’água. Ademais, quaisquer ativos da referida classe cujas 
descrições não permitam que a Arsae-MG compreenda seu papel e relevância na prestação dos serviços 
– por exemplo, obras de infraestrutura, “Direito Exploração Concessão”, “Contrapartida obras 
convênio”, etc. – não serão considerados na base.  

Vale ressaltar que o Banco Patrimonial possui limitações de informações e detalhes que impedem que 
a agência reconheça e remunere investimentos que não possam ser compreendidos e o 
reconhecimento dos exemplos supracitados depende exclusivamente da qualidade de informações 
fornecidas pelo prestador. 

 

TEMA: Apuração da Base de Ativos Regulatória 

C2.2.3 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

A Copasa entende que para se definir custos de capital justos, a divisão dos ativos do 
Banco Patrimonial em apenas 3 grupos BRE, BRA e FBR é insuficiente. É necessário, portanto, 
criar novas classificações para fornecer tratamentos diferenciados. 

i) BREp e BRAp: remuneração de paralisações eficientes e prudentes 

(...) a Copasa destaca que existem diversos ativos no banco patrimonial da Companhia que devem ser 
entendidos como “paralisações eficientes”. (...) Sendo assim, para os ativos que estariam classificados 
como BRE ou BRA caso não estivessem paralisados (o que exclui ativos doados e obras em andamento 
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TEMA: Apuração da Base de Ativos Regulatória 

paralisadas), sugerese a criação da categoria BREp e BRAp. Sobre esses novos grupos de ativos deve 
incidir a mesma remuneração regulatória (WACC) dada aos ativos dos grupos BRE e BRA. 
Porém, para a BREp e a BRAp não deve ser considerada amortização nas tarifas, uma vez 
que a falta de uso não gera desgaste do ativo 

ii) BRDD: remuneração pela operação de ativos doados e totalmente depreciados; 

(...) o serviço que a Copasa realiza é de prestação de serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, que não se resumem à simples disposição de 
infraestruturas de saneamento à população – isto é, a Copasa é uma operadora antes de ser 
uma construtora. Portanto, todos os esforços dispendidos e riscos da operação pela Companhia 
devem ser remunerados, inclusive e especialmente aqueles que, no médio e longo prazo, 
contribuam com a modicidade tarifária. 

(...) a Copasa sugere a criação de um novo grupo de ativos: 
Base Regulatória de Ativos Doados e Totalmente Depreciados, BRDD, que será composta por 
ativos recebidos em doação ou constituídos de recursos não onerosos e por ativos BRE e BRA 
totalmente depreciados, mas que ainda estão em uso; 

iii) BRDI: depreciação de ativos desativados com depreciação incompleta. 

(...) a Copasa entende que deve ser criada uma nova categoria de ativos, a 
Base de Remuneração de Ativos com Depreciação Incompleta, BRDI, para a qual deve-se 
permitir a depreciação do capital caso os ativos não tivessem sido desativados antes da 
conclusão de suas vidas úteis regulatórias. 

Alternativamente, a Copasa sugere que a Arsae incentive a contratação de seguros de 
ativos, garantindo o seu repasse às tarifas sem a incidência do Fator X. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

A respeito da criação de novas classificações para a Base de Ativos Regulatória, a Copasa solicita que 
seja reconhecida, para alguns grupos de ativos elencados como fora da base, apenas a remuneração 
ou a amortização, em três classificações distintas a depender do caso. 

i) No que tange à remuneração de paralisações eficientes e prudentes – classificações BREp e 
BRAp – o argumento de que elas existem não é sustentado por uma base de informações sobre 
paralisação de ativos da Companhia, simplesmente porque não se dispõe de um banco de dados sobre 
isso. O prestador não fornece informação detalhada e confiável em nível suficiente para a agência 
realizar esse tipo de análise. O Banco Patrimonial, por exemplo, não possui informações sobre período 
de paralisação ou motivos que levaram à interrupção do serviço daquele ativo. Assim sendo, não há 
como pressupor a eficiência ou a prudência de uma paralisação e não há mecanismos disponíveis de 
mensuração disso. O argumento em torno do exemplo da bomba de água que não está em uso e serve 
como reserva não é válido mesmo porque ela entra no cômputo da BRE. Em relação às paralisações 
motivadas por questões ambientais, essas constituem riscos inerentes ao negócio e foram abordadas 
na Nota Técnica CRE nº 17/2020 da Audiência Pública 35/2020, que dispõe sobre a Matriz de Riscos, e 
em sua versão atualizada pós-audiência pública (NT CRE 09/2021). 

Portanto, a Arsae-MG não acata ao pleito de criação dessas classificações, tampouco de sua 
remuneração. Uma vez tendo os dados necessários, a agência pode estudar a possibilidade de acatar 
esse pleito na próxima revisão tarifária. 
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ii) A Copasa também reivindica a criação e a remuneração de ativos doados e totalmente 
depreciados que são operados pela companhia – classificação BRDD – que não se sustenta por diversos 
motivos. 

Primeiramente, no tocante aos recebidos em doação, uma vez que não foi a Copasa quem arcou com 
os custos de implantação do ativo, mas terceiros, como a prefeitura de um município, a Agência não 
possui mecanismo de determinar o valor real e justo desses ativos. Se simplesmente for tomado o valor 
declarado pelo terceiro, há o incentivo perverso de inflar o valor desse ativo para se obter máxima 
remuneração e amortização dele. Ademais, a Copasa possui outra forma de obter benefícios 
econômicos desses ativos, tal qual é a sua receita de prestação do serviço. Ora, apesar de a Copasa ser 
uma operadora antes de ser uma construtora, ainda assim a empresa é considerada ativo-intensiva, 
ou seja, que depende de ativos (infraestrutura), que nesse caso são investimentos constantes em obras 
para manter a prestação de serviços eficiente. Se ela obteve a estrutura pronta de terceiros, o mérito 
do investimento é unicamente deles, não da companhia. Atribuir uma remuneração a esses ativos seria 
premiar a prestadora por investimentos não feitos por ela, criando distorções perversas e onerando 
inadequadamente os usuários. Isso também desqualifica os argumentos de desincentivo à obtenção 
de ativos doados e à participação de editais para acesso a recursos não onerosos, uma vez que estaria 
minimizando os custos de investimentos, consequentemente, diminuindo o valor da tarifa e 
aumentando sua competitividade. Também podem ser citados os benefícios em termos de 
cumprimento de metas contratuais e regulatórias, que por sua vez reduzem a aplicação de sanções e 
aumentam os bônus tarifários, dentre outros fatores. 

Em segundo lugar, sobre os ativos totalmente depreciados, a Copasa já recebeu todo o fluxo de 
benefícios econômicos esperado desses ativos via depreciação, amortização e remuneração em suas 
tarifas. Atribuir uma remuneração a esse grupo seria premiar a prestadora de forma extraordinária e 
onerar demasiada e injustamente os usuários, sendo que nenhuma infraestrutura nova ou ampliada ou 
melhorada foi implantada em seu lugar. Se os ativos totalmente depreciados ainda apresentam 
condições adequadas de prestação dos serviços, logo, não necessitando de substituição, pode ser 
argumentado, por exemplo, que sua vida útil foi subestimada quando estabelecido seu ritmo de 
depreciação e que a companhia antecipou temporalmente o recebimento da amortização desses 
investimentos. Nesse sentido, falar em incentivo para reposição de ativos em perfeitas condições de 
uso não procede porque não há nenhum vínculo direto entre a existência de ativos totalmente 
depreciados e a ação de reposição desses ativos. É sabido que os serviços de abastecimento de água e 
de esgotamento sanitário, no estado de Minas Gerais, não alcançaram sua plena universalização, logo, 
a Copasa poderia deslocar os recursos disponíveis à expansão e à abrangência de cobertura, por 
exemplo, em vez de alocar esses recursos onde não há necessidade. No entanto, haja vista índice de 
perdas beirando os 40%, há indícios de que os ativos possam não estar em condições perfeitas de uso, 
necessitando possivelmente de substituição. 

Portanto, a Arsae-MG não acata o pleito de inclusão da BRDD como classificação e com direito a 
remuneração. 

iii) Por último, para a inclusão de ativos desativados com depreciação incompleta – classificação 
BRDI – na amortização, é necessário que haja informações suficientes para mensurar quais ativos 
foram desativados por ação de variáveis externas ao controle e expertise da Copasa. Contudo, o 
prestador não fornece informação detalhada e confiável em nível suficiente para a agência fazer tal 
discernimento. Colocar todo e qualquer ativo desativado com depreciação incompleta para ser 
amortizado na tarifa imputaria um ônus extra ao usuário por um serviço que não está sendo prestado 
pelo ativo.  
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Além disso, os riscos levantados pela prestadora como motivos dessa inclusão – escassez hídrica e o 
rompimento da barragem de rejeitos de mineração em Brumadinho – são abordados na Nota Técnica 
CRE nº 09/2021 (versão pós-audiência pública), a qual trata da matriz de riscos. Especificamente no 
caso de Brumadinho, cabe à Copasa obter ressarcimento da Vale pelos investimentos destruídos, e não 
dos usuários do serviço, que não têm qualquer parcela de responsabilidade disso. As receitas de 
indenizações e ressarcimentos recebidos pelos ativos danificados por terceiros terão tratamento à 
parte em Outras Receitas, conforme resposta à contribuição C2.1.9, e os casos de ativos destruídos por 
eventos de força maior serão avaliados pela Arsae-MG mediante entrega das informações necessárias 
pela Copasa (ver resposta à contribuição C2.3.4 no Relatório Técnico CRE 02/2021, que trata das 
respostas da AP 35/2020). 

Assim, a Arsae-MG não acata o pleito de amortização dos ativos desativados com depreciação 
incompleta. Uma vez tendo informações suficientes sobre os motivos das baixas de cada ativo no banco 
patrimonial, a agência pode estudar outras formas de endereçar esta questão na próxima revisão 
tarifária. 

No geral, os pleitos da Copasa aqui relacionados, se fossem acatados hipoteticamente, representariam, 
em conjunto, apenas aumento de remuneração e de amortização da prestadora e, consequentemente, 
elevação do valor da tarifa sem qualquer lastro em aumento de capital investido ou de infraestrutura 
construída, melhorada ou ampliada em prestação de serviços para os usuários. Isso vai de encontro à 
busca por maior competitividade, pois haveria inflação da tarifa dos serviços prestados, visto que a 
quantidade e qualidade dos ativos não mudaria. 

  

TEMA: Remuneração e amortização da BRE no próximo ciclo 

C2.2.4 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

A Copasa aponta que: 

(i) "A Arsae, apesar de reconhecer que a Copasa tem um grande desafio de expansão dos sistemas de 
esgotamento sanitário e de manutenção de altos níveis de qualidade, optou por adotar a abordagem 
estática do Ano-Teste"; 

(ii) "A metodologia de projeção da BRE proposta da seção 3.2.1 da Nota Técnica CRE nº 10/2020 não 
tem nenhum precedente regulatório e distorce a metodologia escolhida pela Arsae do Ano-Teste"(...) 
"O que de fato está sendo feito é uma redução antecipada (ex-ante) da base de remuneração, no 
entendimento que a empresa investirá a menos que o valor da amortização"; 

(iii) "o correto, dentro do arcabouço teórico escolhido pela Arsae da metodologia do Ano-Teste é 
considerar a BRE líquida na data de referência, e a amortização da BRE também referente ao Ano-Teste 
– como feito corretamente pela agência na 1ª RTP da Copasa"; 

(iv) "Qualquer expectativa de movimentação da BRE deve ser considerada no Fator X, utilizando todos 
os valores de investimentos projetados para o próximo ciclo, e não apenas os investimentos entendidos 
como renovação"; 

(v) "é preciso que a agência revise a composição de toda a metodologia, eliminando duplicidade de 
mecanismos, como está ocorrendo na proposta de movimentação da BRE, que incide sobre a 
remuneração e depreciação do capital e no cálculo do fator FP do Fator X." 
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Resposta: 

(i) Contribuição não acatada. 

A abordagem metodológica adotada pela Arsae-MG não é estática, pois a construção das tarifas é feita 

de forma que o faturamento cresça proporcionalmente aos custos gerados pela expansão dos serviços, 

considerando que o custo por unidade adicional seja, em média, equivalente ao observado no cenário 

de referência (ano-teste). Logo, apenas é estático o custo médio de referência, de modo que o 

prestador é incentivado a ser mais eficiente para absorver ganhos de produtividade durante o ciclo 

tarifário. Ainda, a abordagem não desincentiva investimentos, mas, pelo contrário, incentiva, pois o 

prestador irá perceber aumento justo no seu faturamento na medida em que realizar investimentos na 

expansão dos seus serviços ao longo do ciclo tarifário. E, ao final do ciclo, o prestador só irá perceber o 

devido aumento de faturamento quando coloca os ativos em operação. Nestas duas situações, o 

prestador só terá ganhos se os investimentos forem finalizados e os serviços de fato chegarem aos 

usuários.  

 

(ii) Contribuição não acatada. 

Está havendo uma confusão em relação à diferença entre o modelo aplicado e o modelo conceitual. O 

que a Copasa chama de distorção, na verdade, é a correção introduzida pela Arsae-MG para a distorção 

existente em decorrência da amortização acelerada dos investimentos, que antecipa recursos e leva a 

empresa a ter maior disponibilidade de caixa para investir na expansão dos serviços. O ideal seria que 

o valor amortizado anualmente fosse equivalente ao montante necessário para reposição de ativos, de 

modo que a base remunerável seria mantida constante ao longo do ciclo tarifário. Para tanto, o valor 

da amortização seria substancialmente reduzido, conforme sugerido pela Siglasul em sua contribuição 

à Audiência Pública nº 15/2017, durante o processo da 1ª RTP da Copasa. 

Ou seja, a diferença do modelo proposto em relação ao modelo teórico não é uma “redução antecipada 

da base de remuneração no entendimento que a empresa investirá a menos que o valor da 

amortização”. A diferença é a aplicação de uma amortização antecipada dos investimentos em relação 

à sua depreciação para propiciar maior liquidez para investimentos em expansão no curto e médio 

prazo. A correção da “distorção” significaria adequar os prazos de amortização à real vida útil dos 

ativos, o que iria contra a própria contribuição da Copasa sobre os prazos de amortização. Deve ficar 

claro que não há uma "projeção da BRE", mas apenas a dedução do valor financeiro já 

amortizado/pago nas tarifas, que não deve continuar sendo remunerado. Essa dedução está presente 

no modelo teórico e é feita por todos os reguladores que o utilizam, porém é anulada pelo valor de 

reposição de ativos na mesma magnitude. A diferença aqui é que a amortização será 

significativamente maior que a reposição de ativos, o que impede que a BAR seja constante. 

Também não há um entendimento de que a empresa investirá, no total, menos que o valor da 

amortização, mas que investirá, em reposição de ativos, menos que o valor da amortização. 

(iii) Contribuição não acatada.  

Conforme já explicado acima, o procedimento seria o proposto pela Copasa se a parcela de amortização 

estivesse alinhada com o montante que será investido anualmente em reposição de ativos, como se 

pressupôs na RTP de 2017. Porém, o volume de investimento realizado pela Copasa ao longo do ciclo 

tarifário vigente e o planejado para o próximo ciclo deixam evidente que a amortização anual será 
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substancialmente superior ao investimento em reposição de ativos, visto que, do contrário, quase não 

haveria investimento em expansão. Além disso, o próprio fato de ainda estar sendo utilizada a vida útil 

contábil para a maior parte dos ativos (significativamente menor que a vida útil física), leva a um valor 

de amortização superior ao que deve ser investido em reposição, o que torna a BAR necessariamente 

decrescente ao longo do ciclo. Conforme já discorrido, isso não é uma distorção do modelo, mas apenas 

o resultado lógico de uma diferença em um dos pressupostos, qual seja o pressuposto de que a 

amortização é igual à reposição dos ativos. Conforme discorrido na contribuição da Siglasul à Audiência 

Pública nº 15/2017: 

“Se a taxa de depreciação representar adequadamente a vida útil física média dos ativos, 

então os investimentos em renovação necessários para manter a concessão operante tal 

qual no ano teste devem ser iguais à parcela de depreciação anual, que por sua vez será 

igual ao valor das baixas. Nesse caso, o incremento da BAR bruta (investimentos em 

renovação) será compensado, em igual magnitude, pelas deduções (baixas) e os aumentos 

na depreciação acumulada serão compensados pelas respectivas baixas, fazendo com que 

a BAR líquida e bruta permaneçam constantes. Em outras palavras, a BAR bruta e líquida 

deverão permanecer inalteradas se os conceitos de depreciação, renovação e baixas para 

movimentação da BAR inicial forem corretamente definidos e aplicados. Nesse sentido, é 

importante distinguir os investimentos entre aqueles que são aplicados para a expansão 

de mercado daqueles que são apenas renovação de ativos e que são necessários para 

manter as condições operativas e funcionalidade dos ativos existentes que atendem o 

mercado de um determinado momento. Dado que o método do Ano Teste considera 

apenas o volume de mercado para o ano de referência, é correto que no cálculo da BAR 

não se considere os investimentos em expansão que acarretam a ampliação do volume 

faturado, mas sim que se considere os investimentos em renovação.” 

Ressalta-se que o entendimento explicitado acima, especialmente na última frase, é o que a Arsae-MG 

está aplicando. 

(iv) Contribuição parcialmente acatada. 

A Arsae-MG modificará a metodologia que foi apresentada na Audiência Pública n° 32/2020. A fórmula 

de cálculo da produtividade considerará apenas os custos operacionais, por meio do Índice de 

Malmquist. A resposta detalhada é tratada na seção 2.3 deste relatório. 

(v) Contribuição parcialmente acatada. 

A Arsae-MG modificará a metodologia que foi apresentada na Audiência Pública n° 32/2020. A fórmula 

de cálculo da produtividade considerará apenas os custos operacionais, por meio do Índice de 

Malmquist. A resposta detalhada é tratada na seção 2.3 deste relatório. 

 

TEMA: Remuneração e amortização da BRE no próximo ciclo 

C2.2.5 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Remuneração e amortização da BRE no próximo ciclo 

A Copasa solicita que a agência faça um ajuste formal na Nota Técnica CRE nº 10/2020, de forma a 
devolver ao valor da BRE líquida, na Tabela 6, o valor das glosas aplicadas na 1ª RTP, como foi feito na 
demonstração da Tabela 3. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Não é necessário o referido ajuste na Tabela 6, dado que já consta uma observação na nota da tabela 

dizendo que "não foi considerada ainda a variação das glosas aplicadas em 2017, que poderá ocorrer 

em função da nova verificação dos ativos". Está claro que a variação das glosas será considerada no 

cálculo final, mas não foi colocada uma previsão dessa variação na Tabela 6 pois não era o foco da 

explicação pretendida com esta tabela. 

 

TEMA: Juros sobre obras em andamento - JOA 

C2.2.6 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

(...) a Copasa solicita que a Arsae permita a remuneração adequada 
do capital sobre as obras em andamento, considerando capital próprio e de terceiros, 
fornecendo um tratamento isonômico para os ativos independente da sua fonte de 
financiamento. 

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada 

A Arsae-MG irá considerar a aplicação de juros sobre obras em andamento (JOA) para o próximo ciclo 

tarifário5. Porém, três pontos devem ser endereçados para que não haja dupla remuneração nem 

desincentivo à conclusão célere das obras. 

I. Ocorrerá dupla remuneração se os juros sobre obras em andamento incidirem sobre a 

totalidade do valor das obras em andamento, sem observar que a parcela desses investimentos 

financiada por recursos de terceiros já é capitalizada pela Copasa durante o período de obras, em 

obediência às normas contábeis6. A Arsae não separa essa capitalização na apuração da base de ativos 

a ser remunerada. Assim, a parcela que está sendo desconsiderada para fins de remuneração se refere 

apenas ao custo de oportunidade do capital próprio durante o período das obras. Nesse sentido, 

propõe-se considerar a aplicação de juros apenas sobre a parcela financiada por capital próprio, 

considerando as proporções definidas na estrutura de capital, e, portanto, considerar os juros 

equivalentes ao custo do capital próprio apenas, em vez do custo médio ponderado de capital.  

II. Só devem ser remunerados os ativos em uso. Portanto, os JOA serão calculados 

retroativamente e incorporados nas tarifas apenas após sua entrada em operação. O cálculo retroativo 

 
5 Deve ficar claro que a mudança não será aplicada retroativamente. Ou seja, só terá efeito para as obras concluídas após a 
presente revisão tarifária, as quais terão impacto tarifário no ciclo tarifário que se iniciará em 2025. 
6 De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 20 – Custos de Empréstimos, nos casos em que o concessionário tem o direito 
contratual de receber um ativo intangível (direito de cobrar os usuários dos serviços públicos), os custos de empréstimos 
atribuíveis ao contrato de concessão devem ser capitalizados durante a fase de construção. 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Juros sobre obras em andamento - JOA 

será realizado a cada RTP, a partir da 3º RTP, observando as obras concluídas e com operação iniciada 

no ciclo anterior. 

III. Pela ótica regulatória, deve existir forte incentivo à conclusão das obras em prazo eficiente.  A 

Arsae-MG irá propor metodologia para estabelecer os prazos eficientes das obras. Para tanto, será 

solicitado da Copasa estudo que apresente os prazos médios das obras de sistemas de abastecimento 

de água e sistemas de esgotamento sanitário discriminados para diferentes classificações e atributos. 

Alternativamente, a Arsae-MG avaliará a possibilidade do uso de prazos eficientes individualizados por 

obra. A metodologia de JOA deverá ser objeto de consulta pública antes de sua implementação. 

 

 

TEMA: Prazo de amortização dos ativos nas tarifas 

C2.2.7 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

Considerando os impactos do novo marco regulatório, a Copasa solicita “parceria da Arsae ao adotar 
as vidas úteis de até 25 anos também para os ativos da Base incremental a partir desta 2ª RTP. Assim, 
espera-se reduzir os impactos e riscos associados à não indenização dos ativos não amortizados, com 
consequente redução do custo de financiamento dos investimentos, o que contribui para a modicidade 
tarifária" 

Resposta: 

Contribuição não acatada.  

A atualização do marco legal do saneamento não impôs aumento de riscos relativos à não indenização 

dos ativos não amortizados. Pelo contrário, o §5º do art. 42 da Lei 11.445/2007, incluído pela Lei nº 

14.026/2020, reforça que: 

§ 5º A transferência de serviços de um prestador para outro será condicionada, em qualquer 

hipótese, à indenização dos investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não 

amortizados ou depreciados, nos termos da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 

facultado ao titular atribuir ao prestador que assumirá o serviço a responsabilidade por seu 

pagamento.  (grifos nossos) 

Além disso, conforme extensivamente discutido na Nota Técnica CRE 10/2020 e em sua versão pós-

audiência pública (NT CRE 02/2021), se o prazo de amortização dos investimentos for muito acelerado, 

a geração atual arcará sozinha com o custeio de investimentos que serão usufruídos também por 

gerações futuras. Esta prática pode comprometer a capacidade de pagamento dos usuários. Ainda 

assim, ressalta-se que a proposta da Arsae ainda mantém a amortização acelerada para a maior parte 

dos ativos, considerando uma transição gradual para a utilização de vidas úteis mais adequadas. 

Cabe lembrar também que o motivo da Arsae-MG não ter readequado a vida útil da totalidade dos 

ativos de imediato na RTP de 2017, e de ter mantido o mesmo posicionamento agora, foi a preocupação 

de que a alteração imediata das parcelas de amortização alocadas nas tarifas provocaria uma redução 

brusca na geração de caixa da empresa, sem que houvesse um tempo para readequação do 

planejamento de captação de recursos, o que poderia comprometer a capacidade de investimentos. 

Embora essa justificativa se mantenha, o que se observou no ciclo vigente foi uma redução do nível de 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Prazo de amortização dos ativos nas tarifas 

investimentos e um direcionamento dos recursos disponíveis para a distribuição de dividendos 

extraordinários. Com essa política, a amortização acelerada dos investimentos só contribui para a 

precarização do setor, dado que os recursos pagos não estão sendo reintegrados à infraestrutura da 

prestação dos serviços. 

 

TEMA: Remuneração e amortização da BRE no próximo ciclo 

C2.2.8 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

A Copasa sugere que, para estimular adequadamente a companhia a realizar investimentos constantes 
ao longo do ciclo, os ativos da BRE incremental sejam incorporados sem depreciação acumulada, que 
passaria a contar apenas a partir do início do 2º ciclo. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

A contribuição não será acatada, pois os custos de capital (remuneração, amortização, tributos sobre 

lucro, etc.) atrelados à base incremental já são pagos também no próprio ciclo em que os investimentos 

são executados, seja por meio do faturamento adicional gerado pela conclusão de investimentos em 

expansão, faturamento este que inclui os custos de capital em seu cálculo, ou pelo fato da base de 

ativos remunerada e amortizada ao longo de todo o ciclo já ter considerado antecipadamente esses 

investimentos incrementais, no caso de investimentos em reposição de ativos. Especificamente no caso 

deste 1º ciclo tarifário da Copasa, todos os investimentos realizados pela empresa foram remunerados 

e amortizados durante o ciclo, dado que foi pressuposto que a totalidade da quota de amortização seria 

investida em reposição de ativos e o que se observou foi que a totalidade dos investimentos realizados 

(inclusive em expansão) ficou abaixo do montante amortizado. De todo modo, independentemente 

desta peculiaridade do 1º ciclo, em nenhum cenário seria correto deixar de descontar a depreciação 

observada no ciclo anterior, pois essa parcela já teve sua remuneração e amortização consideradas nas 

tarifas calculadas para aquele ciclo, conforme metodologia adotada. 

Ressalva-se que, no caso da Copanor, é a primeira vez que serão incluídos custos de capital nas tarifas, 

de modo que os investimentos realizados no passado com recursos onerosos ainda não tiveram parcela 

alguma amortizada/remunerada, pois estes componentes não faziam parte da tarifa aplicada. Por isso, 

no caso da Copanor, a metodologia proposta já previu a consideração da BRE sem dedução da 

depreciação. 

Em relação a um possível incentivo à concentração de investimentos mais ao final do ciclo, tal 

comportamento não deve ocorrer, pois significaria perda de faturamento, redução da qualidade da 

prestação dos serviços e descumprimento de metas, provocando perdas financeiras maiores que a 

vantagem pretendida. 

 

TEMA: Anuidade Regulatória dos Ativos Acessórios 

C2.2.9 Contribuidor: Copasa 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Anuidade Regulatória dos Ativos Acessórios 

Resumo da Contribuição: 

A Copasa sugere uma formulação alternativa da equação (2) da Nota Técnica CRE nº 10/2020, “de 
forma a tornar mais claros os cálculos propostos pela Arsae e garantir interpretações corretas de todos 
os agentes". 

A contribuição se refere apenas à forma de apresentação e descrição da equação: 

(i) deixar mais claro que o Valor Original é exatamente o valor bruto (não amortizado) dos ativos; e 

(ii) apresentar na fórmula, e não apenas no texto, que para os ativos que não têm vida útil determinada 
(não depreciam), a anuidade constante é dada diretamente pela remuneração do valor original 
atualizado. 

Resposta: 

Contribuição acatada.  

Os ajustes sugeridos serão feitos na Equação 2 para permitir melhor compreensão: 

“O cálculo da anuidade dos ativos acessórios será dado pelo somatório a seguir, que considera 
os ativos da BRA agrupados por vida útil e características similares conforme apresentado na 
próxima tabela. 

∑  [𝐵𝑅𝐴𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎𝑖 ∗ (𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 0,5 + 1
𝑣𝑢𝑖

⁄ )] + ∑  [𝐵𝑅𝐴𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎𝑗 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶]                        (2) 

onde: 

𝐵𝑅𝐴𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎𝑖  = valor bruto (sem dedução de amortização) atualizado dos ativos da BRA de cada grupo i 

de ativos que compõe a BRA em dez/2020, que apresentam vida útil regulatória residual em dez/2020; 

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

𝐵𝑅𝐴𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎𝑗  = valor bruto (sem dedução de amortização) atualizado dos ativos da BRA de cada grupo j 

de ativos que compõe a BRA em dez/2020 e que não têm vida útil determinada (não depreciam), como 
terrenos, marcas e patentes. 

 

No caso de terrenos, marcas e patentes, que não têm vida útil determinada (não depreciam), a 
anuidade constante é dada diretamente pela remuneração do valor bruto atualizado (WACC * 
BRAbruta), como explícito no segundo termo da Equação 2. 

Destaca-se que, no primeiro termo da Equação 2, a multiplicação do WACC por 0,5 não significa 

a consideração de metade da taxa de remuneração, mas tão somente um artifício matemático 

de conversão de uma curva decrescente em uma reta (valor médio constante). 

Matematicamente, considerando que as taxas de depreciação são constantes e, portanto, a 

base residual decresce a taxas constantes, o valor central corresponde à média. Em outras 

palavras, é como considerar que, em média, o conjunto de ativos está no meio das suas vidas 

úteis, mas o intuito não é utilizar esse pressuposto para estimar um valor residual da BRA, o 

qual é conhecido, mas calcular uma anuidade constante que seja equivalente à remuneração e 

amortização justa do conjunto de ativos acessórios utilizados pela Copasa no ano de referência, 

independentemente do momento em que cada ativo se encontra em sua vida útil. 

Por exemplo, supondo que o único ativo acessório da Copasa seja um carro, 

independentemente de este carro estar novo ou quase totalmente amortizado, a tarifa 

entregará uma anuidade constante que é suficiente para que a empresa decida alugar um carro 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Anuidade Regulatória dos Ativos Acessórios 

ou guardar as parcelas para adquirir um carro novo ao fim de sua vida útil de 5 anos. Nesta 

segunda hipótese, se o carro estava novo, a Copasa receberá, até o fim da vida útil do carro, 5 

anuidades, cuja soma garante a compra de um carro novo mais a remuneração do capital 

imobilizado nesse período. Na situação oposta, que seria um carro já quase totalmente 

depreciado (1 ano de vida útil residual, por exemplo), a Copasa receberá apenas uma anuidade 

até o fim da vida útil do carro, que não será suficiente para adquirir um novo. Isto está correto 

pois as outras parcelas de amortização e remuneração já haviam sido pagas nas tarifas 

passadas. Este exemplo simplório apenas ilustra o motivo do cálculo da anuidade da BRA não 

observar qual o valor residual dos ativos, mas apenas se o ativo existe e ainda possui vida útil 

residual. 

Em resumo, o resultado prático da fórmula é a conversão de um sistema de pagamentos 

decrescentes ao longo da vida útil de cada ativo para um sistema de amortização constante 

que facilita a gestão do prestador sobre a decisão de alugar os ativos ou por poupar a parcela 

da anuidade referente à amortização para adquirir um novo ativo ao fim da sua vida útil. O 

exemplo teórico é ilustrado no gráfico abaixo. 

Comparativo das formas de remuneração e amortização dos investimentos no tempo 

 

 

TEMA: Necessidade de Capital de Giro 

C2.2.10 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

(...) a Copasa entende que o correto é calcular a Necessidade de Capital de Giro 
como um percentual da receita tarifária, remunerar pelo WACC e deduzir a taxa de mercado 
de uma aplicação muito liquida (que será próxima a taxa livre de risco real).  

Adicionalmente, a empresa entende que também deve ser permitida a remuneração 
do estoque de materiais para obras, pois a existência dele aumenta a celeridade com que as 
obras são iniciadas e concluídas – portanto, é eficiente. 

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada.  

O capital de giro necessário para cobrir o descasamento temporal entre os pagamentos e recebimentos 
será remunerado pela diferença entre o WACC e o rendimento médio do caixa da Copasa no PR0, 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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apurado pela divisão do rendimento das aplicações financeiras pelo valor médio de recursos em caixa 
e em aplicações financeiras no período7. 

Os estoques serão remunerados pelo WACC e continuarão não contemplando o estoque de materiais 
para obras, visto que só devem ser remunerados os ativos em uso.  

 

TEMA: Taxa de Remuneração Regulatória (WACC) 

C2.2.11 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

a Copasa solicita que seja realizada a correção no cálculo do risco país (...) descontando a inflação 
americana no EMBI+BR antes de definir o custo de capital próprio em moeda local; 

Resposta: 

Contribuição acatada. 

Contribuição acatada, dado que o Embi+Br é um diferencial entre taxas denominadas em Dólar 
americano, sendo necessária, portanto, a conversão para a moeda nacional. 

 

TEMA: Taxa de Remuneração Regulatória (WACC) 

C2.2.12 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

A Copasa solicita algumas correções na apuração do custo incorrido da dívida, quais sejam: 

(i) anualizar a variação trimestral das cotações de compra do Euro, considerada nos empréstimos 
internacionais, seguindo o critério adotado pela agência na indexação do custo incorrido da dívida 
atrelado ao IPCA; 

(ii) alterar a conversão do custo incorrido da dívida nominal, considerando o IPCA anualizado em janela 
compatível com a do período analisado (ciclo tarifário em vez de 10 anos); 

(iii) incorporar os custos complementares de captação de recursos (taxas, comissões etc), estimados 
pela Copasa em 0,78%. 

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada.  

A Arsae-MG havia optado pela utilização do cupom médio divulgado pela Copasa como parâmetro para 
apuração do custo incorrido da dívida por simplicidade de cálculo e de compreensão dos atores. Porém, 
considerando a quantidade de ajustes que foram necessários para tornar o valor compatível com a 
análise, além dos novos ajustes apontados pela Copasa, que são pertinentes, a agência optou por alterar 
a forma de cálculo e considerar diretamente os valores registrados na contabilidade, de modo a evitar 
erros, garantir a consistência das informações utilizadas e garantir que o mesmo método possa ser 
aplicado no futuro, sem ajustes que talvez dependam de critérios arbitrários. 

 
7 Um cálculo preliminar com os dados de 2020 indica um rendimento médio de aproximadamente 2,6%. 
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Desta forma, o custo incorrido da dívida será apurado conforme ilustrado na tabela constante no Anexo 
I deste relatório. 

Como pode ser observado na referida tabela, não são incluídas as contas referentes a atualizações 
monetárias e cambiais, de modo que a taxa encontrada corresponde ao custo real da dívida. Portanto, 
o parâmetro c será comparado ao teto definido na RTP de 2017 em termos reais, que foi 5,64%. 

 

TEMA: Taxa de Remuneração Regulatória (WACC) 

C2.2.13 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

A Copasa sugere que o cálculo dos parâmetros Rm e Beta seja realizado a partir dos retornos diários 
das ações da Copasa, do Ibovespa e do Índice NYSE, e que o mesmo seja estendido aos retornos do 20-
Year Treasury Constant Maturity Rate, que forma a taxa livre de risco, para o qual também é possível 
obter série de rendimentos diários. 

Resposta: 

Contribuição não acatada.  

Em coerência com os entendimentos marcados na revisão tarifária de 2017, e prezando pela 
estabilidade e previsibilidade das decisões regulatórias, a Arsae-MG manterá as periodicidades, as 
medidas de tendência central e as janelas temporais de todas as variáveis utilizadas no cálculo do 
modelo CAPM. Esta postura contribui para evitar que haja espaço para decisões arbitrárias conforme 
conveniência a cada momento. 

Ademais, a decisão pela utilização de dados semanais para as séries mencionadas na contribuição 
encontra pleno respaldo técnico, não havendo justificativa para se avaliar a possibilidade de alteração 
do critério. Embora a utilização de dados diários permita alongar as amostras, há o grande 
inconveniente do aumento de ruído nos dados, o que pode enviesar significativamente os resultados, 
especialmente por se tratar de dados do mercado financeiro. 

Muitos estudos8 demonstram que os Betas estimados usando retornos diários tendem a ter um viés 
importante devido ao problema de presença de dias com baixa ou nula negociação de ações. Os dados 
diários contêm uma quantidade significativa de ruído que tende a amortecer a relação entre uma ação 
e o mercado geral. As reações diárias às notícias sobre uma determinada empresa, por exemplo, 
tendem a causar respostas exageradas, que se ajustam nos próximos dias. Além disso, nos dias em que 
o mercado geral tem pouca direção, as ações de algumas empresas se desvinculam temporariamente 
do mercado. Fatores como estes podem levar a resultados distorcidos na aferição do beta. Gilbert et al 
(2014) destacam que o ruído causado por respostas ao movimento da mídia representa desafios 
significativos para o uso de betas estimados a partir de retornos de alta frequência, e que são 

 
8 Apenas como exemplo, podem ser citados: 
Estimating Risk Parameters Aswath Damodaran Stern School of Business 44 West Fourth Street New York, NY 10012. Disponível 
em: http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/papers/beta.pdf; 
GILBERT, Thomas; HRDLICKA, Christopher; KALODIMOS, Jonathan; SIEGEL, Stephan. Daily Data is Bad for Beta: Opacity and 
Frequency-Dependent Betas. 10.1093/rapstu/rau001. Review of Asset Pricing Studies. Maio/2014. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/277608946_Daily_Data_is_Bad_for_Beta_Opacity_and_Frequency-
Dependent_Betas; 
CHAMBERS, Jack; YOUNG, Daniel; WILTON, Anabel; HIRD, Tom. Regression estimates of equity beta. Competition Economists 
Group. Australia. September 2013.  Disponível em: https://www.erawa.com.au/cproot/11629/2/DBP%20-
%20CEG%20Beta%20Study.pdf. 
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https://www.researchgate.net/publication/277608946_Daily_Data_is_Bad_for_Beta_Opacity_and_Frequency-Dependent_Betas
https://www.researchgate.net/publication/277608946_Daily_Data_is_Bad_for_Beta_Opacity_and_Frequency-Dependent_Betas
https://www.erawa.com.au/cproot/11629/2/DBP%20-%20CEG%20Beta%20Study.pdf
https://www.erawa.com.au/cproot/11629/2/DBP%20-%20CEG%20Beta%20Study.pdf
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observados grandes erros de precificação sistemáticos em relação ao CAPM quando usadas amostras 
com dados diários, e erros de precificação significativamente menores quando usadas amostras de 
menor frequência. Além disso, Tomasevic et al (2014)9, dentre vários outros estudos, demonstraram 
que os betas baseados em retornos semanais parecem ser mais estáveis dentro da amostra do que os 
betas baseados em retornos diários e mensais. 

 

TEMA: Taxa de Remuneração Regulatória (WACC) 

C2.2.14 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

A Copasa sugere o aumento da janela temporal do beta para pelo menos 4 anos, de forma a adequá-la 
à duração do ciclo tarifário e capturar adequadamente o risco regulatório percebido no período que 
antecede a revisão tarifária. Além disso, sugere-se o deslocamento da janela temporal em 6 meses para 
não contemplar o período da pandemia, que, por sua atipicidade, não deveria ser incorporado no beta. 

A contribuição também aponta que o período utilizado para apuração da estrutura de capital média do 
ciclo para fins do ajuste na alavancagem mencionado na seção 4.1.1 da NT CRE 10/2020 não coincide 
com o período utilizado para cálculo do Beta. 

Resposta: 

Contribuição não acatada.  

Em coerência com os entendimentos marcados na revisão tarifária de 2017, e prezando pela 
estabilidade e previsibilidade das decisões regulatórias, a Arsae-MG manterá as periodicidades, as 
medidas de tendência central e as janelas temporais de todas as variáveis utilizadas no cálculo do 
modelo CAPM. Esta postura contribui para evitar que haja espaço para decisões arbitrárias conforme 
conveniência a cada momento. 

Além disso, conforme discutido na seção 4.1.2 da NT CRE 10/2020, a janela temporal de 3 anos se 
mostrou a mais adequada. 

Ademais, a contribuição é contraditória quando diz ao mesmo tempo para que seja expurgado o 
período da pandemia e utilizada uma janela de 4 anos para contemplar o período que antecede o início 
do ciclo tarifário anterior. Se fosse expurgado o período após o início da pandemia, a janela de 3 anos 
já contemplaria o período que antecedeu o início do ciclo tarifário. Além disso, o período que antecede 
a 2ª RTP será abrangido. De todo modo, uma possível resposta no comportamento das ações em função 
das expectativas que antecedem um processo de revisão tarifária não seria captada no Beta como 
justificado na contribuição, pois caracterizaria um risco específico, diversificável. O risco regulatório 
porventura captado no Beta é referente a um risco sistemático, de mercado, relacionado à conjuntura 
econômica/política/legal do setor e do país, e que influencia o comportamento das ações em diversas 
situações não exclusivamente relacionadas ao cenário específico da empresa naquele momento. 

A Arsae-MG entende não ser correto expurgar o período da pandemia de Covid-19, pois a remoção de 
outliers é suficiente para eliminar efeitos anormais de forma estatisticamente embasada. A pandemia 
tem afetado de forma bastante similar as economias brasileira e americana, não havendo motivo para 
efetuar ajustes além da remoção de outliers. Ressalta-se que as alterações atípicas nos patamares das 

 
9 TOMASEVIC, Stevan; MOMCILOVIC, Mirela; VLAOVIC, Sanja. Influence of return interval on stock’s beta. Advances in Economics, 
Law and Political Sciences. Higher School of Professional Business Studies Vladimira Perica-Valtera 4, Novi Sad SERBIA. 2014. 
Disponível em: https://www.vps.ns.ac.rs/Materijal/mat17210.pdf. 

http://www.arsae.mg.gov.br/
https://www.vps.ns.ac.rs/Materijal/mat17210.pdf


 

 

ARSAE-MG – Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves - Rodovia João Paulo II, 4001 - Prédio Gerais 

5º andar - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte – MG CEP 31630-901 - www.arsae.mg.gov.br 

32 

TEMA: Taxa de Remuneração Regulatória (WACC) 

cotações de ações, índices e indicadores financeiros em geral causadas pela pandemia têm pouca 
influência sobre o resultado do Beta, que capta a relação entre o comportamento de duas variáveis, 
não importando tanto o patamar de cada uma. A pandemia se caracteriza como um exemplo típico de 
risco sistemático, que afeta o mercado em geral e que é exatamente o tipo de risco que deve ser 
captado pelo modelo CAPM. O que o Beta medirá é se as ações da Copasa são afetadas em intensidade 
maior ou menor que o mercado em geral, e em que medida. 

A respeito do ajuste na alavancagem, tratado na seção 4.1.1 da NT CRE 10/2020, a regra foi definida e 
aprovada em audiência pública na RTP de 2017, não cabendo alterações agora. Tal regra não será 
mantida para a próxima revisão. De todo modo, não há prejuízo metodológico na utilização da média 
dos quatro anos do ciclo para apuração da estrutura de capital média no contexto do referido 
mecanismo. 

 

TEMA: Taxa de Remuneração Regulatória (WACC) 

C2.2.15 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

A Copasa solicita os seguintes esclarecimentos adicionais: 

(i) qual fonte de dados foi utilizada para os dados das cotações das ações da Copasa (CSGM3); 

(ii) a Copasa solicita uma verificação dos valores residuais referentes aos ativos onerosos que foram 
considerados no cálculo da estrutura de capital média para o 1º ciclo tarifário; 

(iii) memória detalhada do cálculo dos custos observados da dívida para o 1º ciclo tarifário, uma vez 
que não se conseguiu reproduzir os valores calculados pela agência para determinados períodos. 

Resposta: 

A contribuição não faz sugestão de alteração metodológica. 

(i) As cotações foram extraídas do site Yahoo Finanças10. Conforme informado na NT CRE 10/2020 e em 
sua versão pós-audiência pública, NT CRE 02/2021, foram utilizadas as cotações ajustadas para 
dividendos e desdobramentos de ações. Tais ajustes provocam alterações retroativas em toda a série 
de dados, de modo que pode haver diferença nos valores a depender da data em que as informações 
são extraídas. As variações das cotações não são afetadas, mas apenas o seu patamar. 

(ii) A Arsae-MG ainda não dispõe do Banco Patrimonial com o retrato após o quarto trimestre de 2020 
para apresentar o valor residual dos ativos à posição de dezembro de 2020. A expectativa é de que os 
referidos dados consistidos e verificados pela Arsae-MG só estarão disponíveis em março. Logo, não 
será possível exibir os números relativos ao período nesta resposta à contribuição da Copasa. No 
entanto, apresentam-se a seguir os valores residuais dos ativos às posições de dez/17, dez/18 e dez/19, 
que serão utilizados no cálculo da estrutura de capital média. 

Classificação 
Regulatória 

Dez/17 Dez/18 Dez/19 

BRA 204.912.318 197.515.671 212.980.076 

BRE 10.896.089.379 11.176.286.864 11.685.463.644 

FBR 1.407.854.418 1.550.611.605 1.523.664.722 

 
10https://br.financas.yahoo.com/quote/CSMG3.SA/history?period1=1399428000&period2=161118720 
0&interval=1d&filter=history&frequency=1d&includeAdjustedClose=true 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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Totais 12.508.856.115 12.924.414.140 13.422.108.442 
 

A diferença em relação aos valores preliminares apresentados na NT CRE 10/2020 é devida à exclusão 
indevida dos valores dos “ativos de terceiros” naquele primeiro cálculo, como se tivessem a mesma 
natureza dos ativos doados. Posteriormente foi esclarecido que a Copasa inclui em seu banco 
patrimonial apenas as reformas e melhorias que executou sobre os ativos de terceiros, com os valores 
destes, em si, não estando considerados. Por isso, no novo cálculo, esses valores não foram excluídos. 

(iii) Ver resposta à contribuição C2.2.12 e o ANEXO I. 

 

TEMA: Remuneração e amortização da BRE no próximo ciclo 

C2.2.16 Contribuidor: FGV CERI 

Resumo da Contribuição: 

(i) "A hipótese adotada pela ARSAE-MG de os investimentos em expansão serem compensados pelo 
aumento de mercado não parece válida. De acordo com análise realizada, com base nos dados dos 
últimos quatro anos (2016-2019) da COPASA e considerando o valor de R$200 milhões como 
investimento anual de manutenção (reposição), verificamos que o retorno do investimento em 
expansão efetivo representou 4,13% em vez de 7,44%, que é o WACC regulatório." 

(ii) "Ao considerar apenas os investimentos em reposição para cálculo da quota de depreciação 
regulatória, a ARSAE-MG está remunerando os investimentos prudentes totais da COPASA em 5,93%, 
percentual muito inferior aos 7,44% de remuneração considerada justa pela reguladora" 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

(i) A análise do retorno dos investimentos com base nos dados dos últimos 4 anos deveria considerar o 

WACC regulatório do 1º ciclo e não o percentual prévio calculado para o próximo ciclo. Também não 

deveria considerar os R$200 milhões de investimento em reposição de ativos, que se refere a um 

planejamento da Copasa para os próximos anos e não ao incorrido no passado. Há outros problemas 

na análise, como a consideração de remuneração de todos os desembolsos de investimentos, 

independentemente se foram concluídos ou não, onerosos ou não, etc.; a consideração de todas as 

despesas, sem separar despesas glosadas e ineficientes, dentre outros. Diferentemente dos números 

apresentados na contribuição, os cálculos internos da Arsae-MG mostraram remuneração compatível 

com o WACC calculado para o 1º ciclo. De todo modo, as tarifas estão sendo reconstruídas no presente 

processo de revisão tarifária, e as regras redefinidas para o próximo ciclo, de modo que não é possível 

afirmar que determinado pressuposto é válido ou não para o próximo ciclo embasando-se apenas no 

observado no ciclo anterior. O pressuposto em questão, de que os investimentos em expansão serão 

custeados pelo aumento de faturamento até o fim do ciclo, é um dos norteadores da reconstrução das 

tarifas. A definição das tarifas é feita de forma que o faturamento cresça proporcionalmente aos custos 

gerados pela expansão dos serviços, considerando que o custo por unidade adicional seja, em média, 

equivalente ao observado no cenário de referência (ano-teste). 

(ii) A simulação não considerou o aumento de faturamento resultante do aumento do mercado 

atendido, o que por si só já invalida o resultado apresentado. 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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Os esclarecimentos teóricos relacionados à validade do modelo proposto pela Arsae-MG estão na 

resposta à contribuição C2.2.17. 

 

TEMA: Remuneração e amortização da BRE no próximo ciclo 

C2.2.17 Contribuidor: FGV CERI 

Resumo da Contribuição: 

(i) "Para o cálculo adequado da tarifa, deve-se considerar, para atualização da base de remuneração 
regulatória, os investimentos em reposição e os em expansão, ou seja, o CAPEX total. Caso não seja 
adotado o CAPEX total, a fim de ajustar a distorção (...) causada pela metodologia do ano teste adotada 
pela ARSAE-MG, propomos a adoção de um mecanismo de compensação financeira, a ser aplicado na 
revisão tarifária seguinte, o qual chamamos de “Convergência a Remuneração Regulatória”. (...) a 
metodologia do ano-teste considera "que a empresa investe exatamente a sua depreciação, uma vez 
que a base de ativos é considerada constante ao longo do ciclo. Assim, a distorção gerada por este 
modelo são os diferentes níveis de investimento aplicados ao longo do ciclo. Nessa questão pode-se 
perceber uma relação injusta na qual quanto maior for o nível de investimento em relação a QRR, menor 
será o retorno da empresa com relação ao WACC regulatório. Assim, caso o nível de investimento seja 
maior que a QRR, a empresa perde o incentivo para realizar grandes investimentos no início do ciclo 
regulatório e tem um incentivo maior para investir no último ano do ciclo". 

(ii) "não há fundamento teórico para a separação dos investimentos quanto a sua qualificação em de 
reposição ou expansão, uma vez que, passados pelos critérios de elegibilidade, prudência e utilidade, 
todos os investimentos são essenciais para a adequada provisão dos serviços e devem ser incluídos na 
base de remuneração líquida. Destaca-se que outros reguladores não adotam essa diferenciação, como 
é o caso da ARSESP, ADASA e ANEEL. Importante ainda destacar que não nos parece válida a hipótese 
sustentada de que os investimentos que não são de reposição seriam compensados pelo aumento de 
mercado, visto que boa parte dos investimentos a serem realizados devem ser direcionados para a 
melhoria de qualidade dos serviços, o que não implica necessariamente em aumento de mercado, como 
adotado como premissa na nota técnica. Investimentos em redução de perdas, por exemplo, não geram 
aumento de mercado tarifário." 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Inicialmente, deve ficar claro que a metodologia de ano-teste não pressupõe que “a empresa investe 

exatamente a sua depreciação” para que a base de ativos seja mantida constante ao longo do ciclo. O 

modelo pressupõe que a base de ativos será constante ao longo do ciclo se a empresa investir todo o 

valor da amortização em reposição de ativos. Os investimentos em expansão serão reconhecidos na 

base de ativos do ciclo seguinte e serão remunerados e amortizados no ciclo vigente por meio do 

aumento provocado no faturamento em função dos novos usuários atendidos. Isso ocorre porque o 

aumento do mercado não é projetado na construção das tarifas para o ciclo, de modo que cada unidade 

adicional atendida gera um faturamento adicional não previsto, que deverá cobrir os custos atrelados 

(operacionais e de capital) também não previstos nas tarifas. A definição das tarifas é feita de forma 

que o faturamento cresça proporcionalmente aos custos gerados pela expansão dos serviços, 

considerando que o custo por unidade adicional seja, em média, equivalente ao observado no cenário 

de referência (ano-teste). A abordagem não desincentiva investimentos, mas, pelo contrário, incentiva, 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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pois o prestador só percebe o devido aumento de faturamento quando coloca os investimentos em 

operação.  

Quanto à questão dos investimentos em melhoria da qualidade da prestação dos serviços não gerarem 

aumento de receita, a nota de rodapé nº 12 da Nota Técnica CRE 10/2020 e da sua versão pós-audiência 

pública (NT CRE 02/2021) destacou que: 

“Além da reposição de ativos, há outros investimentos que, mesmo concluídos durante o ciclo, 

só terão contrapartida em aumento tarifário a partir do ciclo seguinte, por não resultarem em 

aumento direto no faturamento, como os investimentos em melhorias na qualidade da prestação 

dos serviços. Tais investimentos deverão repercutir em uma melhora dos indicadores de 

qualidade e, com isso, resultarão em aumento do faturamento a partir da aplicação do Fator X 

nos reajustes anuais. A Arsae-MG buscará calibrar os ganhos previstos no FQ de modo que sejam 

suficientes para cobrir a remuneração estimada desses investimentos mais uma margem de 

bonificação”. 

Também deve ficar claro que a diferença do modelo proposto pela Arsae-MG em relação ao modelo 

teórico e ao adotado por outros reguladores que utilizam a abordagem do ano-teste não é o fato de 

projetar ou não os investimentos em expansão, visto que não há projeção de investimentos no modelo 

de ano-teste, mas a diferença está no fato de que a Arsae-MG ainda considera um prazo de amortização 

dos investimentos acelerado, para propiciar maior liquidez para investimentos em expansão no curto 

e médio prazo. 

 

TEMA: Anuidade regulatória dos ativos acessórios 

C2.2.18 Contribuidor: FGV CERI 

Resumo da Contribuição: 

"Não resta claro o motivo do fator 0,5 estar incluído na fórmula de cálculo da remuneração da BRA. O 
fator 0,5 é multiplicado ao valor original da base de ativos acessórios e ao WACC regulatório. De acordo 
com a NT CRE 10/2020, os ativos acessórios serão remunerados pela mesma taxa dos essenciais, 
portanto o fator 0,5 não é redutor do WACC. Este fator também não parece ser uma proxy do valor 
residual da BRA, parcela que deve ser remunerada, uma vez que a ARSAE-MG tem disponível o valor 
residual da BRA. (...) Assim, a contribuição é que se utilize a BRA líquida calculada pela reguladora” 

Resposta: 

Contribuição não acatada.  

A multiplicação do WACC por 0,5 na equação de cálculo da anuidade da BRA não significa a 
consideração de metade da taxa de remuneração nem uma estimativa de valor residual da BRA, mas 
tão somente um artifício matemático de conversão de uma curva decrescente em uma reta (valor 
médio constante). Matematicamente, considerando que as taxas de depreciação são constantes e, 
portanto, a base residual decresce a taxas constantes, o valor central corresponde à média. O cálculo 
equivale a considerar que, em média, o conjunto de ativos está no meio das suas vidas úteis, mas o 
intuito não é utilizar esse pressuposto para estimar um valor residual da BRA, o qual é conhecido, mas 
calcular uma anuidade constante que seja equivalente à remuneração e amortização justa do conjunto 
de ativos acessórios utilizados pela Copasa no ano de referência, independentemente do momento em 
que cada ativo se encontra em sua vida útil. 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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Supondo que o único ativo acessório da Copasa seja um carro, independentemente de este carro estar 
novo ou quase totalmente amortizado, a tarifa entregará uma anuidade constante que é suficiente 
para a Copasa alugar um carro ou guardar as parcelas para adquirir um carro novo ao fim de sua vida 
útil de 5 anos, por exemplo. Nesta segunda hipótese, se o carro estava novo, a Copasa receberá, até o 
fim da vida útil do carro, 5 anuidades que contemplam juros + amortização. A soma das 5 parcelas de 
amortização será suficiente para a compra de um carro novo. Na situação oposta, que seria um carro 
já quase totalmente depreciado (1 ano de vida útil residual, por exemplo), a Copasa receberá apenas 
uma anuidade até o fim da vida útil do carro, que não será suficiente para adquirir um novo. Isto está 
correto pois as outras parcelas de amortização e remuneração já haviam sido pagas nas tarifas 
passadas. 

Em resumo, o resultado prático da fórmula, que pode ser facilmente verificado com um exercício 
matemático com dados hipotéticos, é a conversão de um sistema de pagamentos decrescentes ao 
longo da vida útil de cada ativo para um sistema de amortização constante que facilita a gestão do 
prestador sobre a decisão de alugar os ativos ou por poupar a parcela da anuidade referente à 
amortização para adquirir um novo ativo ao fim da sua vida útil. 

O exemplo teórico é ilustrado no gráfico abaixo. 

Comparativo das formas de remuneração e amortização dos investimentos no tempo 

 

Esta explicação será adicionada à versão final da Nota Técnica CRE 10/2020 para melhor compreensão 
dos leitores (versão pós-audiência pública: Nota Técnica CRE 02/2021). Ressalta-se também que serão 
feitos alguns ajustes na equação 2 e no texto da seção para evitar entendimentos incorretos, conforme 
sugerido na contribuição C2.2.9. 

 

TEMA: Juros sobre obras em andamento - JOA 

C2.2.19 Contribuidor: FGV CERI 

Resumo da Contribuição: 

A FGV sugere o reconhecimento dos juros sobre obras em andamento. “No geral, o JOA é incluído como 
parte dos custos de construção e capitalizado quando a construção é concluída. Desta forma, pode-se 
compensar a não inclusão do investimento até que ele se torne útil com uma adequada remuneração 
do capital empregado durante a fase de construção." 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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Resposta: 

Contribuição acatada. 

A contribuição foi acatada e o JOA será reconhecido a partir do próximo ciclo tarifário, com as ressalvas 
expostas na resposta à contribuição C.2.2.6. 

 

 

 

2.3. Custos Operacionais Eficientes e Fator X 

TEMA: Análise dos custos operacionais eficientes 

C2.3.1 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

Críticas apontadas em relação aos dados e seleção da amostra dos prestadores: exclusão de empresas 
de porte comparável ao da Copasa, como é o caso da Sabesp, e inclusão de outras empresas de tamanho 
bastante reduzido, como a Saneatins e a Casal; Escolha do método de padronização das variáveis 
através da normalização dos dados, ao invés de utilizar transformação logarítmica; presença de outliers 
na amostra; a possível presença de erros de medida nos dados da Sanepar.  

(...) a fim considerar uma amostra de prestadores comparáveis à Copasa, sem a 
presença de outliers, e para evitar problemas relacionados a erros de medida, sugere-se que a 
Arsae (i) selecione a amostra de dados com base nos mesmos filtros aplicados na 1ª RTP da 
Companhia e (ii) realize ajustes nos dados da Sanepar com base nas informações 
disponibilizadas pela empresa em seus relatórios contábeis. 

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada. 

Analisando as distribuições das variáveis utilizadas como input para análise de agrupamento, percebeu-
se que as variáveis possuem distribuições assimétricas. Por isso, a Arsae-MG optou por acatar a 
contribuição da Copasa, de tal forma que serão adotados critérios de seleção de prestadores similares 
aos adotados na 1ª Revisão Tarifária realizada para o prestador em 2017.  

Quanto aos dados da Sanepar, a maior diferença entre os dados fornecidos pelo SNIS e os valores 
publicados pela contabilidade da empresa ocorreram em 2012, ano que não é considerado na análise 
realizada pela Arsae-MG. Analisando apenas os anos que entrarão na análise, 2016, 2017 e 201811, a 
partir dos dados fornecidos pela Copasa, percebe-se que as discrepâncias entre os valores presentes 
no SNIS e na contabilidade foram em média apenas -2,23% ao ano. 

Além disso, conforme destacado na Nota Técnica CRE 05/2020, uma vez que o projeto Acertar entre 
em vigor, acredita-se que os problemas de discrepâncias entre as informações publicadas no SNIS e as 
divulgadas de maneira independente pelos prestadores serão solucionados.  

 
11 O ano de 2019 também será utilizado na construção do modelo DEA, porém a Copasa não forneceu informações quanto a 
esse ano.  
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TEMA: Análise dos custos operacionais eficientes 

C2.3.2 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

Em relação às variáveis do modelo a Copasa solicita: 

(i) Em termos de insumos: expurgo das despesas consideradas não gerenciáveis (com energia elétrica e 
produtos químicos) do cálculo das eficiências de custos operacionais e a não incidência do Fator Catch-
Up sobre elas; correção monetária das cifras de custos operacionais conforme índices de inflação 
utilizados no cálculo do Reajuste Tarifário; 

(ii) Quanto aos produtos sugere-se a substituição do “volume de esgoto tratado” por um índice 
combinado de duas variáveis do SNIS para melhor capturar a questão da abrangência do tratamento 
de esgoto;  

(iii) Incorporação de restrições aos pesos ao DEA com base em critérios estatísticos, o que forneceria 
correção ao viés do modelo e ainda possibilitaria uma análise mais robusta;  

Resposta: 

(i) Contribuição não acatada. 

Quanto à exclusão das despesas não gerenciáveis do cálculo do DEA, a Arsae-MG entende que estes 
valores devem permanecer no cálculo dos custos operacionais eficientes. De qualquer forma, a inclusão 
destes itens não causaria prejuízo à Copasa, uma vez que diferenças entre valores previstos e incorridos 
destas despesas seriam compensadas via inclusão de Componentes Financeiros no cálculo tarifário. 

Quanto à correção monetária das cifras de custos operacionais conforme índices de inflação utilizados 
no cálculo do Reajuste Tarifário, a deflação dos custos operacionais pelo IPCA é feita apenas com o 
intuito de tornar os valores dos custos operacionais obtidos nos vários anos analisados comparáveis 
entre si. Desta forma, não é necessário utilizar índices diferentes para cada item de custo. 

(ii) Contribuição acatada parcialmente. 

Inicialmente, o mecanismo desenvolvido pela agência e descrito na Nota Técnica CRE 11/2020 propôs 
a utilização das seguintes variáveis como produtos para a análise de custos operacionais eficientes: (i) 
as economias ativas de água; (ii) as economias ativas de esgoto; e (iii) o volume de esgoto tratado. Os 
produtos foram inseridos para tentar capturar a escala da prestação dos serviços. Entretanto, após 
revisão desta metodologia, a Arsae-MG entende que o uso da variável “volume de esgoto tratado” 
pode não conseguir capturar a abrangência do serviço de esgotamento sanitário conforme idealizado 
inicialmente. Sendo assim, a fim de adicionar este aspecto à análise de custos operacionais eficientes, 
a Arsae-MG irá estudar a possibilidade de substituir o “volume de esgoto tratado” pelo indicador IN046 
do Snis, “Índice de esgoto tratado referido à água consumida”.  

(iii)  Contribuição acatada 

Após avaliar as contribuições enviadas pela Copasa, a Arsae-MG concluiu por acatar a sugestão do uso 
de restrições no cálculo do DEA. A Arsae-MG se baseará na metodologia desenvolvida pela Aneel em 
sua Nota Técnica nº 121/2020 – SRM/ANEEL.  

Para tal, os dados dos prestadores selecionados pelos critérios de similaridade à Copasa serão usados 
para executar, incialmente, um modelo DEA em sua concepção clássica, sem restrições. Seguindo a 
metodologia da Aneel, os pesos atribuídos a cada produto (𝑣𝑗) e insumo (𝑢i) nesse processo de 
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TEMA: Análise dos custos operacionais eficientes 

otimização sem restrição serão utilizados para o estabelecimento das restrições. A partir destes pesos, 
por sua vez, calculam-se os preços-sombra ou a relação entre produtos e insumos, 𝑣𝑗⁄𝑢i.  

Nesta construção, para cada produto j analisado, foram descartados os valores nulos dos preços-
sombra e a partir dos valores restantes foi realizado cálculo dos limites. Para fazê-lo, partiu-se dos 
valores de média e desvio padrão dos preços não nulos, obtidos no processo de otimização sem 
restrições. De tal forma que no cálculo do limite máximo esta média foi acrescida de um desvio padrão 
e para o limite mínimo subtraiu-se um desvio padrão da média. A partir destes cálculos, executa-se um 
novo modelo DEA, desta vez considerando as restrições dos pesos calculadas anteriormente.  

 

TEMA: Análise dos custos operacionais eficientes 

C2.3.3 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

Baseado nos precedentes regulatórios, observados tanto na metodologia adotada pela 
Arsesp na 2ª RTO da Sabesp quanto da Aneel no 4CRTP das distribuidoras de energia elétrica, 
a Copasa solicita a adoção de um referencial de eficiência inferior a 100%. Ainda, pautando-se 
na necessidade de coerência entre regulamentações ao longo tempo, a Copasa sugere que o 
mecanismo de atenuação da meta regulatória adotado na 1ª RTP seja mantido nesta 2ª Revisão 
Tarifária Periódica. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Diante dos resultados preliminares dos Custos Operacionais Eficientes e do Fator de Produtividade, 
percebe-se que a Copasa não está tão distante do referencial de 100% de eficiência. Levando em 
consideração que os objetivos da adoção destas análises são induzir ganhos de eficiência por parte do 
prestador e garantir que estes ganhos sejam compartilhados com os usuários, não faria sentido reduzir 
um referencial que a própria Copasa é capaz de atingir. 

 

TEMA: Fator de Produtividade 

C2.3.4 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

(i) Desconsideração do índice Tornqvist, a fim de se evitar problemas metodológicos a ele associados 
e a duplicidade de descontos de ganhos de eficiência decorrente de sua combinação com o Fator Catch-
Up; 

(ii) Aplicação do índice Malmquist para o insumo custos operacionais, ao invés dos custos totais, 
considerando os filtros de seleção amostral aplicados na 1ª RTP. Sugere-se a estimativa anual desse 
índice, que seria agregado através da mediana dos valores verificados nos biênios de 2014/2015 a 
2017/2018; 

(iii)  Subsidiariamente, propõe-se a substituição FP por um Fator de Escala (FS), que projetaria um 
fluxo de caixa descontado com receitas e despesas da Copasa, incluindo os seus investimentos. 
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TEMA: Fator de Produtividade 

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada. 

Para o 2º ciclo tarifário, a Arsae-MG propôs alterar a forma de apuração da produtividade do prestador. 
Em síntese, foram realizadas duas alterações: 

i. Uso dos custos totais, sendo que na 1ª RTP considerou-se apenas os custos operacionais; 

ii. Uso do Índice de Tornqvist para auferir a produtividade, sendo que na 1ª RTP aplicou-se o 
Índice de Malmquist. 

Conforme salientado na Nota Técnica CRE 11/2020, o objetivo do Fator de Produtividade é equilibrar 
receitas e custos eficientes durante o ciclo tarifário. Deve-se, portanto, considerar todos os custos 
cobertos pelas tarifas, i.e, os Custos de Capital, Custos Operacionais e Receitas Irrecuperáveis. Assim, 
idealmente, a produtividade deveria considerar os custos totais, já que é este o montante coberto pelas 
receitas tarifárias. Contudo, devido à falta de informações dos demais prestadores, não é possível 
comparar a evolução dos custos totais, e, portanto, calcular a produtividade do setor. A agência propôs 
calcular o Fator de Produtividade da Copasa, que é o único prestador com dados confiáveis disponíveis, 
e aplicá-lo nas tarifas. Na própria Nota Técnica CRE 11/2020, a Arsae-MG expõe os problemas 
metodológicos associados ao uso da produtividade específica do prestador, mas salienta a vantagem, 
em especial para os usuários, do compartilhamento dos ganhos observados nos custos totais, não 
apenas nos custos operacionais.  

Por sua vez, o uso do Índice de Tornqvist buscava simplificar o cálculo da produtividade, pois o emprego 
do Índice de Malquist necessita da construção de modelos DEA para análise da evolução dos insumos 
e produtos. Desse modo, pressupõe conhecimento não trivial de pesquisa operacional e estatística, 
além de capacidade computacional para executar os modelos. Ademais, a separação das causas da 
evolução da produtividade, possível no Índice de Malmquist, tem mais interesse acadêmico que 
regulatório. O prestador deve ser capaz de compreender a dinâmica da produtividade e agir de acordo 
com os incentivos estabelecidos, ao passo que os usuários devem obter nas tarifas os ganhos advindos 
da regulação. 

Neste ponto, a Arsae-MG necessita esclarecer uma impropriedade da contribuição da Copasa. A 
Companhia parece confundir a análise do custo operacional eficiente (COE) com a determinação da 
produtividade da prestação. Ainda que os dois aspectos sejam considerados no Fator X, estes não 
devem ser confundidos.  

A determinação do COE é diretriz da instituição das tarifas no setor de saneamento e tem por objetivo 
segregar custos contábeis dos custos regulatórios - aqueles efetivamente arcados pelos usuários. 
Existem diversos métodos para obtenção dos custos eficientes. A Arsae-MG calcula o COE ou o custo 
operacional regulatório por meio da comparação da Copasa com os demais prestadores do setor 
(benchmarking), utilizando o método de programação linear chamado DEA, para fazer tal comparação. 
Na 1ª RTP, a agência optou por criar uma trajetória de redução dos custos operacionais eficientes, 
suavizando os impactos porventura gerados pela análise – a Copasa se mostrou eficiente e não foi 
necessária redução nos custos.  

A produtividade, por sua vez, tem caráter dinâmico, i.e., mede a evolução dos insumos e produtos no 
tempo, os ganhos são relacionados a diminuição da relação insumo/produto. Os métodos de obtenção 
da produtividade também são variados12. A Arsae-MG utilizou, na 1ª RTP, o Índice de Malmquist. Ainda 
que para operacionalização do Índice seja realizada uma modelagem DEA, esta não se confunde com 

 
12 A Nota Técnica nº 94/2019–SRM/ANEEL, na tabela 1, sintetiza os métodos de medição da produtividade para vários serviços 
públicos regulados. 
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TEMA: Fator de Produtividade 

COE. O objetivo é diferente, como já descrito, assim não há dupla penalização. Na 1ª RTP, a separação 
dos fatores Catch-Up e deslocamento da fronteira foi necessário, pois, a Copasa se situava na fronteira 
de eficiência, logo, não seria razoável imaginar que a companhia pudesse obter ganhos de 
produtividade advindos da redução do déficit tecnológico. Contudo, a aplicação da totalidade do índice 
não seria um erro, já que muitos reguladores utilizam a produtividade média do setor no Fator X. 
Notável exemplo é a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), cujos documentos técnicos foram 
fartamente citados pela Copasa. O Fator X aplicado às distribuidoras de energia conta com 3 
componentes: (i) produtividade (Pd); (ii) incentivo à melhoria da qualidade do serviço (Q); (iii) trajetória 
de custos operacionais (T). O regulador do setor elétrico obtém o COE por meio de um método similar 
ao utilizado pela Arsae-MG e, adicionalmente, aplica o Índice de Tornqvist para cálculo do componente 
Pd, com o objetivo de compartilhar a eficiência dinâmica da prestação. A escolha pelo Índice de 
Tornqvist é em virtude da simplicidade do método, contudo, a Aneel realiza os cálculos do Índice de 
Malmquist para efeitos de comparação.  

Feitos os devidos esclarecimentos, passa-se à análise do pleito da companhia. A agência ressalta a 
importância da incorporação dos investimentos na análise da produtividade, contudo, a ausência de 
dados dos demais prestadores do setor dificulta a inclusão do custo de capital nos insumos na 2ª RTP. 
A Arsae-MG, desta forma, propõe a manutenção do Índice de Malmquist, utilizando os custos 
operacionais. Ressalta-se que a agência trabalhará para que futuramente os custos de capital sejam 
incorporados na análise. A estimativa do índice será anual, sendo a agregação realizada por meio de 
uma média geométrica dos biênios de 2014/15 a 2018/2019. 

Por fim, quanto ao uso do método do fluxo de caixa descontado para obtenção da produtividade, a 
Arsae não acatará a contribuição, pois o método pressupõe um grande volume de dados, além de ser 
necessária a projeção das principais variáveis do modelo. Dada a assimetria de informações, o emprego 
desse método torna a incerteza ainda mais elevada. Ademais, considerando os problemas associados 
ao não cumprimento dos planos de investimento, fato recorrente na companhia, o método fatalmente 
levaria a compensações vultosas nas revisões tarifárias. 

 

TEMA: Fator de incentivo para redução e controle de perdas 

C2.3.5 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

A Copasa propõe: 

(i) Avaliação das unidades de negócio da empresa como referência para os balanços hídricos e para a 
definição de metas; 

(ii) Inclusão da quantidade de economias de água ativas no cálculo do IPD; 

(iii) Aplicação da metodologia do NEP a partir da 3ª RTP e repasse gradativo dos dados ao longo do 
processo de construção do NEP, em cronograma negociado com a Arsae; 

(iv) Prudência na proposição de metas de perdas antes que a metodologia do NEP seja efetivamente 
aplicada. 

Resposta: 

(i) Contribuição parcialmente acatada. 

A Arsae-MG acatará o pleito da Copasa e não utilizará os balanços hídricos por munícipio. Em relação à 
sugestão de construir indicadores por Unidade Negócio, a agência, conjuntamente com a companhia, 
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TEMA: Fator de incentivo para redução e controle de perdas 

avaliará a melhor forma de composição dos balanços hídricos. Esses devem representar de maneira 
fidedigna o cenário atual das perdas na concessão. Ademais, deve-se garantir a razoabilidade no 
levantamento das informações, de forma que, nem usuários nem prestador sejam severamente 
onerados pela produção de milhares de balanços hídricos. Em resumo, a agência definirá, em conjunto 
com a Copasa, a amostragem adequada para garantir a confiabilidade dos dados gerados.  

(ii) Contribuição não acatada. 

O Índice de Perdas na Distribuição comumente utilizado na literatura é ponderado por ligação. A 
ponderação por economia não permitiria comparações com resultados esperados, com base no 
desempenho de outros prestadores, por exemplo. Ademais, em consulta a especialistas na área, a 
agência foi informada que não faria sentido a utilização do IPD por economia, tendo em vista que as 
perdas ocorrem, em sua maioria, na ligação. 

(iii) Contribuição parcialmente acatada. 

A contribuição da Copasa será aceita e o prazo de entrega do conjunto de informações solicitadas pela 
Arsae-MG, de 31/03/2021, está suspenso. A agência definirá, em conjunto com a Companhia, um 
cronograma de entrega dos balanços hídricos, nos moldes que serão propostos na 3ª fase deste 
processo de revisão tarifária. A aplicação do NEP, por sua vez, será precedida de audiência pública e 
resolução específica, que podem ocorrer antes da 3ª RTP. Basta que o conjunto de informações 
necessárias para implementação do NEP esteja disponível, com a confiabilidade adequada.  

(iv) Contribuição acatada. 

Os trabalhos técnicos da Arsae-MG, desenvolvidos no âmbito das perdas de água, prezam pela 
prudência e tecnicidade. Acreditamos que as metas propostas sempre consideram os aspectos técnicos 
e, também, as necessidades correlatas à sustentabilidade ambiental e financeira dos processos de 
abastecimento de água, os eventos de escassez hídrica e oneração dos usuários pela ineficiência dos 
serviços prestados.  Considerando esses aspectos, as metas serão estabelecidas de maneira prudente. 

 

TEMA: Fator de incentivo à universalização do esgotamento sanitário 

C2.3.4 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

(i) Revisar a fórmula do ITE, considerando, além das economias faturadas com serviços de tratamento 
de esgoto, o número de economias factíveis com tratamento e o número de economias cuja cobrança 
das tarifas com o serviço tenha sido suspenso; 

(ii) Determinar metas compatíveis com o Plano de Investimentos da Companhia, considerando o período 
de finalização dos projetos para expansão dos Sistemas de Esgotamento Sanitário e construção de 
novos sistemas. 

Resposta: 

(i) Contribuição não acatada. 

Em consonância com a Lei nº 11.445/2007, a nova resolução de condições gerais da agência, a 
Resolução Arsae-MG 131/2019, estabelece em seu capítulo V que toda edificação permanente urbana 
deve ser conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 
disponíveis, ressalvadas as disposições em contrário das normas do titular, da entidade de regulação e 
de meio ambiente. Nesse mesmo artigo, a Arsae-MG estabelece que o prestador deverá comunicar 
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TEMA: Fator de incentivo à universalização do esgotamento sanitário 

todas as edificações não conectadas sobre a disponibilidade das redes para a realização das ligações. 
Passados 90 dias corridos, caso o usuário ainda não tenha solicitado as ligações de água e esgoto, o 
prestador deverá informar o titular de serviços da situação em questão e assim estará apto a cobrar a 
tarifa fixa de esgotamento sanitário referente à disponibilidade da infraestrutura dos serviços para os 
usuários factíveis que não solicitaram as ligações de esgoto.  

Uma vez que esses usuários factíveis estejam sendo faturados com a tarifa fixa, essas economias devem 
ser registradas no Banco de Faturamento e no Sicom, com marcação específica, de tal forma que serão 
consideradas no cálculo do ITE.  

Ainda, com a alteração trazida pela Lei 14.026/2020, o §6º do art. 45 da Lei 11.445/2007 dispõe que, 
nos casos em que a ligação não for solicitada pelo usuário dentro do prazo normatizado pela agência 
reguladora, o prestador de serviços poderá realizar a conexão e iniciar a cobrança. Com essa mudança, 
não há como dizer que a conexão dos usuários factíveis está fora da gestão do prestador. Ao menos o 
caso de usuários que optam por não solicitar a ligação na tentativa de evitar a cobrança, que foi o caso 
citado na contribuição da Copasa, é resolvido pelas regras normatizadas pela Arsae-MG e pela nova 
regra do §6º mencionado acima. 

Nos casos de inviabilidade técnica, cabe ao prestador apresentar soluções alternativas, sendo que uma 
delas deverá ser, obrigatoriamente, o sistema condominial, com custos arcados pelo prestador e 
cobertos nas tarifas (art. 30 da Resolução Arsae-MG 130/2019 e art. 39 da Res. Arsae-MG 131/2019). 
Assim, também nestes casos, o prestador tem plena gestão e capacidade de buscar a conexão de todos 
os usuários. 

Portanto, o ITE continuará considerando apenas as economias aptas à cobrança de tarifas de 
tratamento de esgoto, incluindo os casos com cobrança apenas da tarifa fixa nos termos do art. 22 da 
Resolução Arsae-MG 131/2019. 

Quanto à inclusão no cálculo do ITE das economias cuja cobrança das tarifas com o serviço de 
tratamento tenha sido suspensa, devido a decisões judiciais ou acordos com o titular por 
descumprimento de prazos contratuais, a Arsae-MG informa que atualmente utiliza o Sicom para 
cálculo deste indicador. Como esta base de dados passou a classificar estas economias como economias 
faturadas com EDT desde dezembro de 2018, estas estão sendo consideradas no cálculo do ITE. 

(ii) Contribuição não acatada. 

Conforme descrito na Nota Técnica CRE 11/2020, as metas para o ITE e o impacto tarifário referente 
ao Fator de Incentivo à Universalização do Esgotamento Sanitário serão estabelecidos posteriormente, 
na 3ª fase do processo de revisão tarifária, e buscarão observar o caminho necessário para o alcance 
do disposto no art. 11-B da Lei 11.445/2007, conforme indicado nas Notas Técnicas CRE 05/2020 e 
09/2020. 

 

TEMA: Fator de qualidade 

C2.3.5 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

(i) Dupla penalização nos indicadores de atendimento aos padrões de coliformes 
totais, turbidez e cloro, uma vez que os padrões são definidos por legislação e o 
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TEMA: Fator de qualidade 

não cumprimento já está sujeito a sanções; e proposta de elevada penalização 
em caso de realização de testes em um número insuficiente de amostras; 

(ii) Mensuração dos indicadores de atendimento ao padrão de coliformes totais, turbidez e cloro ao 
final do exercício fiscal anterior aos reajustes tarifários; 

(iii) Modificação do controle de turbidez, para que seja realizado em dois pontos do sistema de 
abastecimento de água (na saída do tratamento e na rede de distribuição); 

(iv) Consideração do período de chuvas na definição da meta do indicador de atendimento ao padrão 
de turbidez. 

Resposta: 

(i) Contribuição não acatada. 

Quanto à possibilidade de dupla penalização, a Arsae-MG entende que não há duplicidade, uma vez 
que as penalidades mencionadas ocorrem em esferas diferentes e com objetivos distintos, uma 
pautada pelo Ministério da Saúde e a outra pela agência reguladora. Ainda sobre o viés da esfera 
regulatória, a redação dada pela Lei Federal nº 14.026/2020 ao art. 4º-A da Lei 9.984/2000 estabelece, 
no parágrafo 3º, inciso VI, que a regulação deve “estabelecer parâmetros e periodicidade mínimos para 
medição do cumprimento das metas de cobertura dos serviços e do atendimento aos indicadores de 
qualidade e aos padrões de potabilidade, observadas as peculiaridades contratuais e regionais”.  

Além disso, quanto o argumento de que a penalização proposta pela Arsae-MG seria elevada, cabe 
relembrar a Copasa que, à rigor, a Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 2017 exige 
o completo atendimento aos planos de amostragem.  

(ii) Contribuição acatada. 

Quanto à mensuração dos indicadores de atendimento ao padrão de coliformes totais, turbidez e cloro, 
a Arsae-MG acata a solicitação de tal forma que para o cálculo a agência passará a considerar o histórico 
de 12 meses até o mês de dezembro do ano anterior de cada reajuste. Para o reajuste de 2022, o 
período de mensuração do indicador será de agosto de 2021 a dezembro de 2021. 

(iii) Contribuição não acatada. 

Quanto ao controle de turbidez, a Arsae-MG acredita que a avaliação dos resultados das análises na 
saída das unidades de tratamento é mais complexa. A agência reguladora acredita que, a princípio, 
seria suficiente considerar apenas as análises realizadas na rede de distribuição neste primeiro ciclo. 
Como se sabe, as análises realizadas na distribuição medem a qualidade da água entregue diretamente 
aos usuários e, por isso, seriam as mais relevantes para o cálculo do indicador. Além disso, se houver 
interesse de analisar um segundo ponto de monitoramento, consideramos que as análises de turbidez 
na etapa pós-filtração/pré-desinfecção são mais importantes do que o monitoramento na saída da 
unidade de tratamento. Nessa etapa de pré-desinfecção, a turbidez abaixo de 0,5 uT é importante para 
garantir a eficiência na eliminação de um grupo específico de micro-organismos patogênicos que não 
são desativados no processo de desinfecção. 

(iv) Contribuição não acatada. 

Quanto à consideração do período de chuvas na definição da meta do indicador de atendimento ao 
padrão de turbidez, a solicitação foi indeferida, uma vez que as análises serão realizadas em um 
intervalo de um ano, considerando períodos chuvosos e secos. Além disso, a ABNT deixa claro que as 
estações de tratamento de água devem ser robustas o suficiente para fornecer água dentro dos 
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TEMA: Fator de qualidade 

padrões de potabilidade de forma contínua, independente de períodos chuvosos ou secos. 
Especificamente a NBR nº 12213/1992, que trata sobre o projeto de captação de água de superfície 
para abastecimento público, dispõe no item 4.1 que “Para elaboração do projeto de captação, são 
necessários: (...) f) Levantamento das características físicas e químicas da água e da medida de 
transporte de sólidos em épocas representativas do ano”. Ou seja, a estação de tratamento deve ser 
projetada considerando a sazonalidade, a fim de garantir a qualidade da água distribuída durante todo 
o ano. 

O prestador de serviços tem alternativas operacionais para garantir a qualidade da água entregue ao 
usuário em períodos chuvosos, como a substituição do coagulante e o aumento da frequência de 
limpeza dos filtros. Ainda, a Portaria de Consolidação nº 05/2017 não prevê a flexibilização dos valores 
máximos de turbidez em períodos chuvosos. 

 

TEMA: Fator de qualidade 

C2.3.6 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

Expurgo, do cálculo da taxa de manifestações de falta de água e descontinuidade, do número de 
reclamações por falta de água originada de clientes desconectados e mensuração do indicador a partir 
do número de manifestações por ligação por ocorrência e expurgo, do cálculo da taxa de reclamações 
de refluxo de esgoto, do número de reclamações originadas de clientes desconectados do serviço e 
mensuração do indicador a partir do número de reclamações confirmadas como de responsabilidade 
da Copasa; 

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada 

A Copasa fez uma série de contribuições quanto ao indicador Taxa de Manifestações de Falta de Água 
e de Descontinuidade. Quanto ao expurgo do número de reclamações por falta de água originada de 
clientes desconectados, a Arsae-MG considera que a solicitação é pertinente. Entretanto, para que este 
tratamento dos dados seja possível, é importante que o prestador preencha a coluna “Justificativa” na 
base de dados OP12 (solicitações e reclamações) com a categoria “Improcedente”, a fim de sinalizar 
reclamações oriundas de clientes desconectados.  

Quanto à mensuração do referido indicador a partir do número de manifestações por ligação por 
ocorrência, ao invés de ponderar pela população total na área de concessão, será ponderado pelo 
número de ligações ativas. A Arsae-MG acredita que a inclusão da ponderação por ocorrência gera 
grande esforço computacional extra, inclusive para a Copasa, ao passo que adiciona pouca informação 
relevante ao indicador. Além disso, caso fique claro que uma mesma ligação está fazendo muitas 
manifestações sobre uma mesma ocorrência, piorando o resultado do indicador em questão, esta 
questão poderá ser corrigida no momento de definição da meta. 

A Copasa também fez uma série de contribuições quanto ao indicador Taxa de Reclamações de Refluxo 
de Esgoto no Interior do Imóvel. Quanto à mensuração deste indicador a partir do número de 
reclamações confirmadas como de responsabilidade da Copasa, a Arsae-MG entende que a solicitação 
é pertinente. Assim como definido para o indicador anterior, será necessário o preenchimento da 
coluna “Justificativa” na base de dados OP12 com a categoria “Improcedente”. O mesmo deverá ser 
feito caso a manifestação seja considerada infundada. 
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TEMA: Fator de qualidade 

C2.3.7 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

Consideração da vazão das estações de esgoto em operação no cálculo do indicador de Eficiência de 
Remoção de DBO; inclusão das ETEs com disposição de efluentes no solo no cálculo do indicador; e o 
estabelecimento de uma meta factível, que, assim como o indicador, leve em consideração as unidades 
de tratamento de pequeno porte; 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Quanto à consideração da mesma meta de DBO de uma unidade de tratamento com outorga em rios 
federais e as demais unidades de tratamento do município com lançamento em rios estaduais, nos 
casos dos municípios que possuem outorga em cursos d’água de domínio da União para disposição dos 
esgotos, as metas em relação à eficiência do tratamento de esgoto foram repactuadas entre prestador 
e a Agência Nacional de Águas (ANA) e, por isso, são estas as metas consideradas pela Arsae-MG no 
cálculo do ERD. Caso o prestador venha a realizar novos acordos com a ANA e o poder concedente, os 
novos valores acordados poderão ser considerados. Para os demais municípios, a meta continua sendo 
apresentar tratamento com eficiência de redução de DBO com média anual igual ou superior a 70% 
para sistemas de esgoto sanitário. 

Quanto à inclusão das estações de tratamento de esgoto com disposição final ao solo no cálculo do 
indicador, apesar da Copasa ter demonstrado que monitora o efluente destas ETEs, há de se atentar 
que o percentual de remoção de DBO igual ou superior a 70% é um parâmetro estabelecido pela 
Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG 01/2008 para lançamento de efluentes em corpos 
hídricos: 

Art. 29. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser 
lançados, direta ou indiretamente, nos corpos de água desde que obedeçam às 
condições e padrões previstos neste artigo, resguardadas outras exigências 
cabíveis: (...) 

§ 4º Condições de lançamento de efluentes: (...) 

VII – DBO: até 60 mg/L ou: 

a) tratamento com eficiência de redução de DBO em no mínimo 60% e média 
anual igual ou superior a 70% para sistemas de esgotos sanitários e de 
percolados de aterros sanitários municipais; 

 A normativa prevê para disposição no solo apenas o disposto no artigo 24: 

Art. 24. A disposição de efluentes no solo, mesmo tratados, não poderá causar 
poluição ou contaminação das águas. 

Considerando que o percentual de 70% não pode ser aplicado para disposição de efluentes no solo e 
não é suficiente para comprovar que essas estações não causam poluição ou contaminação das águas, 
a Arsae-MG entende que não pode acatar esta contribuição da Copasa. 
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TEMA: Fator de qualidade 

Quanto à modificação da fórmula utilizada para cálculo do indicador ERD de forma a considerar uma 
maior proporcionalidade das vazões das estações de tratamento, a Arsae-MG optou por não acatar a 
sugestão. A agência entende que a aplicação do indicador ERD tem como objetivo incentivar a melhora 
na eficiência do serviço de tratamento em todos os municípios onde a Copasa presta o serviço, sejam 
eles de grande ou pequeno porte. A proposta da Copasa que procura a consideração do ERD com base 
na vazão, caso fosse acatada, faria com que o indicador fosse fortemente afetado pelas ETEs Arrudas e 
Onça, que atendem a RMBH. Somente essas duas ETEs correspondem a cerca de 33% da vazão de 
esgoto que a Copasa trata em Minas Gerais. Assim, o desempenho da companhia seria fortemente 
atrelado apenas ao desempenho na Região Metropolitana de Belo Horizonte, negligenciando o que 
ocorre em outros municípios mineiros atendidos pelo prestador. Além disso, a manutenção da fórmula 
do indicador da forma como inicialmente proposto garante maior clareza e transparência dos dados, 
uma vez que não haverá uma quebra da série histórica.  

Ainda sobre o cálculo do indicador Eficiência de Remoção de DBO (ERD), a Arsae-MG informa à Copasa 
que a partir desta revisão passará a utilizar para o cálculo apenas as informações entregues de acordo 
com a Resolução Arsae-MG 114/2018, de tal forma que os dados do percentual de remoção de DBO 
serão extraídos exclusivamente da base OP08 entregue à Gerência de Informações Operacionais (GIO). 

 

TEMA: Fator de qualidade 

C2.3.8 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

Para o serviço “Religar após suspensão indevida”, que compõe o indicador “taxa de atendimento aos 
prazos de serviços executados”, propõe-se a substituição do código 112 pelos códigos 11314, 11313 e 
11513.  

Para o serviço “Religar após regularização e solicitação do usuário”, sugere-se a utilização dos códigos 
11302, 11315 e 11529. 

Resposta: 

Contribuição acatada. 

Em relação ao indicador Taxa de Atendimento aos Prazos nos Serviços Executados foram feitas duas 
contribuições principais pela Copasa.  

Quanto à consideração dos códigos 11314 (Religação de Tamponamento indevido com instalação de 
hidrômetro) e 11313 (Religação de Tamponamento indevido sem instalação de hidrômetro), aplicáveis 
aos tamponamentos com e sem retirada de hidrômetro efetuados indevidamente; e também do código 
11513 (Religação de Supressão indevida) e a não consideração do código 112 (“Religar após suspensão 
indevida”) a Arsae-MG decidiu acatar a contribuição da Copasa, uma vez que pela análise da base de 
dados OP12: Solicitações e reclamações da Copasa, no período de janeiro a dezembro de 2019, foram 
identificados apenas 7 registros de religação após suspensão indevida, ao passo que a religação após 
tamponamento indevido (códigos 11313 e 11314) teve 4.272 ocorrências relatadas.  

Com o aceite desta contribuição, as religações após suspensão indevida, prevista na Res. Arsae-MG nº 
131/2019, art. 117, passarão a ser monitoradas por meio dos códigos de serviços propostos. 
Ressaltamos que, uma vez que os códigos 11313 e 11314 serão usados para avaliar a religação após 
suspensão indevida, eles deixarão de ser usados para avaliar a religação após regularização e solicitação 
de usuário (Res. Arsae-MG nº 131/2019, art. 118). 
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Para a variável religação após regularização e solicitação do usuário, quanto a consideração de utilizar 
os códigos 11302 (religação de tamponamento a pedido com instalação de hidrômetro) e 11315 
(religação de tamponamento a pedido sem instalação de hidrômetro), aplicáveis aos tamponamentos 
com e sem retirada de hidrômetro; e também ao código 11529 (religação de supressão a pedido), a 
Arsae-MG acata a proposta com algumas alterações. 

Pela análise da base de dados “OP12: Solicitações e reclamações da Copasa”, no período de janeiro a 
dezembro de 2019, observou-se que os códigos iniciados com 113 abrangem serviços solicitados e não 
solicitados pelos usuários. Para fazer jus ao disposto na Res. Arsae-MG nº 131/2019, art. 118., a 
solicitação da Copasa será aceita, limitando a análise aos serviços descritos como “a pedido do usuário”. 
Neste sentido, para analisar todos os serviços considerados “a pedido do usuário” além dos códigos 
propostos pela Copasa, serão incluídos os seguintes serviços na análise: 

 
Serviços considerados na análise 

Código  Descrição do serviço N % Observações 
1131500 RELIG. TAMPON.AGUA S/INST.HID. A PEDIDO                     70.118 10,6% Proposta Copasa 
1130200 RELIG. TAMPON.AGUA C/INST.HID. A PEDIDO                     22.201 3,4% Proposta Copasa 
1133400 RELIG. TAMPON.AGUA A PED.1 CONV P/TRIPL                      46 0,0%   
1133300 RELIG. TAMPON.AGUA A PED.1 CONV P/DUPLO                     21 0,0%   
1133500 RELIG. TAMPON.AGUA A PED.1 CONV P/QUAD.                     15 0,0%   
1135200 RELIG. TAMPON.AGUA PED.CONV CLIENTE 3                       7 0,0%   
1135100 RELIG. TAMPON.AGUA PED.CONV CLIENTE 2                       5 0,0%   
1135300 RELIG. TAMPON.AGUA PED.CONV CLIENTE 4                       5 0,0%   
1133800 RELIG. TAMPON.AGUA A PED.3 CONV P/QUADR                     3 0,0%   
1133600 RELIG. TAMPON.AGUA A PED.2 CONV P/TRIPL                     2 0,0%   

 

 

TEMA: Fator de Qualidade 

C2.3.9 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

(...) a Copasa considera justo que se adote o escalonamento do redutor de 20% para os três indicadores 
de qualidade da potabilidade da água. Assim, a sugestão da Companhia é que seja criado um menu 
deflator, no qual quanto menor a eficiência, maior o deflator, cujo limite seria um redutor de 20% sobre 
o resultado do indicador. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

O atendimento ao plano amostral das análises que alimentam os indicadores de qualidade é essencial 
para garantir o monitoramento e manutenção dos critérios de potabilidade da água. Não obstante, a 
agência aceitará planos amostrais abaixo da obrigação definida pelo Ministério da Saúde, considerando 
as dificuldades ainda encontradas para se atingir integralmente os padrões exigidos e a própria 
existência de metas do referido ministério para que se atinja percentuais mais elevados do plano 
amostral desejado. Dessa forma, a aplicação do redutor de 20% sobre o resultado dos indicadores em 
caso de não cumprimento amostral mínimo se mostra bastante permissiva em relação ao não 
cumprimento de uma obrigação da prestadora fundamental para a segurança e saúde da população. 
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TEMA: Fator de Qualidade 

C2.3.10 Contribuidor: Juan Alexandre 

Resumo da Contribuição: 

Ajuste na Eficiência de Remoção de DBO 

Resposta: 

Contribuição acatada. 

A fórmula do Percentual de Redução de DBO publicada na Nota Técnica CRE 11/2020 apresentou erro 
de digitação. Na versão desta nota técnica após audiência pública (Nota Técnica CRE 03/2021), a 
fórmula foi corrigida.  

 

TEMA: Fator de Qualidade 

C2.3.11 Contribuidor: Prefeitura Municipal de Timóteo 

Resumo da Contribuição: 

Seja criada tarifa diferenciada para aplicação e cobrança em caso de constantes deficiências no 
abastecimento de água. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

A Arsae-MG entende que a adaptação dos procedimentos comerciais do prestador para perceber uma 
aplicação de tarifas de água diferenciadas a depender de um conjunto de indicadores de qualidade da 
água demandaria um tempo que extrapolaria a duração desta revisão tarifária. Além disso, para esta 
revisão, a agência já propõe um conjunto de incentivos tarifários associados à qualidade do serviço de 
abastecimento de água, que traria resultados semelhantes ao proposto na contribuição. 

Conforme detalhado na Nota Técnica CRE 03/2021 (versão pós-audiência pública), problemas com a 
descontinuidade do abastecimento de água serão capturados pelo indicador Taxa de manifestações de 
falta de água e de descontinuidade. A proposta inicial da Arsae-MG calculava este indicador a partir da 
divisão entre o número de manifestações acerca da falta de água e a população total na área de 
concessão, porém após o recebimento de algumas contribuições, definiu-se por calcular esta taxa da 
seguinte forma:  

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 = (
∑ 𝑂𝑃12𝑀𝐹𝐴

∑ 𝑂𝑃0110

)  𝑥 10.000        

Onde: 

∑ 𝑂𝑃12𝑀𝐹𝐴: Somatório do número de manifestações sobre a falta de água no ano de referência, janeiro a dezembro, excluído 

o número de reclamações por falta de água originada de clientes desconectados;  
∑ 𝑂𝑃0110: Somatório do número de ligações ativas de água na área de concessão no ano de referência. 

Com a análise deste indicador será possível avaliar a continuidade do fornecimento de água nos 
municípios atendidos e estabelecer uma meta que incentive o prestador a diminuir as ocorrências de 
descontinuidade no abastecimento destas localidades. De acordo com a metodologia proposta, caso o 
valor apurado para esta taxa no período seja superior à meta regulatória estabelecida durante a 2ª RTP 
da Copasa, o prestador será penalizado, apresentando um menor Índice de Qualidade dos Serviços 
(IQS). 
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TEMA: Fator de Qualidade 

Os bônus e penalidades atrelados aos indicadores que compõem o IQS corresponderão ao Fator de 
Qualidade (FQ) que irá incidir sobre todos os itens da receita tarifária da Copasa nos reajustes anuais. 

Também vale a pena notar que, além de incluir um Fator de Qualidade no cálculo tarifário, a Arsae-MG 
ainda conta com o instrumento de sanção ao prestador caso seja identificada alguma não conformidade 
na prestação do serviço de abastecimento de água. No limite, se a Copasa apresentar alguma não 
conformidade, ela será multada pelo problema apresentado. 

 

TEMA: Fator de Desempenho do Atendimento Telefônico 

C2.3.12 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

A Copasa sugere, para o Fator de Desempenho, a aplicação de incentivos simétricos, isto é, que a parte 
premiativa deste fator seja igual à parte punitiva, de forma a incentivar a Companhia na busca contínua 
por melhores desempenhos no teleatendimento. Ademais, solicitamos que seja desconsiderado do Fator 
de Desempenho do Atendimento Telefônico (FD), dados extremamente afetados pelas atipicidades e 
restrições impostas em função de pandemia e externalidades. 

Resposta:  

Contribuição não acatada. 

Na revisão tarifária da Copasa de 2017, a Arsae-MG verificou que, até então, os serviços de 
teleatendimento não foram apenas entregues com qualidade satisfatória, como também todas as 
metas previstas para os indicadores de qualidade foram superadas. Por esse motivo entendeu que não 
seria mais necessário manter o incentivo do Fator de Desempenho do atendimento telefônico (FD) 
positivo na ordem de 10%, alterando-o para um limite superior de 5%, de forma a continuar 
encorajando a melhoria contínua dos serviços para os usuários. 

Nos reajustes tarifários ocorridos desde então (2018, 2019 e 2020), a Copasa continuou demonstrando 
desempenhos satisfatórios, com Fatores de Desempenho do atendimento telefônico sempre positivos. 
Os resultados foram, respectivamente, de 4,635%, 2,21% e 3,12%. Por isso, a Arsae-MG entende que o 
atual formato do FD está adequado e deve ser mantido para o próximo ciclo tarifário, de forma a 
continuar incentivando a Companhia a obter Índice de Desempenho superior a 87,5%. 

Em relação a mensuração do FD, a Arsae-MG fiscaliza e apura o resultado do índice de cada ano, com 
o período de referência de janeiro a dezembro do ano anterior à fiscalização, e o aplica no reajuste ou 
revisão tarifária seguinte. Além disso, de acordo com a Nota Técnica CRFEF/GREF 02/2013, dias ou 
períodos atípicos não devem ser considerados para a apuração dos indicadores de desempenho do 
atendimento telefônico o que já abarca, em certa medida, o pleito da Copasa de desconsideração de 
dados extremamente afetados por atipicidades. 

 

TEMA: Outros 

C2.3.13 Contribuidor: Flávio Barony 

Resumo da Contribuição: 

A concessionária deve ter um “bônus” quando faz o reúso do esgoto tratado ou uso agrícola do Lodo 
de Esgoto (Biossólidos) 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Outros 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Para a revisão tarifária da Copasa, a Arsae-MG adota a metodologia de preço-teto, que incentiva a 
prestadora a aumentar sua eficiência operacional, pois a redução de custos advinda desta melhoria 
pode ser retida pela prestadora e melhorar seus resultados financeiros. Assim, há ganhos para a Copasa 
na aplicação de tecnologias que reduzam seus custos operacionais. 

Por outro lado, a Arsae-MG alterará o tratamento dado a outras receitas operacionais indiretas na 
metodologia da revisão tarifária da Copasa, de forma que a prestadora possa reter um percentual 
dessas receitas. Assim, elas poderão obter rendimentos adicionais caso comercializem subprodutos de 
sua operação como no caso do lodo de esgoto para uso agrícola. 

Finalmente, cabe mencionar que a Arsae-MG irá incorporar um mecanismo tarifário específico para 
incentivar a empresa a investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação. A empresa poderá optar por 
direcionar parte do recurso para o desenvolvimento de novas tecnologias de reúso do esgoto tratado 
e do lodo de esgoto, que poderá gerar ampliação da aplicação dos subprodutos do tratamento de 
esgoto em diversos usos. 

 

TEMA: Outros 

C2.3.14 Contribuidor: Otávio Luiz Machado 

Resumo da Contribuição: 

Reclamações sobre a qualidade dos serviços prestados pela Copasa no município de Frutal, em 
especial, os serviços de esgotamento sanitário 

Resposta: 

Contribuição relacionada a questões operacionais dos serviços prestados pela Copasa. 

A contribuição do Sr. Otávio Luiz Machado ocorreu durante a fase virtual da Audiência Pública n° 
32/2020, para a qual ele havia se inscrito previamente. A manifestação do participante consistia em 
reclamação do serviço de saneamento básico e meio ambiente no município de Frutal/MG. 

Por se tratar de assunto relativo a questões operacionais da Copasa, a manifestação foi acolhida pela 
Ouvidoria da Arsae-MG que constatou que a reclamação já vinha sendo tratada pela mesma com 
orientação da Coordenadoria Técnica de Regulação Operacional e Fiscalização dos Serviços. 

Ademais, é importante acrescentar que, a fim de endereçar os problemas operacionais existentes nos 
serviços de esgotamento sanitário no município de Frutal, a Arsae-MG promoveu fiscalização, que está 
consolidada no Relatório de Fiscalização Operacional nº 126/2019. 

 http://www.arsae.mg.gov.br/images/documentos/rf_tec_op_ses_frutal.pdf 

 

 

http://www.arsae.mg.gov.br/
http://www.arsae.mg.gov.br/images/documentos/rf_tec_op_ses_frutal.pdf
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2.4. Programas Especiais 

TEMA: Subsídio Copanor 

C2.4.1 Contribuidor: Humberto de Souza Abreu 

Resumo da Contribuição: 

Qual o percentual destinado à COPANOR? Como são definidos, qual o critério econômico adotado? 
Qual a parte desse subsídio é pago pelo consumidor privado? Qual a parte desse subsídio é custeada 
diretamente pela COPASA? Qual a parte desse subsídio é paga pelo Estado de Minas Gerais? 

Resposta: 

Não há proposta de alteração metodológica na contribuição 

O Subsídio Copanor é objeto da Audiência Pública n° 35/2020 que trata das demais metodologias da 
Revisão Tarifária da Copasa e da Copanor, incluindo a reconstrução da receita da Copanor e o referido 
subsídio, respectivamente nas NT CRE n° 14/2020 e NT CRE n° 16/2020. A proposta apresentada pela 
Arsae-MG consiste em manter o atual formato do subsídio inter-regional entre Copasa e Copanor, 
instrumento que visa alocar na tarifa da Copasa recursos para garantir gastos em manutenção e a 
realização de investimentos na subsidiária, com o objetivo de trazer melhorias nas condições de 
infraestrutura para sua prestação de serviços. Como mencionado nas Notas Técnicas, o Estado de 
Minas Gerais paralisou a transferência de recursos do Tesouro para a Copanor em 2016 e não há 
previsão para sua retomada.  

Para o próximo ciclo, a agência propõe manter o mesmo montante financeiro anual do ciclo anterior 
(R$ 40 milhões), atualizado pelo INCC até a data base de dezembro de 2020. O impacto do subsídio 
sobre as tarifas da Copasa será marginal, sendo que sua apuração ocorrerá na 3ª fase de audiências 
públicas da Revisão Tarifária.  

Destaca-se que o subsídio Copanor é um instrumento tarifário, portanto, integralmente custeado pelos 
usuários da Copasa. A NT CRE 16/2020 demonstra como, apesar do subsídio inter-regional, a Copanor 
continuou a ter recorrentes resultados deficitários, dependendo de aportes da Copasa para além do 
subsídio tarifário. No entanto, com a 3ª Revisão Tarifária Periódica, a Arsae-MG espera reequilibrar as 
receitas e os custos da Copanor, de forma a evitar a necessidade de aportes da controladora caso a 
operação da subsidiária ocorra de forma adequada e eficiente. 

Finalmente, em função das alterações na Lei Federal do Saneamento Básico, a proposta do Subsídio 
Copanor é temporária e deverá perdurar somente até o próximo ciclo tarifário da Copasa, que se 
finaliza em 2025. 

 

TEMA: Subsídio Copanor 

C2.4.2 Contribuidor: Humberto de Souza Abreu 

Resumo da Contribuição: 

Sendo a COPASA uma empresa estatal de Economia Mista, portanto submetida às normas aplicáveis a 
empresas privadas, como a COPASA tem o Poder de conceder subsídios a COPANOR, que, ao que 
parece, é uma Empresa Pública (sem acionistas privados)?  

Questionamento se o mecanismo do subsídio se caracterizaria como desvio de finalidade.  

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Subsídio Copanor 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Primeiramente, cabe esclarecer que a Copanor é uma subsidiária integral da Copasa que, por sua vez, 
é uma empresa de capital misto, com ações negociadas em bolsa de valores, controlada pelo Estado de 
Minas Gerais. Ambas são empresas voltadas para serviços de saneamento básico e, como prestadoras 
de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, atividades econômicas de 
interesse público de titularidade dos municípios, estão sujeitas às condições dos contratos e à regulação 
desses serviços. 

O subsídio inter-regional entre Copasa e Copanor é um instrumento de financiamento desta última 
estabelecido pela Arsae-MG, agência reguladora de ambas as companhias. Em sua competência de 
regulação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a agência, autarquia 
especial do Estado de Minas Gerais, é responsável pela definição das tarifas que assegurem tanto o 
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos quanto a modicidade tarifária, bem como pela edição 
de normas relativas aos subsídios tarifários e não tarifários (artigos 22 e 23 da Lei 11.445/2007). 

A legalidade do subsídio tarifário foi corroborada pela Procuradoria do Estado de Minas Gerais quando 
da implementação do instrumento. Com a promulgação da Lei 14.026/2020, houve mudanças da 
legislação quanto à aplicação dos subsídios tarifários. Portanto, a Arsae-MG consultou novamente a 
Procuradoria do Estado que apontou pela possibilidade de manutenção em caráter temporário do 
instrumento nos mesmos moldes atuais, como proposto pela Arsae-MG para a Revisão Tarifária em 
curso. Para maior detalhamento do embasamento legal da proposta, a Nota Técnica CRE 08/2021 
(versão pós-audiência pública) faz um histórico da discussão jurídica do subsídio inter-regional. Além 
disso, está disponível no site da Arsae-MG o Parecer Jurídico da AGE-MG n° 16.282/2020 que trata da 
manutenção do subsídio inter-regional entre Copasa e Copanor13. 

 

TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

C2.4.3 Contribuidor: Colmeia de Curvelo 

Resumo da Contribuição: 

Incluir no cardápio de ações a implantação de projetos específicos selecionados pelos COLMEIAS. 
Haveria um Comitê da Arsae para analisar e aprovar estes projetos específicos que, após selecionados, 
seriam implantados via recursos do Pró-Mananciais. 

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada. 

Como descrito na Nota Técnica CRE 12/2020, para o planejamento do Programa de Proteção de 
Mananciais (PPM), a Copasa deverá apresentar anualmente uma “Lista de ações de proteção de 
mananciais” para validação da Arsae-MG. Essa lista será uma referência para validação por parte da 
agência quando o prestador apresentar as ações realizadas no ano. Sua elaboração é de 
responsabilidade da Copasa que poderá incluir as ações previstas para serem realizadas em cada 
Colmeia. A proposta original do programa, que prevê o planejamento negociado das ações, deve ser 
mantida, cabendo à companhia validar com os Colmeias e/ou com o Comitê Deliberativo quais ações 
deverão ser realizadas em cada microbacia e apresentar o planejamento anual do programa à Arsae-

 
13http://www.arsae.mg.gov.br/audiencia-publica/page/878-audiencia-publica-n-35-2020-2-fase-metodologias-para-a-revisao-
tarifaria-da-copasa-e-da-copanor  

http://www.arsae.mg.gov.br/
http://www.arsae.mg.gov.br/audiencia-publica/page/878-audiencia-publica-n-35-2020-2-fase-metodologias-para-a-revisao-tarifaria-da-copasa-e-da-copanor
http://www.arsae.mg.gov.br/audiencia-publica/page/878-audiencia-publica-n-35-2020-2-fase-metodologias-para-a-revisao-tarifaria-da-copasa-e-da-copanor
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TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

MG, que procederá à avaliação tanto da lista de ações como do planejamento anual, com base nos 
descritivos técnicos, justificativas, localidades de execução, custos e cronogramas físico-financeiros 
apresentados. 

Deve-se atentar que a Arsae-MG, como ente regulador da Copasa, é responsável pela aprovação das 
tarifas e seus componentes, entre os quais se inclui o PPM. Ela também é responsável pela fiscalização 
da correta aplicação dos recursos tarifários homologados. Dessa forma, o Comitê Deliberativo 
recomendado pela agência na NT CRE 12/2020, com o objetivo de reforçar a governança do programa 
e flexibilizar a aplicação de recursos em ações de proteção de mananciais de caráter estratégico para o 
estado, não seria composto pela própria agência, a fim de resguardar sua isenção e autonomia na 
atividade de regulação e fiscalização. Ou seja, com ou sem a criação do Comitê, a Arsae-MG deve 
exercer sua competência de regulação e fiscalização de forma independente. 

No entanto, a Arsae-MG não mais considera a possibilidade de criação de um comitê deliberativo 
para que a Copasa possa executar ações de proteção de mananciais em localidades sem os Colmeias, 
por exemplo. Essa retirada foi motivada pelas contribuições recebidas pela Arsae, que indicaram pela 
não aceitação do comitê nos moldes apresentados pela agência na audiência pública. 

Finalmente, destaca-se que a Arsae-MG não é um órgão com competência específica na área de política 
ambiental ou de recursos hídricos, embora sejam temas intrinsicamente ligados ao setor de 
saneamento. Assim, um comitê deliberativo da Arsae-MG que aprove as ações e projetos propostos no 
âmbito dos Colmeias não poderia ser instituído.  

 

TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

C2.4.4 Contribuidor: Colmeia de Curvelo 

Resumo da Contribuição: 

Educação Ambiental: que ações de educação ambiental, inclusive aquelas que preveem intervenções 
territoriais com cunho de formação e educação, possam acontecer onde houver necessidade, mediante 
aprovação, do Colmeia e Copasa, da proposta metodológica construída. 

Resposta: 

Contribuição acatada. 

Atualmente, o programa contempla ações de educação ambiental, sendo que, em 2019, foram 
investidos R$ 518 mil na promoção de atividades de Educação Ambiental nas Escolas – Chuá 
Socioambiental com recursos do PPM.  

Para a continuidade do uso do recurso do PPM em atividades de educação ambiental, estas deverão 
ser apresentadas pelo prestador na “Lista de ações de proteção de mananciais” e no Planejamento 
anual com as devidas informações para a análise e aprovação da Arsae-MG. 

 

TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

C2.4.5 Contribuidor: Colmeia de Curvelo 

Resumo da Contribuição: 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

Monitoramento qualiquantitativo: que seja viabilizada a contratação de consultoria para a construção 
do referido plano, definindo os profissionais necessários e metodologias, incluindo aspectos de 
monitoramento participativo e popular. 

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada. 

Na Nota Técnica CRE n° 12/2020, a Arsae-MG orientou que a Copasa utilize indicadores físicos que 
demonstrem os resultados das ações dos programas e que apresente os principais resultados à agência 
ao final do ciclo. Também orientou que a companhia “monitore os possíveis efeitos qualiquantitativos 
de suas ações nas estações de tratamento de água, de forma que, no longo prazo, esses indicadores 
forneçam subsídios práticos dos impactos das ações”. Finalmente, na nota técnica a Arsae-MG 
menciona que será exigida uma avaliação independente dos resultados do programa com Termo de 
Referência previamente aprovado pela agência e cujo dispêndio será considerado como Custo 
Regulatório. 

É importante esclarecer que os custos de contratação de consultoria para a realização da avaliação ao 
final do ciclo, incluindo para a construção metodológica do trabalho serão reconhecidos como custos 
regulatórios na tarifa, para além do 0,5% incorporado para o Programa de Proteção de Mananciais. 
Para tanto, a Copasa deverá apresentar a proposta de contratação com Termo de Referência e 
estimativa de custos da contratação antes de sua efetivação, bem como deverá apresentar os 
comprovantes de execução do orçamento e produto da contratação ao término do trabalho. Em 
relação as orientações quanto ao monitoramento de indicadores de resultados e de efeitos 
qualiquantitativos de suas ações, a Arsae-MG entende que essas atividades são inerentes à gestão do 
programa e devem fazer parte do trabalho da equipe da Copasa responsável pelo programa, portanto 
seu custo seria coberto pela tarifa da prestadora e não deveria ser pago com recursos oriundos do 0,5% 
alocado na tarifa para o programa. Caso a Copasa entenda que seja necessário a contratação de 
consultoria para a elaboração de planos de monitoramento específicos para o programa, ela poderá 
propor seu ressarcimento como custo regulatório, com as devidas justificativas que serão analisadas 
pela agência quanto à sua pertinência. 

 

TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

C2.4.6 Contribuidor: Colmeia de Curvelo 

Resumo da Contribuição: 

Ampliar as opções do Cardápio de Ações, conforme sugestões abaixo: 

• Sistemas inteligentes e automatizados para bocas de lobo para proteger os mananciais contra 
os resíduos sólidos levados pelas enxurradas;  

• Implantação de pequenas bacias de amortecimento de águas pluviais;  

• Implantação de sistemas de filtros/redes para reter resíduos sólidos que são lançados nos 
cursos d'água via drenagem pluvial;  

• Locar, perfurar, equipar e energizar poços artesianos, implantando tratamento simplificado e 
reservação em pequenas comunidades rurais ou cooperativas de agricultores de forma a 
eliminar captações superficiais nos cursos d'água protegidos pelo Programa Pró-Mananciais. 
Negociar contrapartidas como a liberação do cercamento das matas ciliares e nascentes, 
plantio e manutenção de mudas nativas para recompor as áreas, autorização para implantação 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

de barraginhas e recuperação de nascentes degradadas nas propriedades a serem atendidas 
pelo sistema simplificado;  

• Implantar Ecopontos para coletas de resíduos sólidos e eletrônicos com destinação adequada;  

• Implantar programas de recolhimento e destinação adequada do óleo de cozinha utilizado nas 
residências, restaurantes e indústrias (Programa De Olho no Óleo);  

• Implantar tecnologias alternativas para redução dos lixos e resíduos sólidos lançados nas redes 
de drenagem pluvial como: bueiros inteligentes (cestos instalados nos bueiros para reter os lixos 
trazidos pelas enxurradas e dar destinação adequada aos mesmos) e as redes instaladas nos 
pontos de lançamentos da drenagem nos córregos e rios, com a mesma finalidade de reter lixos 
trazidos pelas enxurradas e dar destinação adequada aos mesmos;  

• Implantar hortas comunitárias com o selo orgânico nas pequenas comunidades rurais e 
cooperativas de agricultores, viabilizando a infraestrutura para produção: água (poço artesiano 
equipado, energização, reservação, irrigação, etc), canteiros (substrato, ferramentas, etc), 
capacitação, cercamento, etc; 

• Construir/adequar Unidades de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos para fomento e 
gestão adequada dos resíduos;  

• Produzir material visual (placas informativas, banner, placas de advertência e alerta, cartazes, 
etc.) para divulgação das ações do Colmeia nas localidades e proteção das unidades na zona 
urbana que foram cercadas e tiveram mudas plantadas, bem como de outros programas e 
realizações do Colmeia. A produção desse material ocorreria localmente, contratado por cada 
SAS nos Distritos;  

• Implantar banheiros e fossas sépticas/biodigestores na zona rural;  

• Implantar ramais intradomiciliares em domicílios enquadrados na tarifa social e nas localidades 
onde há sistema dinâmico de coleta e tratamento dos esgotos. Junto com a execução do ramal 
intradomiciliar, seria executada a ligação do imóvel à rede dinâmica e também o entupimento 
da fossa negra utilizada. Dessa forma, eliminaríamos inúmeras situações onde há rede 
disponível de esgotamento sanitário, mas as famílias carentes continuam lançando seus 
esgotos em fossas negras ou em cursos d'água/grotas. 

• Instalação, em zonas rurais, de caixas d’água para coleta e tratamento de água de chuva, com 
utilização de um aparelho para converter a água de chuva em água tratada, propícia para o 
consumo humano. 

• Implantação de sistema ecológico de tratamento de esgotos em propriedades rurais. 

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada. 

Tais ações deverão ser analisadas e apresentadas à Arsae-MG pela companhia, após serem deliberadas 
com os Colmeias. Como descrito na Nota Técnica CRE 12/2020, para o planejamento do Programa de 
Proteção de Mananciais (PPM), a Copasa deverá apresentar anualmente uma “Lista de ações de 
proteção de mananciais” para validação da Arsae-MG. Essa lista será uma referência para validação por 
parte da agência quando o prestador apresentar as ações realizadas no ano. Sua elaboração é de 
responsabilidade da Copasa que poderá incluir as ações previstas para serem realizadas em cada 
Colmeia. A proposta original do programa de planejamento negociado das ações deve ser mantida, 
cabendo à companhia validar com os Colmeias quais ações deverão ser realizadas e apresentar o 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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planejamento anual do programa à Arsae-MG, que procederá à avaliação tanto da lista de ações como 
do planejamento anual, com base nos descritivos técnicos, justificativas, localidades de execução, 
custos e cronogramas físico-financeiros apresentados. 

 

TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

C2.4.7 Contribuidor: Colmeia de Curvelo 

Resumo da Contribuição: 

Outra sugestão seria a formalização de convênios com universidades nos municípios com COLMEIA para 
pagamento de bolsa estágio a estudantes de graduações relacionadas para realização de trabalho de 
conscientização e educação ambiental voltados para saneamento e uso correto dos serviços de água, 
esgoto e resíduos sólidos. Este trabalho ocorreria por meio de visitas nos imóveis dos moradores que 
compõem as bacias do Pró Mananciais, seja na zona urbana ou rural. 

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada. 

Atualmente, o programa contempla ações de educação ambiental, sendo que, em 2019, foram 
investidos R$ 518 mil na promoção de atividades de Educação Ambiental nas Escolas – Chuá 
Socioambiental com recursos do PPM.  

A Copasa poderá apresentar na Lista de ações de proteção de mananciais outros tipos de ações de 
educação ambiental, desde que a proposta tenha sido construída junto aos Colmeias. A lista deverá ser 
avaliada pela Arsae-MG.  

Cumpre destacar que a Arsae-MG aprova os tipos de ações que poderão ser contempladas pelo 
programa a cada ano, mas o arranjo administrativo e operacional para sua execução cabe tão somente 
à Copasa. Portanto, a decisão quanto a formalização de convênios e uso de mão de obra oriunda de 
universidades é da prestadora, embora a agência entenda que seja de grande importância para 
aumentar a efetividade do programa a realização de parcerias e convênios. Após o término de cada 
ano, a Copasa deve prestar contas dos gastos realizados no programa e a agência fiscalizará se os 
dispêndios atenderam aos critérios estabelecidos. 

 

TEMA: Incentivo à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

C2.4.8 Contribuidor: Colmeia de Curvelo 

Resumo da Contribuição: 

Programa de Incentivo à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) proposto pela ARSAE: estabelecer 
uma sistemática similar ao Pró Mananciais por meio da criação de Coletivos Técnicos envolvendo 
Universidades/Faculdades para a produção de tecnologias e inovações a serem aplicadas no Setor de 
Saneamento em Minas Gerais 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

A gestão do Programa de Incentivo à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) será da Copasa, que 
utilizará os recursos tarifários em conformidade com o Manual Técnico do programa, a ser publicado 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Incentivo à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

futuramente. Contudo, a Arsae-MG incentivará a Copasa a buscar parcerias externas para o 
desenvolvimento de novas tecnologias e inovação. A própria companhia, em reunião técnica realizada 
em 10 de outubro de 2020, ressaltou que deverá utilizar instrumentos de parceria e editais para seleção 
de projetos14. Certamente as universidades participarão do PDI, já que são importante elo da cadeia de 
produção de conhecimento, tecnologia e inovação. Por fim, para avaliação técnica-científica dos 
projetos concluídos, a Arsae-MG poderá buscar apoio nas entidades ligadas ao fomento de pesquisas. 
Adicionalmente, a agência poderá buscar aconselhamento entre notáveis e especialistas para avaliação 
dos projetos nas diversas fases do programa. 

 

TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

C2.4.9 Contribuidor: Colmeia de Conselheiro Lafaiete 

Resumo da Contribuição: 

O Coletivo Local de Meio Ambiente de Conselheiro Lafaiete prepõe a Inclusão das seguintes ações para 
financiamento do Programa de Proteção de Mananciais: 

a) Incluir estudo e implantação do sistema de esgotamento sanitário de acordo com as 
características locais de cada propriedade e comunidade;  

b) Construir banheiros nas propriedades com vulnerabilidade social; 

c) Criar parcerias com as instituições acadêmicas e de fomento a pesquisas;  

d) Contratação de estagiários; 

e) lncluir no macro contrato a limpeza de pequenas barragens; 

f) Serviço completo de instalação de bebedouros para dessedentação dos animais;  

g) Sistemas inteligentes e automatizados para bocas de lobo para proteger os mananciais contra 
os resíduos sólidos levados pelas enxurradas;  

h) implantar sistema de reaproveitamento de água de chuva em escolas (utilizando a água da 
cobertura das quadras) e creches. Nesses locais há um consumo considerável de água;  

i) Identificar e nomear os rios e córregos existentes, chamando assim a atenção da comunidade 
para importância desse recurso e sua existência; 

j) Ampliar ações de plantio/cercamento, liberando para outros mananciais, ainda que não seja o 
principal manancial (ex. Manancial Bananeiras). Não esperar que chegue em um ponto 
extremamente crítico para iniciar as ações;  

k) lncluir a subsolagem;  

l) Firmar parceria com empresas de coleta seletiva e destinação correta dos resíduos sólidos.   

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada. 

Como descrito na Nota Técnica CRE 12/2020, para o planejamento do Programa de Proteção de 
Mananciais (PPM), a Copasa deverá apresentar anualmente uma “Lista de ações de proteção de 

 
14 Ver RELATÓRIO TÉCNICO CRE nº 06/2020, disponível em: 
http://arsae.mg.gov.br/images/Relatorios/RTRevisaoCopasa/Relatrio%20Tcnico_PDI_pos_RT_final.pdf 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

mananciais” para validação da Arsae-MG. Essa lista será uma referência para validação por parte da 
agência quando o prestador apresentar as ações realizadas no ano. Sua elaboração é de 
responsabilidade da Copasa que poderá incluir as ações previstas para serem realizadas em cada 
Colmeia. A proposta original do programa de planejamento negociado das ações deve ser mantida, 
cabendo à companhia validar com os Colmeias quais ações deverão ser realizadas em cada microbacia 
e apresentar o planejamento anual do programa à Arsae-MG, que procederá à avaliação tanto da lista 
de ações como do planejamento anual, com base nos descritivos técnicos, justificativas, localidades de 
execução, custos e cronogramas físico-financeiros apresentados.  

Nota-se que dentre as ações sugeridas para inclusão do programa, as identificadas pelos itens a, e, f, j 
e k já são contempladas ou possuem ações similares realizadas pelo programa, então cabe à Copasa 
fazer a avaliação da manutenção dessas junto aos Colmeias para posterior apresentação à Arsae-MG.  

 

TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

C2.4.10 Contribuidor: Colmeia de Conselheiro Lafaiete 

Resumo da Contribuição: 

Proposição de uma série de iniciativas para o aprimoramento do programa; 

a) Priorização do diagnóstico das microbacias a ser realizado por empresas profissionais da área/ 

b) Reavaliação do cardápio de ações e, detrimento das peculiaridades e os problemas de cada 
microbacia 

c) Intensificação das fiscalizações e acompanhamento do Programa 

d) Conscientização da responsabilidade compartilhada; 

e) Incentivos às Políticas Públicas com a participação da sociedade na criação de aspectos legais 
voltados para os interesses das partes 

f) Seja dada a visibilidade ao Programa utilizando-se de todos os recursos de comunicação para 
apresentação de resultados e realidades;   

g) Haja atrativos para envolver mais parceiros para um COLMEIA mais atuante e os atores sintam-
se incentivados a contribuir com as especialidades de cada representante; 

h) Se aprimore os instrumentos de gestão para expansão do Programa revendo os critérios de 
hierarquização dos municípios; 

i) Se crie indicadores para monitoramento de resultados e repasse das contribuições de cada 
parceiro; 

j) A participação da Arsae-MG seja atuante e compartilhada com outros Órgãos voltados aos 
objetivos do Programa. 

k) Se crie um portal de transparência para apresentação e divulgação dos resultados, bem como, 
do planejamento e execução efetiva das ações, além dos meios de comunicação por redes 
sociais, nem sempre de alcance de todos. Valor arrecadado/valor aplicado por 
município/região, dentre outras informações. 

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada. 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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A proposta da Arsae-MG para o funcionamento do Programa de Proteção de Mananciais durante o 
próximo ciclo tarifário incorpora diversas melhorias alinhadas com a contribuição. Entre os 
aprimoramentos propostos pela agência, destaca-se: 

• Reforço da necessidade do uso e elaboração de diagnósticos de microbacias; 

• Apresentação da lista de ações de proteção de mananciais anualmente; 

• Apresentação de planos anuais e plurianuais do programa com a previsão das ações, 
quantitativos e recursos necessários por localidade, idealmente, detalhados por microbacia; 

• Continuidade dos Colmeias como parte ativa do planejamento, execução e governança do 
programa, reforçando a participação e envolvimento das comunidades e de organizações 
locais; 

• Sugestão de criação de comitê deliberativo composto por representantes do poder público 
estadual e municipal e representantes da sociedade civil organizada que poderá aprovar a 
priorização das microbacias, o planejamento e as ações do programa, além daquelas definidas 
pelos Colmeias; 

• Recomendação de que o prestador monitore indicadores físicos que demonstrem os resultados 
das ações do programa e o monitoramento de efeitos qualiquantitativos de suas ações nas 
estações de tratamento de água; 

• Exigência de realização de avaliação independente dos resultados do programa no terceiro ano 
do ciclo tarifário; 

• Exigência de que a Copasa disponibilize em seu site as seguintes informações, com vistas a 
ampliar a transparência do programa: 

o Diagnósticos completos das bacias/microbacias;  
o Critérios detalhados utilizados para escolha dos mananciais de atuação;  
o Planejamento anual das ações por bacia/microbacia com indicadores para 

monitoramento;  
o Planejamento plurianual das ações por bacia/microbacia com indicadores para 

monitoramento (planejamento para o ciclo tarifário);  
o Relatório consolidado de resultados;  
o Notas explicativas sobre a execução do PPM;  
o Resumo de intervenções realizadas;  
o Resumo de recursos utilizados;  
o Visão comparativa planejamento versus execução;  
o Contribuições dos Colmeias;  
o Deliberações do comitê do programa. 

Contudo, em função das contribuições recebidas pela Arsae-MG na Audiência Pública 32/2020, a Arsae-
MG optou por retirar a possibilidade de criação de um comitê deliberativo para aprovação de ações a 
serem realizadas no âmbito do programa em localidades que não possuam os Colmeias. Esta decisão 
se fundamentou na recepção de contribuições que indicaram ser contrárias à criação de um comitê nos 
moldes apresentados na audiência pública. 

 

TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

C2.4.11 Contribuidor: Flávio Barony 

Resumo da Contribuição: 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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Receber recursos do Comitê de Bacia Hidrográfica para promover ações contra o assoreamento, 
proteção de nascentes e congêneres; 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

A metodologia apresentada pela Arsae-MG para o Programa de Proteção de Mananciais tem como 
objetivo nortear o funcionamento da aplicação do recurso repassado pela tarifa dos serviços. A Copasa 
tem autonomia para buscar a captação de recursos não tarifários e realizar parcerias com outros órgãos 
inclusive com os Comitês de Bacia Hidrográfica.  

No âmbito da regulação do mecanismo tarifário instituído pela agência para financiar o programa, não 
são definidas regras para a aplicação de recursos não tarifários nem para a realização de parcerias. No 
entanto, a agência considera de extrema relevância a busca de parcerias e complementações com 
outros órgãos e programas que conversam com a proteção de mananciais, com o intuito de 
potencializar os resultados do programa da Copasa. 

 

TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

C2.4.12 Contribuidor: Flávio Barony 

Resumo da Contribuição: 

Manter o formato atual do COLMEIA como instrumento de controle social, com transparência dos 
recursos aplicados. 

Resposta: 

Contribuição acatada. 

A Arsae-MG concorda que os Colmeias são importantes instrumentos de controle social, transparência 
do programa, além de colaborarem para o melhor planejamento e execução das ações. Por isso, propõe 
que o formato de planejamento e execução realizados em parceria com os Colmeias se mantenha.  

Ademais, em função das contribuições recebidas pela Arsae-MG na Audiência Pública 32/2020, a Arsae-
MG optou por retirar a possibilidade de criação de um comitê deliberativo para aprovação de ações a 
serem realizadas no âmbito do programa em localidades que não possuam os Colmeias.  

Esta decisão se fundamentou na recepção de contribuições que indicaram ser contrárias à criação de 
um comitê nos moldes apresentados na audiência pública. 

 

TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

C2.4.13 Contribuidor: Flávio Barony 

Resumo da Contribuição: 

Sobre aplicação dos recursos no âmbito dos programas de recuperação ambiental, não fazer “analogia 
ao subsídio cruzado” também para fins de aplicação dos recursos (no Pro-mananciais ou dos Fundos 
Municipais de Saneamento), ou seja, verificar o lucro da concessionária dentro da respectiva localidade 
para fins de repasse (percentual definido), podendo ser superior, mas nunca inferior a este, assim de 
fato haverá aplicação local, o que até faz jus ao nome da sigla COLMEIA 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

A Arsae-MG irá manter a lógica de planejamento do programa dividido em três regiões em que a Copasa 
deverá buscar aplicar em uma região os recursos arrecadados com o 0,5% da tarifa destinada ao 
programa na própria região.  

A princípio não será definido um percentual mínimo de reaplicação do recurso na própria região de 
origem da arrecadação, portanto não haverá glosas de recursos por este motivo. No entanto, caso a 
agência perceba que o programa não está observando este princípio de distribuição, ela poderá propor 
percentuais obrigatórios de aplicação nas regiões cuja definição deverá ser precedida de consulta 
pública. Caso a aplicação dos percentuais seja aprovada ensejará a possibilidade de glosas.  

Após a distribuição destes recursos, a Companhia com o apoio dos Colmeias poderá fazer a destinação 
que melhor atender aos municípios mediante diagnósticos. 

Assim, embora não haja obrigação para que o recurso arrecadado em um município seja aplicado no 
mesmo, incentiva-se a distribuição geográfica das ações do Programas seguindo diretriz de 
planejamento relacionado às bacias hidrográficas do Estado. Vale ressaltar que a lógica do programa 
possui uma forte vertente regional uma vez que as ações podem atingir resultados em bacias 
hidrográficas, não se limitando apenas aos limites do município a que pertence o manancial que foi 
alvo da intervenção do programa. 

 

TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

C2.4.14 Contribuidor: Juscelino Antonio de Sousa 

Resumo da Contribuição: 

Não é a favor da criação do Comitê e sim do fortalecimento dos Colmeias. 

Resposta: 

Contribuição acatada. 

A Arsae-MG concorda que os Colmeias são importantes instrumentos de controle social, transparência 
do programa, além de colaborarem para o melhor planejamento e execução das ações. Por isso, propõe 
que o formato de planejamento e execução realizados em parceria com os Colmeias se mantenha. 

Ademais, em função das contribuições recebidas pela Arsae-MG na Audiência Pública 32/2020, a Arsae-
MG optou por retirar a possibilidade de criação de um comitê deliberativo para aprovação de ações a 
serem realizadas no âmbito do programa em localidades que não possuam os Colmeias.  

Esta decisão se fundamentou na recepção de contribuições que indicaram ser contrárias à criação de 
um comitê nos moldes apresentados na audiência pública. 

 

TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

C2.4.15 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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Propomos, a criação do comitê consultivo e que este atue no fortalecimento dos laços em prol dos 
objetivos do Programa e no apoio técnico para construção de estratégias de atuação, assim como na 
validação de ações propostas pela Copasa que não são inerentes aos Colmeias ou onde 
comprovadamente não houve interesse por parte de prefeituras ou outras instituições para a sua 
formação, em paralelo a manutenção da metodologia de formação dos Colmeias. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

A Arsae-MG não se opõe à criação do comitê consultivo que pode fortalecer a governança e controle 
social do programa. Contudo, essa é uma decisão exclusivamente de responsabilidade da Copasa e não 
afetará as considerações tarifárias da Arsae-MG em relação ao programa. 

Ademais, em função das contribuições recebidas pela Arsae-MG na Audiência Pública 32/2020, a Arsae-
MG optou por retirar a possibilidade de criação de um comitê deliberativo para aprovação de ações a 
serem realizadas no âmbito do programa em localidades que não possuam os Colmeias. 

Esta decisão se fundamentou na recepção de contribuições que indicaram ser contrárias à criação de 
um comitê nos moldes apresentados na audiência pública. 

 

TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

C2.4.16 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

Com o intuito de fortalecer a atuação dos Colmeias, propomos a disponibilização do recurso do 
Programa para a elaboração prévia de diagnósticos técnicos complementares aos diagnósticos 
existentes, de maneira a enriquecer tecnicamente, auxiliando na priorização dos mananciais, nos 
planejamentos e nas ações a serem implantadas. 

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada. 

A sugestão de incluir a elaboração de diagnósticos técnicos específicos para o programa que sejam 
complementares aos diagnósticos existentes é válida e vai de encontro às recomendações da Arsae-
MG para aperfeiçoamento do planejamento. Porém cabe à companhia negociar e validar com os 
Colmeias quais ações deverão ser realizadas em cada microbacia e apresentar a lista de ações de 
proteção de mananciais e o planejamento anual do programa à Arsae-MG, que procederá à avaliação 
dos dois documentos, com base nos descritivos técnicos, justificativas, localidades de execução, custos 
e cronogramas físico-financeiros apresentados.   

Assim, a proposta de inclusão da elaboração de diagnósticos na lista de ações de proteção de 
mananciais e no planejamento anual deverá atender aos mesmos critérios que as demais propostas de 
ações. 

 

 

TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

C2.4.17 Contribuidor: Copasa 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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Resumo da Contribuição: 

Sugerimos a extinção da divisão de recursos pelas três regiões no Estado ou que a Agência sinalize os 
mecanismos de acompanhamento da equidade entre regiões de forma prévia, evitando possíveis glosas 
inesperadas à Copasa. 

Resposta: 

Proposta não acatada. 

A Arsae-MG entende que a extinção da divisão de recursos pelas três regiões do estado não é benéfica, 
pois pode acarretar excessiva concentração de recursos em poucas regiões do estado. A agência irá 
manter a lógica de planejamento do programa dividido em três regiões em que a Copasa deverá buscar 
aplicar em uma região os recursos arrecadados com o 0,5% da tarifa destinada ao programa na própria 
região. A princípio não será definido um percentual mínimo de reaplicação do recurso na própria região 
de origem da arrecadação, portanto não haverá glosas de recursos por este motivo. No entanto, caso 
a agência perceba que o programa não está observando o princípio de distribuição entre as três regiões, 
ela poderá propor percentuais obrigatórios de aplicação nas regiões a partir de uma consulta pública. 
Caso a proposta seja aprovada, ela ensejará a possibilidade de glosas.  

 

TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

C2.4.18 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

Portanto, reforçarmos a necessidade da contratação, já sinalizada positivamente na nota técnica 
12_2020, profissional de desenvolvimento de sistemas que viabilizaria com agilidade e exclusividade as 
demandas de automatização da matriz de hierarquização. 

Resposta: 

Conforme apontado na Nota Técnica CRE 12/2020, a Arsae-MG considerará os recursos para 
contratação de desenvolvedores de sistemas pela Copasa, com o objetivo de acelerar o 
desenvolvimento da sistematização do planejamento (hierarquização, plano de ação anual, etc) e 
acompanhamento da execução do programa como Custo Regulatório. Portanto, será valor além dos 
0,5% da receita referentes ao programa e considerados de forma retroativa. 

 

TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

C2.4.19 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

Sugerimos, que os recursos do Programa também possam ser utilizados para a realização de análises 
espaciais para o mapeamento de áreas prioritárias a serem trabalhadas, com identificação de melhores 
técnicas de intervenção e avaliação da relação investimento – retorno ambiental das diferentes ações. 

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada. 

A princípio, a sugestão da Copasa vai no sentido de aperfeiçoar os diagnósticos de proteção de 
mananciais que devem subsidiar as ações do programa. Como mencionado na Contribuição C2.4.16, 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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ações no sentido de elaborar e aperfeiçoar os diagnósticos técnicos específicos para o programa que 
sejam complementares aos diagnósticos existentes são válidas e vão de encontro às recomendações 
da Arsae-MG para aperfeiçoamento do planejamento.  

Porém cabe à companhia validar com os Colmeias quais ações deverão ser realizadas em cada 
microbacia e apresentar a lista de ações de proteção de mananciais e o planejamento anual do 
programa à Arsae-MG, que procederá à avaliação dos dois documentos, com base nos descritivos 
técnicos, justificativas, localidades de execução, custos e cronogramas físico-financeiros apresentados.  

 

TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

C2.4.20 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

Sugerimos que Copasa tenha autonomia para a aplicação de recursos do Programa, em consultorias 
para elaboração de termos de referências, para definição de áreas de atuação, no caso de poços 
subterrâneos, e para contratações de fiscalizações de ações que exigem conhecimento técnico 
específico e não disponível nas equipes que atuam no Programa. 

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada. 

A instituição do mecanismo tarifário para destinação de 0,5% da Receita Operacional do prestador para 
financiamento do Programa de Proteção de Mananciais visa garantir recursos para aplicação em ações 
que diretamente contribuem para o alcance dos objetivos do programa. 

Ações que visam melhorar a gestão do programa, como é o caso da elaboração de termos de referência 
para contratação de empresas e equipes que executarão as ações técnicas do programa, em geral, são 
consideradas como Custo Regulatório e devem passar por um exame caso a caso pela agência para 
avaliar sua real necessidade e pertinência para o programa. Isso porque a gestão do programa é 
realizada pelo corpo técnico da Copasa, portanto, entende-se que seus custos são pagos por meio da 
tarifa.  

Desta forma, para a aplicação e recursos na contratação das referidas consultorias não deverá ser 
utilizado o recurso do programa, mas feita a devida avaliação para consideração ou não como Custo 
Regulatório. 

 

TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

C2.4.21 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

Sugerimos, portanto, que ações de educação ambiental, inclusive aquelas que preveem intervenções 
territoriais com cunho de formação e educação, possam acontecer onde houver necessidade, mediante 
aprovação, do Colmeia e Copasa, da proposta metodológica construída. 

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada. 
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TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

Atualmente, o programa contempla ações de educação ambiental, sendo que, em 2019, foram 
investidos R$ 518 mil na promoção de atividades de Educação Ambiental nas Escolas – Chuá 
Socioambiental com recursos do PPM.  

A Copasa poderá apresentar na lista de ações de proteção de mananciais outros tipos de ações de 
educação ambiental, desde que a proposta tenha sido construída junto aos Colmeias. 

 

TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

C2.4.22 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

Solicitamos que o prazo para entrega dos documentos anuais (exceto os relatórios de auditoria) e o 
planejamento plurianual, descritos na tabela 2 da NT_CRE_12_2020, deve ser até o 25° do mês de 
janeiro e não de dezembro, como proposto na nota, uma vez que precisamos encerrar o ano civil para 
consolidar os relatórios anuais e o planejamento do ano subsequente. 

Resposta: 

Contribuição acatada. 

 

TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

C2.4.23 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

Algumas ações não são municipalizadas, como evento anual dos Colmeias, materiais para mobilizações 
sociais e educação ambiental, equipamentos suporte para as equipes, dentre outras, e como no 
momento a prestação de contas deve ser feita por centros de custos dos municípios pertencentes ao 
Programa, estas ações ficam com lançamentos contábeis-financeiros inconsistentes, uma vez que o 
custo delas é dividido igualmente por todos os municípios, gerando informação distorcida. Sugerimos 
que seja aceito para fins de prestação de contas, nestes casos, os lançamentos em centro de custo da 
área gestora do Programa. 

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada 

O lançamento das informações contábeis-financeiras por município é importante para o 
acompanhamento da distribuição geográfica dos dispêndios do programa e para o cruzamento com 
informações sobre a execução das ações que permitem avaliar o planejamento e operacionalização do 
Programa. É possível verificar que nos relatórios de fiscalização do Programa, a agência apresenta a 
distribuição das ações e dos dispêndios pelos municípios com o objetivo de avaliar a abrangência e 
distribuição espacial do programa. 

Reconhece-se que existem ações não municipalizadas, o que pode dificultar o lançamento das 
informações contábeis-financeiras. Para tais ações, a Arsae-MG recomenda que a Copasa busque um 
rateio mais adequado entre os municípios, que não a distribuição equânime entre todos eles, buscando 
observar, por exemplo, o quanto cada município usufrui daquela ação. Material para mobilização social, 
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TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

por exemplo, pode usar como critério de rateio, o mesmo critério adotado para a distribuição desse 
material entre os municípios. 

Finalmente, reconhecendo as dificuldades no rateio entre municípios para um programa cujo 
planejamento e execução não obedece necessariamente à lógica municipal, a Arsae-MG permitirá que, 
para ações de execução centralizada ou regionalizada, a Copasa adote o rateio por região de divisão do 
programa (Sudoeste, São Francisco e Leste). Essa regra deve simplificar o rateio de custos centralizados, 
ao mesmo tempo que permite à Arsae-MG continuar avaliando a distribuição do uso dos recursos e a 
qualidade do planejamento e execução do Programa de Proteção de Mananciais. 

 

TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

C2.4.24 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

Sugerimos que seja viabilizada a contratação de consultoria para a construção do referido plano, 
definindo os profissionais necessários e metodologias, incluindo aspectos de monitoramento 
participativo e popular. 

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada. 

A instituição do mecanismo tarifário para destinação de 0,5% da Receita Operacional do prestador para 
financiamento do Programa de Proteção de Mananciais visa garantir recursos para aplicação em ações 
que diretamente contribuem para o alcance dos objetivos do programa. 

Ações que visam melhorar a gestão do programa, como é o caso da construção do plano de 
monitoramento, em geral, são consideradas como Custo Regulatório e devem passar por um exame 
caso a caso pela agência para avaliar sua real necessidade e pertinência para o programa. Isso porque 
a gestão do programa é realizada pelo corpo técnico da Copasa, portanto, entende-se que seus custos 
são pagos por meio da tarifa.  

Desta forma, para a aplicação e recursos na contratação das referidas consultorias não deverá ser 
utilizado o recurso do programa, mas feita a devida avaliação para consideração ou não como Custo 
Regulatório. 

Ressalta-se que a realização de monitoramento de indicadores e resultados é etapa essencial da gestão 
do programa, que deveria ser realizada desde o seu início pela equipe da Copasa responsável, o que 
deverá ser levado em consideração pela agência caso o prestador formalize o pedido de inclusão deste 
tipo de gasto como Custo Regulatório. 

 

TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

C2.4.25 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

Ampliação de utilização dos recursos - A Copasa enumerou uma série de ações que deveriam ser 
financiadas com os recursos do Pró-Mananciais. 
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- Ações de planejamento e gestão, como a contratação de desenvolvedores de sistemas, que permitirão 
uma melhor sistematização das informações trabalhadas previamente (hierarquização mananciais, 
plano de ação dos Colmeias, plano de ação anual, entre outros); 

- Apoio no diagnóstico dos Colmeias e na mobilização social e aplicação de metodologias na solução de 
conflitos, de forma a melhorar o desempenho dos Colmeias e auxiliá-los na busca de melhores práticas 
disponíveis; 

- Apoio no cadastro de propriedades e ações de adequações ambientais nas bacias; 

- Apoio na gestão dos Colmeias, inclusive evidenciando as ações de parceria; 

- Elaboração de relatórios que possam ampliar as ações de transparência do Programa; 

- Apoio na organização dos Encontros Anuais dos Colmeias. 

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada 

A instituição do mecanismo tarifário para destinação de 0,5% da Receita Operacional do prestador para 
financiamento do Programa de Proteção de Mananciais visa garantir recursos para aplicação em ações 
que diretamente contribuem para o alcance dos objetivos do programa. 

Ações que visam melhorar a gestão do programa, em geral, serão consideradas como Custo Regulatório 
e devem passar por um exame caso a caso pela agência para avaliar sua real necessidade e pertinência 
para o programa. Isso porque a gestão do programa é realizada pelo corpo técnico da Copasa, portanto, 
entende-se que seus custos são pagos por meio da tarifa.  

Desta forma, para a aplicação e recursos na contratação de desenvolvedores de sistemas, gestão dos 
Colmeias e elaboração de relatórios para transparência não deverá ser utilizado o recurso do programa, 
mas feita a devida avaliação para consideração ou não como Custo Regulatório. 

No entanto, ações no sentido de elaborar e aperfeiçoar os diagnósticos técnicos específicos para o 
programa que sejam complementares aos diagnósticos existentes são válidas na lista de ações de 
proteção de mananciais, pois contribuem diretamente na assertividade do programa e vão ao encontro 
das recomendações da Arsae-MG para aperfeiçoamento do planejamento. Porém cabe à companhia 
validar com os Colmeias quais ações deverão ser realizadas em cada microbacia e apresentar a lista de 
ações de proteção de mananciais e o planejamento anual do programa à Arsae-MG, que procederá à 
avaliação dos dois documentos, com base nos descritivos técnicos, justificativas, localidades de 
execução, custos e cronogramas físico-financeiros apresentados. 

 

TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

C2.4.26 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

Diante do exposto, a Copasa solicita que os recursos do Programa de Proteção de Mananciais sejam 
cobrados e apresentados aos consumidores separadamente dos itens da Receita Tarifária. 
Adicionalmente, concordamos a proposta da Agência em reduzir a frequência da compensação 
financeira para dois anos. 

Resposta:  
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TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

Contribuição não acatada. 

A agência preza pela transparência e a apresentação da parcela da tarifa destinada ao programa na 
fatura contribui neste sentido. Portanto, a Copasa poderá incluir na fatura a demonstração da parcela 
da fatura destinada ao programa. 

Ressalta-se, porém, que o mecanismo tarifário do Programa de Proteção de Mananciais é um item 
incorporado à Receita Tarifária Base da Copasa, considerado para fins do cálculo do reposicionamento 
tarifário do prestador nas revisões e reajustes tarifários, portanto não deve ser cobrado separadamente 
dos itens da Receita Tarifária. 

 

TEMA: Repasse aos Fundos Municipais de Saneamento Básico 

C2.4.27 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

A fim de dar mais transparência aos recursos arrecadados, a Copasa sugere que os recursos destinados 
aos Fundos Municipais de Saneamento Básico sejam cobrados e apresentados aos consumidores 
separadamente dos itens da Receita Tarifária e discriminados na fatura de acordo com o recurso 
repassado a cada município. 

Resposta: 

Contribuição não acatada 

Apesar da Arsae-MG reconhecer a necessidade de ampliação da transparência quanto aos recursos 
arrecadados pela tarifa, a proposta da Copasa vai de encontro com a metodologia de Revisão Tarifária 
da Arsae-MG que prevê um quadro tarifário único para toda a área de abrangência do serviço de cada 
prestador. 

Há que se destacar que o art. 13 da Lei 11.445/2007 permite o direcionamento de parcela das receitas 
dos serviços com a finalidade de custear os Fundos Municipais de Saneamento Básico. Neste sentido, 
o repasse ao fundo não deveria ser dissociado da Receita Tarifária nem cobrado à parte da tarifa, como 
uma taxa adicional. O que poderia inclusive conformar ilegalidade na criação de tributos não previstos 
em lei. 

Adicionalmente, deve-se ressaltar que a Arsae-MG tem buscado dar ampla divulgação do mecanismo 
de repasse aos FMSBs com o objetivo de alcançar todos os municípios atendidos pelos prestadores 
regulados da agência. O alcance da totalidade dos municípios reduzirá o subsídio cruzado presente 
nesse componente tarifário. 

A agência também destaca o esforço feito na busca de melhoria da transparência quanto aos custos 
arcados pela tarifa, em especial, na adoção de tarifas aderentes aos custos. Assim, foram propostas 
mudanças na estrutura tarifária da Copasa e da Copanor que sinalizassem adequadamente ao usuário 
o custo dos serviços de abastecimento de água, coleta de esgoto e tratamento de esgoto. As 
contribuições apresentadas pela Copasa sobre estrutura tarifária, em complementação ao discutido na 
NT CRE 13/2020, destacaram a complexidade e possíveis dificuldades de se caminhar para tarifas 
aderentes aos custos. As contribuições da Copasa quanto à estrutura tarifária também apontam para 
a complexidade e dificuldades de se definir tarifas que sejam aderentes aos custos dos serviços. 
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Assim, é um contrassenso querer avançar na extinção dos subsídios cruzados gerados pelos repasses 
aos FMSBs conforme previsão legal, uma vez que esses valores são reduzidos quando comparados a 
outros subsídios cruzados existentes na composição tarifária e que ainda precisam ser melhor tratados. 

 

TEMA: Repasse aos Fundos Municipais de Saneamento Básico 

C2.4.28 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

Diante do exposto, a Copasa solicita que o repasse aos Fundos Municipais de Saneamento Básico seja 
condicionado à adimplência dos consumidores do poder público ligados aos municípios habilitados ao 
repasse. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

A contribuição da Copasa carece de fundamento legal, uma vez que a Lei 11.445/2007 garante aos 
municípios o direito de instituírem fundos com a finalidade de custear a universalização dos serviços 
de saneamento e que parcela das receitas dos serviços de saneamento poderá ser destinada a eles. 

Deve-se reforçar que os FMSBs têm como objetivo apoiar o financiamento da universalização dos 
serviços de saneamento básico. Condicioná-lo à adimplência do poder público representaria prejuízos 
expressivos à toda a população do município, postergando seu acesso a um serviço básico de 
infraestrutura, com efeitos de longo prazo no bem-estar da população, em vista de problemas 
administrativos e financeiros da gestão pública municipal do momento. 

Portanto, a Arsae-MG entende que a proposição da Copasa é temerária por causar prejuízos ao alcance 
da universalização do saneamento básico e por reforçar a carência de recursos aos municípios que se 
deparam com condições orçamentárias mais críticas. 

 

TEMA: Incentivo à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

C2.4.29 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

“(...) a Copasa propõe que os resultados que venham a ser auferidos com as iniciativas desenvolvidas 
no âmbito do PDI não sejam compartilhados junto às demais Outras Receitas.” 

Resposta:  

Contribuição parcialmente acatada. 

Conforme resposta a contribuição C2.1.8 e seguindo a abordagem da Aneel15 para compartilhamento 
de receitas provenientes da comercialização de direitos de propriedade e de produtos obtidos em um 
projeto de Pesquisa e Desenvolvimento, a Arsae-MG determina que 50% das receitas de royalties sejam 
revertidas para a modicidade tarifária, de forma que a retenção da metade dessas receitas incentive a 
prestadora na execução do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. 

 
15 http://www2.aneel.gov.br/cedoc/aren2018819_Proret_Submod_2_7_V5.pdf  
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Ressalta-se que os ganhos de produtividade resultantes do Programa de PDI serão, em parte, 
absorvidos pelos usuários via Fator X.  

 

TEMA: Incentivo à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

C2.4.30 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

“(...) a Copasa sugere que o plano quadrienal não seja estático e imutável, ou seja, que possa haver 
revisões periódicas do planejamento (como ocorre no programa de P&D da ANEEL), de forma que sejam 
contempladas novas oportunidades, necessidades e mudanças de estratégia da empresa, e validadas 
as linhas temáticas e projetos que continuem relevantes decorrido tempo do planejamento inicial. 

Resposta:  

Contribuição parcialmente acatada. 

A Nota Técnica CRE nº 12/2020 trata das diretrizes do Programa de PDI e, em momento posterior, será 
publicado o Manual Técnico do Programa, que descreverá os procedimentos a serem seguidos pelo 
prestador. No referido manual será estabelecida a forma de apresentação do plano e dos respectivos 
projetos e linhas temáticas.  

Contudo, a Arsae-MG já adianta que concorda com o posicionamento da companhia e que o pleito será 
considerado na realização do manual técnico.  

 

TEMA: Incentivo à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

C2.4.31 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

“Apesar de concordarmos com a avaliação ex-post, proposta pela agência para a maior parte dos 
projetos e iniciativas de inovação, entendemos que para projetos de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação que tenham porte e/ou complexidade maiores (cujo critério será discutido no Manual Técnico 
do Programa de PD&I), a submissão deveria ocorrer ex-ante, isto é, nesses casos, o desenvolvimento 
dessas iniciativas específicas deveria estar sujeito à autorização prévia da Arsae.” 

Resposta:  

Contribuição não acatada. 

A Nota Técnica CRE 12/2020 trata das diretrizes do Programa de PDI e, em momento posterior, será 
publicado o Manual Técnico do Programa, que descreverá os procedimentos a serem seguidos pelo 
prestador. O pleito será considerado na construção. do manual técnico. 

 

TEMA: Incentivo à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

C2.4.32 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 
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TEMA: Incentivo à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

“Solicita-se que a Arsae esclareça como será considerada a compensação nas 
tarifas, no reajuste tarifário do ano subsequente, no caso de a Copasa eventualmente 
antecipar o uso de recursos tarifários nos projetos e iniciativas de PDI.” 

Resposta:  

Contribuição não traz proposta de alteração metodológica. 

Cabe esclarecer que a antecipação de que trata a nota técnica consiste na possibilidade do prestador 
realizar desembolso superior ao repassado pelo incentivo, em determinado ano, e considerar o valor 
gasto a maior dentro do recurso disponibilizado pelo incentivo do PDI no ano subsequente. A Arsae-
MG entende que os projetos de PDI podem exigir tal flexibilidade, uma vez que os projetos podem ter 
grande variação nos prazos de execução e a necessidade de dispêndio de um projeto pode se 
concentrar em uma pequena janela de tempo dentro do seu cronograma físico-financeiro. 

Ressalta-se que a Nota Técnica CRE 12/2020 trata das diretrizes do Programa de PDI. Em momento 
posterior, será publicado o Manual Técnico do Programa, que descreverá os procedimentos a serem 
seguidos pelo prestador, inclusive quanto à antecipação do uso de recursos do incentivo a PDI.  

 

TEMA: Incentivo à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

C2.4.33 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

A Copasa entende que para manter a coerência metodológica proposta pela própria Arsae, não se deve 
vincular a conclusão dos projetos à duração do ciclo tarifário, e sim, somente à duração máxima 
proposta de 48 meses para cada projeto, podendo continuar o desenvolvimento após o término do ciclo 
tarifário. 

Resposta:  

Contribuição parcialmente acatada. 

A Nota Técnica CRE 04/2021 (versão pós-audiência pública) trata das diretrizes do Programa de PDI, e, 
em momento posterior, será publicado o Manual Técnico do Programa, que descreverá os 
procedimentos a serem seguidos pelo prestador. Contudo, a Arsae-MG já adianta que concorda com o 
posicionamento da companhia e que o pleito será considerado na realização do manual técnico. 

2.5. Estrutura Tarifária 

TEMA: Capacidade de Pagamento 

C2.5.1 Contribuidor: Welinton e Elismar Prado 

Resumo da Contribuição: 

Face à gravidade da situação, ressaltando as perdas econômicas impostas aos trabalhadores, 
especialmente os mais vulneráveis, é necessária a inserção de mecanismo no cálculo dos futuros 
reajustes que possa levar em conta a real situação da população (como a taxa de desemprego), em 
especial daqueles consumidores residenciais que, apesar de integrarem camadas socioeconômicas mais 
desfavorecidas, ainda não se enquadram na tarifa social. 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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Resposta:  

Contribuição não acatada. 

O indicador de capacidade de pagamento da categoria residencial já considera os usuários de menor 
poder aquisitivo, pois a Arsae-MG utiliza o 1º quartil de renda para apuração do referido indicador. 
Desta forma, garante-se a capacidade de pagamento para a maior parte dos usuários da categoria 
residencial. 

Quanto à utilização de outras informações, além da renda domiciliar, para o cálculo da capacidade de 
pagamento, a agência poderá, futuramente, estudar nova metodologia. Convém salientar, contudo, 
que a renda é o principal indicador para acessibilidade financeira aos serviços de saneamento básico, 
contando, além disto, com bases de microdados confiáveis, o que garante maior aderência do indicador 
de capacidade de pagamento à realidade.  

Impende ressaltar a importância da utilização dos dados do Cadastro Único (CadUnico) tanto na 
composição do indicador de capacidade de pagamento quanto na focalização do benefício da tarifa 
social. É de se esperar o aumento dos cadastrados no CadUnico, em função da situação econômica 
decorrente da pandemia da Covid-19. Estes usuários serão elegíveis para o benefício da tarifa social e 
terão sua capacidade financeira contemplada no citado indicador. 

Adicionalmente, destaca-se a aprovação pela Diretoria Colegiada da Arsae-MG de uma série de 
medidas de auxílio para os clientes dos prestadores regulados como forma de mitigação dos impactos 
socioeconômicos causados pela pandemia do Covid-19 e pelas medidas de isolamento social.  

Além disso, o reajuste tarifário da Copasa suspendeu o efetivo faturamento dos usuários até 31 de 
outubro de 2020, como medida excepcional diante do estado de calamidade pública decorrente da 
pandemia da Covid-19. Destaca-se que, como consequência da medida, a Companhia deverá ser 
integralmente compensada pela diferença dos valores faturados a menor no período de agosto a 
outubro de 2020, quando a nova tabela tarifária já se encontrava em vigor, porém não podia ser 
faturada. Essa compensação, corrigida pela Selic, será contemplada nos componentes financeiros 
aplicados na revisão tarifária de 2021.  

 

TEMA: Modelo de tarifas de esgotamento sanitário e subsídios entre serviços 

C2.5.2 Contribuidor: Rodrigo Zara 

Resumo da Contribuição: 

para a tarifa EDT, (...), quando do não atingimento da eficiência, a COPASA fatura uma tarifa 
proporcional ao esgoto "tratado" 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Conforme detalhado na Nota Técnica CRE 11/2020 e reforçado na Nota Técnica CRE 03/2021 (versão 
pós-audiência pública), a eficiência da prestação do serviço de tratamento do esgoto por parte da 
Copasa será apurada por meio do Indicador de Eficiência de Remoção de DBO (ERD), utilizado para 
construção do Índice de Qualidade dos Serviços (IQS) e aplicação do Fator de Qualidade (FQ). O 
indicador de Eficiência de Remoção de DBO é obtido pelo percentual de municípios operados pelo 
prestador que atendem aos padrões de eficiência de remoção de DBO estabelecidos pelo CONAMA e 
pelo COPAM. 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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No caso, a depender do desempenho do prestador no tratamento de esgoto, ele terá um bônus ou uma 
punição financeira nos reajustes tarifários. Daí, um eventual não atingimento de um patamar de 
eficiência no tratamento dos esgotos levará a uma redução de suas tarifas de uma forma geral nos 
reajustes tarifários. 

A Arsae-MG entende que essa abordagem de incentivos financeiros atende de certa forma à proposta 
colocada na contribuição. Os bônus e penalidades atrelados aos indicadores que compõe o IQS 
corresponderão ao Fator de Qualidade (FQ) que irá incidir sobre todos os itens da receita tarifária da 
Copasa nos reajustes anuais. 

 

TEMA: Modelo de tarifas de esgotamento sanitário e subsídios entre serviços 

C2.5.3 Contribuidor: Flávio Barony 

Resumo da Contribuição: 

(...) defendo que esta tarifa (de esgoto) tenha o teto de 80% (do volume de consumo de água), haja 
vista que até mesmo para dimensionar a rede coletora de esgoto e a Estação de Tratamento de Esgoto 
(ETE) considera-se para fins de cálculos que o coeficiente de retorno é de 80% (ou seja, a cada 100L de 
água em uma residência, 80L retornam para a rede de esgoto).  

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Para o cálculo das faturas de esgoto, diante da inviabilidade técnica para instalação de medidores de 
esgoto, a Arsae-MG estabelece que o prestador deve utilizar, em geral, o mesmo volume de água como 
referência, conforme autorizado pelo artigo 10 do Decreto Federal n° 7.217/2010.  

Segundo a NBR 9649/1986, há uma relação média entre o volume de esgoto produzido e de água 
efetivamente micromedido, chamado na literatura de coeficiente de retorno (80%).  

A agência poderia considerá-lo para estabelecer os percentuais tarifários, porém, o que deve ficar claro 
é que, independentemente do volume faturado de esgoto, o valor arrecadado com os pagamentos de 
tarifa tem de ser suficiente para cobrir os custos do prestador e manter o equilíbrio econômico-
financeiro da prestação dos serviços, conforme determinado pela legislação federal, pela legislação 
estadual e pelos contratos de programa e contratos de concessão firmados entre os prestadores e os 
municípios.  

Portanto, a consequência de se diminuir o volume faturado de esgoto seria aumentar 
proporcionalmente o valor do m³ do esgoto, de forma que a fatura total do usuário ficaria com o mesmo 
valor.  

 

TEMA: Modelo de tarifas de esgotamento sanitário e subsídios entre serviços 

C2.5.4 Contribuidores: Flávio Barony, Welinton e Elismar Prado e Humberto de Souza Abreu 

Resumo da Contribuição de Flávio Barony: 

Dentro das possibilidades, inserir na metodologia de cálculo da Tarifa os níveis de eficiência, e não 
simplesmente uma tarifa “x”. Por exemplo: se o município “y” tem 50% atendido com coleta e 
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tratamento, o valor da tarifa é 60%; entre 50 e 90% o valor da tarifa e 70%; acima de 90% a tarifa é 
80% (considerando 80% a tarifa máxima permitida). A tarifa tem de ser escalonada pelo grau de serviço. 

Resumo da Contribuição de Welinton e Elismar Prado: 

Regras gerais sobre tarifa de esgotamento sanitário para todas as prestadoras 
Custo máximo do tratamento de esgoto 

Dessa maneira, necessário seja imposto um limite geral às ações das prestadoras de serviço público 
essencial de água e esgotamento sanitário sob regulação da ARSAE, não se podendo deixar ao alvedrio 
das prestadoras ou de revisões pontuais, pois atualmente as tarifas são altíssimas em detrimento dos 
consumidores, beneficiando apenas os acionistas. 

Nessa linha a preocupação não é apenas com o valor escorchante aos consumidores, mas também com 
a ausência de limites gerais para o estabelecimento da tarifa, já que a previsibilidade é um dos direitos 
dos consumidores. 

Resumo da Contribuição de Humberto de Souza Abreu: 

Qual o critério matemático ou de natureza econômica que fundamenta a relação entre o custo do 
consumo de água ao custo de coleta e tratamento de esgoto? Qual a fórmula matemática, ou memória 
de cálculo que são usadas para definir os percentuais aplicados para esgoto coletado e esgoto coletado 
e tratado? 

Resposta: 

Contribuições parcialmente acatadas. 

Tomando como base legal a Lei 11.445/2007 e a Lei 18.309/2009, as tarifas definidas pela Arsae-MG 
nos reajustes e revisões deverão observar a geração de recursos suficientes para os prestadores dos 
serviços realizarem os investimentos necessários ao cumprimento das metas de universalização, além 
dos recursos necessários à recuperação dos custos da prestação eficiente dos serviços, à remuneração 
do capital investido, ao estímulo ao uso de tecnologias adequadas e ao incentivo à qualidade e 
eficiência na prestação dos serviços. 

Nesse sentido, a definição das tarifas da Copasa-MG ocorre de modo que o faturamento total com os 
serviços de água e esgoto, na soma de todos os municípios atendidos, seja suficiente para a cobrir os 
custos necessários à prestação dos serviços pela companhia. Ou seja, a receita a ser gerada pela 
cobrança das tarifas da Copasa, somada às outras receitas auferidas pelo prestador a partir de fontes 
não tarifárias, deve proporcionar recursos suficientes para o custeio dos custos operacionais em regime 
de eficiência, dos custos de capital, das despesas com tributos e outras obrigações e das receitas 
irrecuperáveis. Uma vez definida a receita total necessária para a cobertura dos custos e observando o 
mercado atendido (volume consumido pelos usuários de cada serviço), é construída uma tabela 
tarifária única para todos os municípios atendidos pela empresa. Ou seja, no final, 
independentemente da estrutura tarifária definida, a aplicação dessas tarifas ao mercado atendido terá 
que resultar na receita necessária para cobrir os custos definidos pela regulação, em conformidade com 
a legislação do setor.  

Deve-se atentar que, para a definição da estrutura tarifária, é considerado o mercado de cada serviço 
separadamente (abastecimento de água, coleta de esgoto e tratamento de esgoto), uma vez que o 
prestador só pode faturar o usuário pelo serviço ofertado (o que inclui a cobrança por uso factível). Ou 
seja, usuários atendidos apenas com abastecimento de água não podem ser cobrados pelo serviço de 
coleta de esgoto, por exemplo. Logo, a tarifa corresponde ao serviço prestado ao usuário e não ao nível 
de serviço que é prestado no município que o usuário reside. 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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Cabe destacar também que existe um subsídio entre os serviços, dado que o custo do serviço de 
esgotamento sanitário é, geralmente, mais alto que o custo do serviço de água. Nesse ponto, é 
importante lembrar que o serviço de esgotamento sanitário gera um benefício coletivo, 
diferentemente do serviço de água, que beneficia diretamente a cada usuário ligado à rede. Assim, a 
decisão de qual parcela do custo total é coberta pelas tarifas de água ou de esgoto é orientada também 
pelos incentivos gerados: incentivo ao usuário para se conectar à rede de esgoto e ao prestador para 
investir. 

Conforme descrito na Nota Técnica CRE 13/2020 e em sua versão pós-audiência pública (NT CRE 
05/2021), nesta revisão tarifária, a Arsae-MG buscou qualificar melhor a discussão dos subsídios entre 
serviços. Utilizando dados de 2019 da contabilidade por municípios e do banco patrimonial da Copasa, 
além de critérios regulatórios de construção tarifária, foram calculados os custos que devem ser 
cobertos pela tarifa, separados por tipo de serviço prestado16 (abastecimento de água, coleta de esgoto 
e tratamento de esgoto). O cálculo foi feito por município, mas os números relevantes para o propósito 
desta análise são os resultados consolidados, conforme equações abaixo: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 =  ∑ 𝑅𝑇 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑎 á𝑔𝑢𝑎 𝑖

𝑛

1

∑ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑓𝑎𝑡.  𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎𝑖

𝑛

1

⁄  

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔.

= ∑ 𝑅𝑇 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑖

𝑛

1

∑ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑓𝑎𝑡.  𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑖

𝑛

1

⁄  

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔.

= ∑ 𝑅𝑇 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖

𝑛

1

∑ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑓𝑎𝑡.  𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚.𝑖

𝑛

1

⁄  

Onde: 

n = municípios considerados na análise (ver aba "Municípios"); 

RT necessária água/coleta/tratam = receita tarifária necessária para cobrir os custos do respectivo serviço em 
cada município i; 

Volume fat. de água = volume faturado de água apurado no Sicom da Copasa para cada município i; 

Volume fat. de coleta ajustado = volume faturado de EDC + volume faturado de EDT, apurado no Sicom da Copasa 
para cada município i. O ajuste (EDC + EDT) é necessário pois todo esgoto tratado também foi coletado; 

Volume fat. de tratam. = volume faturado de EDT apurado no Sicom da Copasa para cada município i. 

Calculados os custos totais de cada serviço conforme detalhado acima, esses custos foram comparados 
às receitas efetivamente faturadas por tipo de serviço prestado pela Copasa. Da receita obtida pela 
Copasa em 2019, 63,55% foi gerada pelo serviço de abastecimento de água, ao passo que os serviços 
de esgotamento sanitário foram responsáveis pelos 36,45% restantes – coleta de esgoto (15,83%) e 
tratamento de esgoto (20,62%). Por sua vez, o serviço de abastecimento de água é responsável por 
58,60% dos custos, sendo que a coleta de esgoto responde por 27,79% e o tratamento de esgoto por 
13,60%, totalizando 41,40% dos custos do prestador para os serviços de esgotamento sanitário. A partir 
deste resultado fica claro que o faturamento do serviço de abastecimento de água ajuda a custear a 

 
16 Para entender melhor o método de cálculo das proporções das tarifas de esgoto em relação às tarifas de água, sugere-se a 
leitura da Nota Técnica CRE 13/2020 e análise da planilha de Excel “Critérios para Cálculo do Custo por Serviço”, ambas 
disponibilizadas pela Arsae-MG no site da agência: http://www.arsae.mg.gov.br/audiencia-publica/page/870-audiencia-publica-
n-32-2020-2-fase-metodologias-para-a-revisao-tarifaria-da-copasa-e-da-copanor 
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operação do serviço de esgotamento sanitário e que, dentre os serviços de esgoto, o faturamento do 
serviço de tratamento está custeando parte significativa do serviço de coleta.  

Ainda, ao incorporar na análise a escala da prestação dos serviços, dividindo-se os custos e receitas de 
cada serviço pelos respectivos volumes, tem-se que o custo médio do serviço de esgotamento sanitário 
completo (serviço de coleta, mais serviço de tratamento) é superior ao custo médio do serviço de 
abastecimento de água, de tal forma que para que as tarifas fossem completamente aderentes aos 
custos dos respectivos serviços, a tarifa de coleta deveria ser igual a 68% das tarifas de água e a tarifa 
de coleta mais tratamento de esgoto igual a 111% das tarifas de água. A estrutura com total aderência 
aos custos foi proposta pela agência na Audiência Pública n° 32/2020, entretanto, ela sofre de diversos 
problemas, como a alta rejeição popular e do poder concedente e um possível aumento da não adesão 
a redes por parte dos usuários. Por esse motivo, outra possibilidade levantada pela agência foi a de 
cobrar uma tarifa única de esgoto.  

Nesse modelo alternativo apresentado, as tarifas de esgoto custariam 48% das tarifas de água, e 
incorporariam apenas os custos de coleta e afastamento. Os custos de tratamento seriam, portanto, 
incorporados à tarifa de água. Uma opção levantada pela Copasa foi a incorporação de parte do custo 
de tratamento na tarifa de esgoto e a parcela restante na tarifa de água, de forma a minimizar 
potenciais impactos.  

De fato, as simulações realizadas pela Arsae-MG com a estrutura cujo percentual de esgoto é 48% da 
água mostram impactos elevados nas tarifas daqueles usuários que só possuem os serviços de água, 
ou que possuem água e coleta. Por essa razão, a equipe técnica apresentou à diretoria da agência 
diferentes cenários com incorporação de parte do custo de tratamento de esgotos na tarifa de água e 
parte na tarifa de esgoto. Um dos cenários apresentados foi com a divisão 50%-50% dos custos do 
tratamento de esgoto entre as tarifas de água e esgoto, levando a uma estrutura em que o percentual 
de esgoto corresponde a 74% do valor das tarifas de água, e que produz menores impactos nas tarifas. 
Diante dos resultados, a diretoria entendeu que o percentual era o mais adequado para compor a 
estrutura tarifária do prestador. Como o tema da estrutura tarifária está intimamente relacionada com 
o resultado final da revisão, tal decisão poderá ser discutida e sofrer alterações na terceira fase de 
audiências públicas.  

Entende-se que esse modelo é uma boa opção para dirimir a insatisfação de usuários e concedentes 
quanto às tarifas de esgotamento sanitário. Nesse formato, a tarifa atribui cobrança pelo serviço de 
coleta e afastamento de esgoto, sobre o qual há percepção do benefício individual e menor resistência 
ao pagamento, e metade do custo do tratamento de esgoto é pago por todos os usuários do serviço de 
abastecimento de água, que geram esgoto e percebem o benefício coletivo do tratamento dos esgotos. 

 

TEMA: Desenho da estrutura tarifária 

C2.5.5 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

Copasa sugere a não desagregação da tarifa social em duas novas categorias (Social I e II); 

Resposta: 

Contribuição acatada. 

A Arsae-MG definiu que será mantida uma única categoria da Tarifa Social para os prestadores 
regulados por ela conforme deliberação da Diretoria Colegiada do dia 24/03/2021, que resultará em 
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resolução específica sobre a aplicação da Tarifa Social para os prestadores regulados, a ser publicada 
pela agência.  

 

TEMA: Capacidade de pagamento 

C2.5.6 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

Copasa sugere o comprometimento de renda mais próximo do limite superior (sendo satisfatório entre 
3% e 5%); 

Resposta:  

Contribuição não acatada. 

A Copasa não apresentou subsídios suficientes para a mudança de classificação do indicador. A agência 
manterá o parâmetro definido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que 
estabelece que o comprometimento da renda domiciliar familiar não deveria ultrapassar mais do que 
3% com serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto17. Assim, o intervalo considerado 
adequado/satisfatório é o comprometimento de renda abaixo de 3%. 

Causa estranheza a proposta da Copasa de mudança nas categorias relacionadas aos intervalos de 
referência. A companhia propõe que a primeira categoria – até 3% de comprometimento de renda – 
passe a ser considerada como inadequada. Não fica claro se é em função de cobertura tarifária – o que 
é um contrassenso, já que a Receita Tarifária é definida por outros parâmetros – ou se a sugestão é 
criar um valor mínimo de comprometimento de renda, o que vai contra a priorização do consumo 
humano e a acessibilidade da população de baixa renda aos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. De qualquer forma, o pleito é desarrazoado e não será atendido pela Arsae-
MG.   

 

TEMA: Montantes de subsídios entre categorias 

C2.5.7 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

Limitar os níveis de subsídios aos residenciais sociais ao consumo mínimo de subsistência familiar (10 
m³/mês); 

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada.  

Conforme respostas detalhadas às contribuições à Audiência Pública 31/2020, apresentadas no 
Relatório Técnico GRT n° 01/2021, a estrutura de consumo dos usuários da categoria Social tem se 
mostrado relativamente semelhante à estrutura de consumo dos usuários da categoria Residencial, o 
que mostra que não há indícios de que a homogeneização dos subsídios realizada em 2017 tenha 
provocado aumento significativo do consumo. Ademais, os cálculos de volume por economia das 
categorias retornam, a partir do mercado utilizado, valores relativamente próximos, 9,72 m³ por 

 
17 WATKINS, Kevin. Human Development Report 2006-Beyond scarcity: Power, poverty and the global water crisis. UNDP Human 
Development Reports (2006), 2006. 

http://www.arsae.mg.gov.br/


 

 

ARSAE-MG – Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves - Rodovia João Paulo II, 4001 - Prédio Gerais 

5º andar - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte – MG CEP 31630-901 - www.arsae.mg.gov.br 

79 

TEMA: Montantes de subsídios entre categorias 

economia social e 8,95 m³ por economia residencial, o que não corrobora a tese de que a 
homogeneização do subsídio provocou aumento desenfreado do consumo social.  

Ainda se destaca a distribuição do número de moradores por domicílio das categorias Social I e Social 
II. Muito embora a mediana encontrada para as categorias tenha sido de 3 moradores por domicílio, 
observa-se que a distribuição demonstra percentual significativo de famílias com 4 e 5 moradores, o 
que também justifica a adoção de um percentual homogêneo, na medida em que a regressividade 
tenderia a prejudicar essas famílias.  

Por fim, as simulações realizadas demonstram que o impacto tarifário para as demais categorias da 
limitação de consumo nas categorias sociais é baixo, enquanto acabar com o subsídio a partir de 10 m³, 
por exemplo, onera demasiadamente as grandes famílias enquadradas nas categorias sociais. 

De todo modo, no âmbito da Audiência Pública n° 31/2020, referente à normatização da Tarifa Social, 
a Diretoria Colegiada da Arsae-MG decidiu por limitar a aplicação da Tarifa Social ao consumo de até 
20 m³ (vinte metros cúbicos), desestimulando-se, assim, o mau uso do benefício, o desperdício e a 
ocorrência de fraudes. 

 

TEMA: Desenho da estrutura tarifária 

C2.5.8 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

Agregar as faixas de consumo de 20m³ a 40m³ e acima de 40m³ para a categoria residencial normal; 

Resposta: 

Contribuição não acatada.  

Embora o percentual de economias e de volume faturado acima de 40m³ seja baixo, não justificando, 
a priori, a existência da faixa tarifária, a agência entende que a sinalização promovida por uma tarifa 
residencial mais elevada acima de 40m³ é importante. Consumos acima de 40m³ são, via de regra, 
supérfluos, exceto em casos muito específicos de famílias com um número muito elevado de 
moradores (se considerado 3m³ por indivíduo, seria uma família de 13 pessoas), de modo que é 
razoável haver uma sinalização tarifária de que tal consumo será tarifado em maior valor. Entretanto, 
conforme melhor abordado no item C2.5.12, a agência decidiu acatar a contribuição da Copasa no 
sentido de reduzir a progressividade das tarifas residenciais com relação ao que foi proposto na 
audiência pública. A decisão vai no sentido de evitar as fugas de usuários com maior consumo para 
fontes próprias de abastecimento, conforme requisitado pelo prestador.  

 

TEMA: Desenho da estrutura tarifária 

C2.5.9 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

Criar categoria social no contexto de usuários não residenciais, destinada a hospitais e instituições 
filantrópicas. 

(...) dado o notório benefício social, a rigidez para concessão desta subvenção 
e o baixo impacto na prestação ordinária do serviço, a Copasa entende que estes clientes 
devem ser regulamentados, fazendo parte do quadro tarifário da empresa, com consequente 

http://www.arsae.mg.gov.br/


 

 

ARSAE-MG – Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves - Rodovia João Paulo II, 4001 - Prédio Gerais 

5º andar - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte – MG CEP 31630-901 - www.arsae.mg.gov.br 

80 

TEMA: Desenho da estrutura tarifária 

incorporação de seus déficits arrecadatórios na política de subsídios a ser homologada pela 
Arsae. 

Resposta: 

Contribuição não acatada.  

As definições tarifárias da agência a respeito da Tarifa Social buscam atender a dispositivos legais que 
versam sobre a capacidade de pagamento dos usuários. A Lei Federal nº 11.445/2007, alterada 
recentemente pela Lei 14.026/2020, determina, em seu art. 29, que os serviços públicos de 
saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível, 
mediante remuneração pela cobrança dos serviços e, para tanto, poderão ser adotados subsídios 
tarifários e não tarifários para os usuários que não tenham capacidade de pagamento suficiente para 
cobrir o custo integral dos serviços. Em seu art. 30, a mencionada lei determina que a estrutura de 
remuneração e cobrança dos serviços públicos de saneamento básico poderá levar em consideração 
fatores como o adequado atendimento de usuários de menor renda e a capacidade de pagamento dos 
consumidores. Por essa razão, a agência criou um indicador de capacidade de pagamento para avaliar 
se as tarifas estão de fato aderentes às rendas dos usuários. A categoria social visa tão somente cobrar 
tarifas mais condizentes com as situações socioeconômicas dos usuários.  

Conforme manifestado na contribuição da Copasa, a contribuição se dá em decorrência da alta 
inadimplência dos usuários citados, e consequente desconto tarifário dado pelo prestador. Cabe 
destacar que os prestadores têm autonomia para conceder descontos tarifários para categorias de 
usuários desde que os critérios para estas políticas de descontos sejam isonômicos e não acarretem 
prejuízos aos demais usuários. Portanto, os descontos concedidos às entidades filantrópicas são uma 
liberalidade da companhia.  

A contribuição da Copasa apresenta a política de descontos da companhia às instituições filantrópicas, 
com seus critérios e objetivos. Verifica-se que a política de descontos a instituições visa reduzir a 
inadimplência. Esta redução pode trazer efeitos positivos para a empresa, quando reduz a 
inadimplência de curto e médio prazo e aumenta seu fluxo de caixa. Seus benefícios também são 
compartilhados com os usuários, caso haja redução na inadimplência de longo prazo considerada na 
tarifa por meio do componente das Receitas Irrecuperáveis18. A metodologia de Receitas Irrecuperáveis 
adotada pela agência ainda permite que ao longo do ciclo tarifário a empresa se beneficie de reduções 
da inadimplência de longo prazo a patamares inferiores ao observado no momento da revisão tarifário. 
Não é correto afirmar, portanto, que os atuais critérios definidos pela agência acarretam penalidade 
para a empresa, uma vez que a empresa também pode se beneficiar da política de descontos tarifários 
a instituições que, ressalta-se, é uma decisão livre da empresa. 

Adicionalmente, não foi apresentada uma fundamentação legal que respalde a criação de categorias 
tarifárias diferenciadas para instituições filantrópicas. O fato de instituições filantrópicas 
eventualmente não pagarem suas faturas de água e esgoto não é um critério legal ou mesmo técnico 
que justifique a criação de uma nova categoria, pois não comprova que os atuais valores cobrados 
comprometem a capacidade de pagamento dessas instituições. 

Na visão da agência, é contraditório que o prestador solicite a não criação da categoria Social Nível I 
para usuários em situação de extrema pobreza e pobreza, ao mesmo tempo em que pleiteie a criação 
de uma categoria social para que haja redução da inadimplência de algumas instituições. Por fim, vale 

 
18 Apesar da agência reconhecer a possibilidade de benefícios que os descontos a instituições filantrópicas podem gerar para 
outros usuários, não foram apresentadas informações pela Copasa que permitam atestar esse ganho, muito menos seu 
montante. 
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ressaltar que essa inadimplência já está, em alguma medida, contemplada pela metodologia de receitas 
irrecuperáveis adotada pela agência.  

 

TEMA: Modelo de tarifas de esgotamento sanitário e subsídios entre serviços 

C2.5.10 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

Criação do mecanismo de cobrança pelo serviço de esgotamento sanitário estático, à imagem do que é 
previsto no quadro tarifário da Copanor; 

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada. 

A ausência de informações sobre os custos da Copasa para a prestação do serviço de esgotamento 
estático dificulta a instituição de uma tarifa específica para este fim. Além disso, acredita-se que a 
prestação do serviço de esgotamento sanitário estático possui uma estrutura de custos que varia muito 
a depender das localidades onde será prestado o serviço.  

Sendo assim, ao invés de criar uma tarifa única para o serviço, a Arsae-MG propõe a homologação 
pontual da prestação do esgoto estático por localidade. Ou seja, a partir do momento em que a Copasa 
passe a prestar este serviço em determinado município, ela deverá apresentar o preço que pretende 
cobrar pelo serviço com a devida fundamentação em relação aos custos da prestação do serviço. Após 
análise da proposta, a agência homologará os preços do serviço de esgotamento estático para a 
localidade em questão.  

 
 

TEMA: Tarifa Fixa 

C2.5.11 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

(...) solicitamos que o alvo da Arsae para os custos fixos mensais seja a recuperação 
de 35% da receita requerida da empresa via cobrança fixa ou, no mínimo, manutenção dos 
patamares atuais, ligeiramente acima de 31%. 

Resposta: 

Contribuição não acatada.  

A agência realizou simulações considerando o alvo de recuperação de 35% da receita requerida da 
empresa via cobrança fixa, porém concluiu que a medida implica impactos tarifários indesejados para 
usuários de baixo consumo.  

Considerando as tarifas de esgoto no percentual de 74% do valor das tarifas de água, e considerando 
uma estrutura de progressividade mais aderente ao que foi proposto pela Copasa (com redução da 
progressividade residencial e reduzindo a desoneração dos não residenciais), foram calculados impactos 
entre 11% e 15% para usuários residenciais que só têm o serviço de água  até 10m³, e impactos entre 
55% e 60% para usuários com os mesmos consumos, porém com acesso aos serviços de água e esgoto 
coletado. 
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No caso de usuários comerciais e industriais, os impactos são de magnitude semelhante, alcançando 
21% se avaliada somente a tarifa fixa de água e 68% se avaliadas somente as tarifas fixas de água e EDC.   

A tabela abaixo contém os resultados das simulações:  

Impactos simulados com percentual de tarifa fixa de 35% 

 

Com relação ao percentual atual de 31,5%, ressalta-se que ele é apenas um valor referente à trajetória 
de alteração da estrutura tarifária proposta em 2017, que já visava alcançar 30%.  

É importante que fique claro que não há necessidade de aderência completa da tarifa fixa aos custos 
fixos do prestador. Os custos totais da Copasa devem ser cobertos, independentemente da forma com 
que se aloque receitas fixas e variáveis. Embora a completa aderência possa ser considerada desejável 
em alguma medida, outros aspectos devem ser analisados no momento da definição do percentual, 
como, por exemplo, os mencionados impactos tarifários.  

 

TEMA: Progressividade 

C2.5.12 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

Não incidência de aumento da progressividade aos usuários residenciais normais, dado o risco de fuga 
para fontes alternativas; e não desoneração tarifária aos usuários não residenciais, dado que os preços 
já são módicos.  

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada.  

A agência alterou as progressividades propostas na versão antes da audiência pública para caminhar no 
sentido da contribuição do prestador. Entretanto, é importante que sejam feitas algumas ressalvas com 
relação ao documento entregue pela Copasa à Arsae.  

No documento, a Copasa alega que tem havido fuga de grandes clientes residenciais, como 
condomínios, mas não demonstra nenhum dado que comprove a quantidade de usuários e receitas 
perdidas devido à elevada progressividade, o que torna a contribuição vaga.  

Com relação aos não residenciais, a Copasa argumenta que não há necessidade de desoneração, visto 
que as tarifas já são módicas. Como embasamento, compara suas tarifas com outros prestadores 
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concluindo pela não necessidade de redução dos valores. Entretanto, argumenta, contraditoriamente, 
que a partir de 48m³, é mais vantajoso, para usuários comerciais e industriais, adquirir água via 
caminhão pipa, o que vai no sentido de uma desoneração das tarifas. Cabe relembrar que a proposta 
original da agência visava exatamente desonerar os altos consumos não residenciais, mais relacionados 
à escala do que ao desperdício, ou seja, iria no sentido de tornar a esses usuários mais vantajoso 
consumir água da Copasa do que de caminhões pipa.  

O prestador ainda requer (conforme item C2.5.13), que as categorias não residenciais não sejam 
responsáveis por subsidiar o consumo residencial de subsistência (até 5m³). Na prática, para que as 
categorias não residenciais não subsidiem tal consumo, as tarifas não residenciais seriam reduzidas e, 
em contrapartida as residenciais aumentariam, isto é, haveria uma desoneração tarifária das categorias 
não residenciais, algo que o prestador afirmou não ser desejável.  

Por fim, resta analisar se a tabela tarifária construída pela Copasa produz os efeitos requisitados por ela. 
Observa-se, conforme tabelas 19, 20 e 21 da contribuição enviada que, quanto maior o consumo não 
residencial, maiores são as reduções tarifárias tanto para Água, quanto para Água + EDC e Água + EDT. 
Ao mesmo tempo, há grandes impactos tarifários para pequenos usuários não residenciais. Resta 
lembrar que na página 56 do referido documento, o prestador alega que seria necessária desoneração 
dos usuários não residenciais, especialmente aqueles localizados até o bloco 2.  

Fica claro que a contribuição enviada tem diversos pontos contraditórios e não conciliáveis.  

Na tentativa de endereçar todas essas questões, a Arsae simulou, com relação à estrutura proposta pré 
audiência pública, uma redução da progressividade residencial para evitar as fugas de usuários, 
conforme requisitado pelo prestador, ao mesmo tempo em que elevou a progressividade não 
residencial, visto que a Copasa entende que as desonerações não são necessárias. Com relação à 
progressividade residencial, optou por manter a regra de saltos das tarifas de uma faixa para a seguinte 
sendo sempre superiores aos saltos anteriores. Com relação à progressividade não residencial, a agência 
não manterá a regra de saltos das tarifas de uma faixa para a seguinte sendo sempre inferiores aos 
saltos anteriores, optando por seguir a mesma lógica residencial, porém com saltos menores. As tabelas 
abaixo ilustram esses efeitos:  
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Saltos propostos na nova estrutura 

 

Importante deixar claro que, embora os valores nominais das tarifas sociais para as faixas até 20 m³ 
sejam inferiores aos da categoria residencial, a progressividade é a mesma, visto que os aumentos são 
sempre na mesma proporção19. Caso os aumentos nominais fossem os mesmos, as tarifas sociais 
resultariam em progressividades muito superiores às tarifas residenciais. Já o salto do valor nominal da 
tarifa social da faixa de 15 a 20 m³ para a faixa de 20 a 40 m³ é muito elevado em vista da não concessão 
de descontos para consumos a partir de 20 m³. Assim, a partir da faixa de 20 a 40m³ a tarifa social é 
igual à tarifa social.  

Também no caso da categoria Pública se observa que os aumentos nominais são inferiores aos 
aumentos das categorias Comercial e Industrial. Isso acontece devido ao menor patamar das tarifas da 
categoria Pública. Entretanto, verifica-se que os aumentos percentuais são os mesmos, mostrando que 
a progressividade é a mesma.  

 

 
19 As diferenças de percentuais, como por exemplo, 109%, 113% e 114% (primeiro salto Social I, primeiro salto Social II e primeiro 
salto Residencial, respectivamente) se devem a arredondamentos nas tarifas.  
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C2.5.13 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

Usuários Não Residenciais: devem subsidiar as categorias sociais. Não há justificativa para subsídios 
aos residenciais normais na primeira faixa de consumo (não são foco de políticas públicas); 

Usuários Residenciais Normais: devem ser autossustentáveis, com progressividade revisitada para 
determinados blocos de consumo (evitar fuga para fontes alternativas); 

Resposta: 

Contribuição não acatada.  

A agência entende, conforme terceira diretriz mencionada na NT CRE 13/2020, que deve haver uma 
preponderância do princípio de modicidade tarifária para as categorias residenciais, em detrimento das 
categorias não residenciais. Tornar a categoria residencial autossustentável implica causar impactos 
tarifários ainda maiores para esses usuários, para além do impacto de outras alterações sobre a 
estrutura tarifária após a revisão. Por esse motivo, faz sentido que as categorias não residenciais sejam 
responsáveis por subsidiar parte do consumo residencial.  

Cabe ressaltar que a estrutura atual do prestador contempla subsídios ainda maiores, de modo que as 
categorias não residenciais subsidiem, além da categoria social e da primeira faixa residencial, 
aproximadamente metade da segunda faixa residencial. Ou seja, a agência está estabelecendo uma 
redução do subsídio por meio de uma proposta que busca defini-lo pelo critério de volume de 
subsistência.  

Ademais, para que a categoria residencial fosse autossustentável, as categorias não residenciais seriam 
mais desoneradas sendo que, como a própria Copasa atestou através de benchmarking com outros 
prestadores nacionais, as tarifas não residenciais já estão em níveis módicos, não justificando maiores 
desonerações.  

 

TEMA: Modelo de tarifas de esgotamento sanitário e subsídios entre serviços 

C2.5.14 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

Concepção de tarifa única de esgoto, que reflita os custos da coleta e afastamento. A parcela de 
tratamento de esgotos - ou ao menos parte desta - seria incorporada à tarifa de água. 

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada. 

Assim como discutido na Nota Técnica CRE 13/2020, a proposta inicialmente apontada pela Arsae-MG 
para o próximo ciclo tarifário, baseia-se em uma cobrança totalmente aderente aos custos de cada 
serviço prestado. A avaliação da Arsae-MG é que esse modelo de cobrança aumenta a transparência 
das tarifas e reduz o risco de desequilíbrio econômico-financeiro do prestador. Entretanto, a agência 
entende que este modelo pode reforçar a insatisfação dos usuários quanto à cobrança pelos serviços 
de esgoto, uma vez que é provável que as tarifas dos serviços de esgotamento juntas venham a ser 
superiores a tarifa do serviço de abastecimento de água. 

Sendo assim, a Arsae-MG concorda que o modelo de tarifa única de esgoto pode ser a alternativa de 
cobrança mais viável neste momento.  A estrutura inicialmente apontada pela agência como alternativa 
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para tarifa única de esgoto utilizava o percentual de 48% das tarifas de água. Segundo esta forma de 
cobrança, o serviço de tratamento de esgoto seria subsidiado pelo serviço de abastecimento de água e 
a tarifa de esgoto cobriria somente os custos dos serviços cujo benefício é percebido individualmente 
pelos usuários (serviços de coleta e afastamento).  

Entretanto, devido aos altos impactos tarifários causados, optou-se por uma solução intermediária, em 
que a tarifa de água absorva metade do custo de tratamento de esgoto, e a tarifa de esgoto a outra 
metade. Nesse formato, a tarifa atribui cobrança pelo serviço de coleta e afastamento de esgoto, sobre 
o qual há percepção do benefício individual e menor resistência ao pagamento, e metade do 
tratamento de esgoto é pago por todos os usuários do serviço de abastecimento de água, que geram 
esgoto e percebem o benefício coletivo do tratamento dos esgotos. 

 

TEMA: Modelo de tarifas de esgotamento sanitário e subsídios entre serviços 

C2.5.15 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

Instituição de transição entre a estrutura atual e estrutura considerada ideal.   

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada. 

Os impactos tarifários causados pela nova estrutura tarifária foram um dos aspectos avaliados para sua 
formulação. Apesar das várias modificações com o objetivo de aperfeiçoar a estrutura tarifária, 
também buscou-se minorar os impactos, especialmente para aqueles usuários que só tem o serviço de 
água. Ainda assim podem ser observados altos impactos sobre as tarifas dos usuários que possuem 
água e EDC. Entretanto, isso se deve ao fato de que suas tarifas estavam bastante subsidiadas. A 
instituição de transição entre as tarifas é positiva, na medida em que dilui os impactos no tempo, mas 
é negativa, na medida em que dificulta a compreensão dos titulares, usuários e seus representantes a 
respeito da dinâmica tarifária. Por esta última razão, a Arsae-MG não pretende instituir trajetória 
tarifária para o próximo ciclo. 

 

TEMA: Modelo de tarifas de esgotamento sanitário e subsídios entre serviços 

C.2.5.16 Contribuidor: Copasa 

Resumo da Contribuição: 

Instituição de metodologia de compensação à Copasa caso as alterações impliquem mudanças no 
padrão de consumo.    

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada. 

A Arsae-MG pretende iniciar estudos a partir do próximo ciclo para avaliar os possíveis impactos no 
mercado do prestador provenientes de mudanças na estrutura tarifária. Desse modo, se observados 
grandes desvios no padrão de consumo em decorrência das mudanças, poderão ser previstos 
mecanismos de compensação (positiva ou negativa).  

 
 

http://www.arsae.mg.gov.br/


 

 

ARSAE-MG – Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves - Rodovia João Paulo II, 4001 - Prédio Gerais 

5º andar - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte – MG CEP 31630-901 - www.arsae.mg.gov.br 

87 

TEMA: Outros 

C2.5.17 Contribuidor: Prefeitura Municipal de Timóteo 

Resumo da Contribuição: 

Sejam implementadas tarifas diferenciadas, para água e esgoto, com parte da remuneração a se apurar 
mediante avaliação dos serviços 

Resposta: 

Contribuição acatada. 

Quanto a questão das tarifas diferenciadas foi feita uma contribuição semelhante por Rodrigo Zara, 
C2.5.2, sendo assim para compreender o entendimento da agência quanto a este tema, sugerimos a 
leitura da resposta dada pela Arsae-MG para a contribuição mencionada. Quanto à possibilidade de 
parte remuneração ser apurada mediante avaliação dos serviços, contribuição semelhante foi 
respondida na C2.3.11. 

 

TEMA: Outros 

C.2.5.18 Contribuidor: Prefeitura Municipal de Timóteo 

Resumo da Contribuição: 

Sejam instituídas tarifas de esgoto diferenciadas para as cidades/ comunidades/ regiões onde se têm 
realidades heterogêneas quanto ao tratamento de esgoto, mormente aquelas onde persiste o 
lançamento in natura de esgoto em cursos d’água em áreas residenciais. 

Resposta: 

Ver Contribuição C2.5.4 

 

TEMA: Outros 

C2.5.19 Contribuidor: Daniel Dias 

Resumo da Contribuição: 

Quando há falta de água por 15, 30 dias isso não é abatido no custo total dos serviços, de forma que o 
usuário paga a tarifa mínima pelos 30 dias e não pelo tempo em que a água esteve disponível. 

Resposta: 

Não houve sugestão de alteração metodológica na contribuição. 

O comentário do contribuidor está correto, pois não há abatimento da tarifa fixa do serviço de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário pela indisponibilidade da água. Cabe esclarecer que 
a Arsae-MG adota para os prestadores por ela regulados uma estrutura tarifária calculada por dois 
componentes: Tarifa Fixa, relacionada com os custos fixos de implantação e manutenção da 
infraestrutura, e Tarifa Variável, este último segundo o volume real aferido. Esta composição será 
mantida na revisão tarifária da Copasa e da Copanor. 

A Tarifa Fixa, cobrada de todas as unidades usuárias independentemente do consumo medido, visa 
cobrir parte dos custos fixos do prestador relacionados à disponibilização aos usuários de redes de 
distribuição de água e de coleta de esgoto e de capacidades de tratamento das estações de água e de 
esgoto. Isso porque, caracterizado pelo monopólio natural, o setor de saneamento tem algumas 
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TEMA: Outros 

peculiaridades, quando comparado com outros tipos de serviço. Mesmo que um usuário não consuma 
água em determinado mês, o custo relacionado à implantação e manutenção da infraestrutura 
continua existindo, motivo pelo qual essa cobrança se faz necessária. Por isso, mesmo que haja 
descontinuidade no abastecimento de água este componente da tarifa continua a ser cobrado.  

Já a Tarifa Variável incide sobre o consumo real das unidades, complementando a receita de modo a 
permitir a continuidade, universalização e melhora da qualidade dos serviços prestados. A Tarifa 
Variável é progressiva, elevando-se com o nível de consumo do usuário, seguindo a lógica da escassez. 
Assim, quem consome 0 m³ paga apenas a Tarifa Fixa, enquanto quem consome 5 m³ paga este valor 
mais o valor relacionado ao seu consumo.  

A Arsae-MG irá utilizar, a partir desta revisão tarifária, a taxa de manifestações de falta de água e de 
descontinuidade como um dos indicadores do Fator de Qualidade, que visa incentivar a melhoria dos 
serviços ao longo do próximo ciclo tarifário. Dessa forma, serão estabelecidas metas para melhoria 
desta taxa que poderão gerar descontos tarifários, caso não sejam atendidas, ou bônus, caso sejam 
superadas. 

A continuidade e as paralisações do abastecimento de água pelo prestador de serviço são 
regulamentadas pela Resolução Arsae-MG n° 129/2019. Caso o prestador não cumpra com os 
requisitos de continuidade e as regras para paralisações programadas ou emergenciais ele fica sujeito 
às sanções previstas pela Resolução Arsae-MG n° 133/2019.  
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ANEXO I 

Tabela de apuração do custo incorrido da dívida da Copasa a que se refere a contribuição C2.2.12 

Mês Saldo devedor* Juros/taxas/comissões** % mensal 

ago/17  18.534.530  

set/17    3.262.201.814  16.960.960 0,54% 
out/17  17.110.608  

nov/17  17.598.060  

dez/17    3.208.699.153  18.707.484 0,55% 
jan/18  17.396.176  

fev/18  14.606.306  

mar/18    3.545.719.100  16.686.164 0,46% 
abr/18  15.554.194  

mai/18  14.902.074  

jun/18    3.663.495.434  15.935.096 0,42% 
jul/18  15.881.138  

ago/18  20.393.186  

set/18    3.560.409.367  14.831.752 0,48% 
out/18  14.611.833  

nov/18  15.569.557  

dez/18    3.602.094.866  17.355.106 0,44% 
jan/19  16.359.621  

fev/19  14.034.827  

mar/19    3.485.012.162  17.829.033 0,46% 
abr/19  14.842.918  

mai/19  15.012.957  

jun/19    3.515.316.577  11.006.260 0,39% 
jul/19  16.517.355  

ago/19  15.732.051  

set/19    3.410.279.264  16.022.554 0,47% 
out/19  15.732.085  

nov/19  14.731.807  

dez/19    3.347.554.018  13.963.997 0,44% 
jan/20  17.785.034  

fev/20  9.180.320  

mar/20    3.379.900.138  15.928.979 0,42% 
abr/20  10.009.512  

mai/20  10.708.680  

jun/20    3.319.216.594  7.980.320 0,29% 
jul/20  13.066.662  

ago/20  12.443.688  

set/20    3.347.064.407  12.680.365 0,38% 
out/20  12.784.957  

nov/20  12.327.143  

dez/20   
 

...   
 

jul/21    
 

Média ponderada do custo mensal 0,44% 

  Custo anual (em termos reais) 5,43% 

* Saldo devedor trimestral extraído da planilha interativa disponível na página de relação com 

investidores no site da Copasa (2º trimestre 2020). O cálculo definitivo considerará os saldos mensais, 

que serão solicitados à Copasa. Neste cálculo prévio, os custos mensais foram apurados pela divisão do 

custo médio de cada trimestre pelo saldo devedor do fechamento do trimestre. No cálculo definitivo, o 

custo observado em cada mês será dividido pelo saldo devedor de cada mês. 

** Considerando o conjunto de contas contábeis listado na próxima tabela. 
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Contas contábeis consideradas para a apuração do montante de juros, 
taxas e comissões referentes aos empréstimos/financiamentos/debêntures 

3212000001 JUROS DO BNY 

4311000000 JUROS S/ DEBÊNTURES 

4311000001 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANC. - B.D.M.G. 

4311000002 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANC. - BANCO DO BRASIL 

4311000003 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANC. - C.E.F. 

4311000004 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANC. - TESOURO NACIONAL 

4311000005 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANC. - BNDES/BNE 

4311000006 JUROS S/ DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS - RTT 

4311000009 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANC. - KFW 

4311000010 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANC. - CEF/FI 

4311000011  JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANC. - IBM 

4311000099 JUROS S/ OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

4311000012  JUROS S/ ARRENDAMENTO MERCANTIL 

4313000000 COMISSÕES E TAXAS - DEBÊNTURES 

4313000002 COMISSÕES E TAXAS - BANCO DO BRASIL 

4313000003 COMISSÕES E TAXAS - C.E.F. 

4313000008  COMISSÕES E TAXAS - IBM 

4313000004 COMISSÕES E TAXAS - TESOURO NACIONAL/BANCO BRASIL 

4313000005 COMISSÕES E TAXAS - UNIBANCO 

4313000006 COMISSÕES E TAXAS - BNDES/BNE 

4321000000 JUROS - UNIÃO FEDERAL / BÔNUS 

4321000001 JUROS - EMPRÉSTIMO PONTE/BANCO BRASIL 

4321000002 JUROS - PROSAM/BIRD 

4321000003 JUROS - KFW 

4323000000 COMISSÕES E TAXAS - EMPRÉSTIMO PONTE/BANCO BRASIL 

4323000001 COMISSÕES E TAXAS - PROSAM/BIRD 

4323000002 COMISSÕES E TAXAS - UNIÃO FEDERAL - BÔNUS 

4323000003 COMISSÕES E TAXAS - KFW 

4392000001 JUROS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES 

4392000002 TAXAS E COMISSÕES S/OUTRAS OBRIGAÇÕES 

4231000005 I.O.F. 

4325000005 REVERSÃO JUROS ATIVOS LP 

4325000004 REVERSÃO JUROS ATIVOS CP 
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