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1. OBJETIVO 

Apresentar os detalhes do cálculo do Índice de Reajuste Tarifário (IRT) e das alterações 

promovidas pela ARSAE-MG na estrutura tarifária da Copasa Serviços de Saneamento Integrado 

do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A - COPANOR. 

 

2. PEDIDO DE REAJUSTE DA COPANOR E SOLICITAÇÃO DE DADOS 

2.1. Pedido de Reajuste da Copanor recebido em 02/04/2012 

No dia 2 de abril de 2012, a ARSAE-MG recebeu, através da Comunicação Externa n° 

83/2012 – PRE, com data de 30 de março, a solicitação de reajuste tarifário de 2012 da Copanor. 

Adicionalmente à solicitação de reajuste tarifário, a Copanor, motivada pelas análises da 

Nota Técnica 005 de 2011 da Arsae, propôs a alteração da estrutura tarifária, com a introdução da 

categoria social e da progressividade das tarifas. 

A Copanor simulou o cálculo do Índice de Reajuste Tarifário (IRT) utilizando os mesmos 

índices de reajuste de itens de custos não administráveis (IA) apresentados no pedido de reajuste da 

Copasa (até então a Arsae não havia concluído o reajuste da Copasa). Segundo o pedido: 

 “O IA da Copanor, contudo, não foi obtido utilizando os dados contábeis da empresa, como a 

própria Arsae-MG procedeu em sua NT 005/2011, por não apresentarem, ainda, uma boa 

correlação. Adotou-se, desta forma, os dados da Copasa-MG no PR da Copanor. No entanto, 

ressaltamos que o Sistema de Gestão Integrada (SAP) já se encontra em fase final de 

desenvolvimento para implantação, de maneira que se espera melhorias na obtenção e no trato das 

informações da referida subsidiária.” 

A Copanor afirmou ter efetuado o cadastramento de clientes na categoria Residencial/Tarifa 

Social de forma a tornar possível sua criação. 

A Copanor solicitou a manutenção do consumo mínimo em 3 m³ e propôs, com relação ao 

esgoto estático, um programa de vistorias semestrais para correções de eventuais não 

conformidades e limpezas das fossas sépticas, com transporte do efluente até a estação de 

tratamento mais próxima para que houvesse manutenção do faturamento com tarifas de esgoto 

estático.  

Junto ao pedido, foram enviadas planilhas com o mercado (número de economias, volumes 

medidos e faturados), quantidades físicas apenas de volume medido de água e economias totais, a 

movimentação de receitas e despesas de janeiro de 2010 a dezembro de 2011, sem comprovação 

oficial ou códigos contábeis semelhantes às demonstrações financeiras da Copasa, histograma do 

mercado da Copanor de janeiro de 2011 a fevereiro de 2012 e a tabela tarifária proposta pela 

Copanor. 

 

2.2. Solicitação de informações adicionais pela Arsae em 04/04/2012 

Por ocasião do reajuste de 2011, a Arsae havia divulgado a metodologia de reajuste apenas 

dois meses antes do reajuste da Copanor. Como a Copanor apresentou uma contabilidade com 

fortes oscilações mensais e não havia informações consistentes de variáveis físicas associadas aos 
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itens de custos não administráveis, a Arsae se viu forçada a utilizar os mesmos índices da Parcela A 

(IAi) calculados para a Copasa. Entretanto, ao longo de 2011, a Arsae promoveu reuniões com a 

Copanor e Copasa informando da necessidade de melhorar a qualidade e confiabilidade das 

informações contábeis e apuração de variáveis físicas como energia consumida (MWh), litros de 

combustíveis utilizados e volume de água produzido, dentre outros. 

Como o pedido de reajuste da Copanor de 2012 não continha as informações necessárias 

para o cálculo do índice de reajuste tarifário estabelecido na Resolução 003/2011, a Arsae, através 

do Ofício ARSAE-MG/DG/ nº 0129 de 4 de abril de 2012, solicitou informações de grandezas 

físicas associadas a custos não administráveis para o cálculo do Valor da Parcela A e Conta de 

Variação da Parcela A definidas na metodologia de reajuste. Estas grandezas eram: volumes 

medidos, faturados e produzidos, energia elétrica e litros de combustível consumidos, dentre outras.  

A Arsae solicitou ainda balancetes mensais de janeiro de 2010 a março de 2012, com os 

mesmos códigos e descrições de contas constantes nas demonstrações financeiras da COPASA, e 

outras informações relativas a investimentos, localidades operadas e tarifa educativa. 

 

2.3. Resposta da Copanor em 18/04/2012 

 No dia 18 de abril, a Arsae recebeu a Comunicação Externa n° 105/2012 – PRE da 

COPANOR de 13 de abril, acompanhada de um CD com algumas informações solicitadas. 

 Na correspondência, a Copanor afirmava não possuir informações de dados de mercado 

segregados em água e esgoto por prestar serviço de saneamento integrado. Os números de unidades 

por localidade também foram informados apenas por saneamento integrado, sem separação em água 

e esgoto. 

Sobre os balancetes, a Copanor alegou não ter como enviar descrições de contas e códigos 

como o balancete da Copasa por ser a Copanor outra empresa com contabilidade própria.  

 A Copanor afirmou ainda não dispor das variáveis físicas necessárias para a determinação 

do Valor da Parcela A (VPA) e da Conta de Variação da Parcela A (CVA). Informações de volume 

de água produzido, energia elétrica consumida, litros de combustíveis e quantidades de materiais de 

tratamento utilizados ainda não eram apurados. 

 

2.4. Ofício da Arsae de 20/04/2012 

Pelas informações recebidas, a Arsae, através do Ofício 167 de 20 de abril de 2012, 

considerou insuficientes os esclarecimentos e informou continuar suspenso o prazo estabelecido no 

artigo 8º da Lei 18.309/2009. 

A Arsae solicitou o atendimento das seguintes informações para completar o estudo de 

reajuste tarifário da Copanor: 

“- A Copanor alega não haver separação de volumes medidos, volumes faturados, número de 

economia e ligações por tipo de serviço (água e esgoto) por se tratar de saneamento integrado. 

Apesar disto, pelo histograma de faturamento da Copanor de março de 2012, nota-se que menos de 
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19% das economias são atendidas por rede de esgotamento e apenas 0,3% com fossas. Isto é, 

87,8% das economias da Copanor apenas têm serviço de abastecimento de água e não de 

saneamento integrado como alegado. Portanto, é necessária a separação segundo o serviço 

prestado. 

- Não foram informados os volumes produzidos, o que inviabiliza análise de índices de perdas. 

Cabe esclarecer que a Resolução ARSAE-MG 003/2010 estabelece: “Art. 17. O prestador de 

serviços deverá utilizar meios eficazes de medição da totalidade dos volumes de água tratada 

produzida e de esgoto recebido para tratamento.”   

- Nenhuma informação de quantidades físicas relacionadas a custos não administráveis, 

fundamentais para aplicação da metodologia de reajuste tarifário definida na Resolução ARSAE-

MG 003/2011, foi recebida, mesmo depois de mais de um ano de publicação desta Resolução.  

- os balancetes informados pela COPANOR não possuem quaisquer códigos contábeis que 

permitam sua verificação. Pede-se o reenvio dos balancetes completos - contas de resultado e 

patrimoniais - com inserção dos códigos contábeis. Encaminhar, também, Demonstrações 

Financeiras completas, na forma exigida pela Lei 6.404/76 (incluso Balanço Patrimonial, DRE, 

Notas Explicativas etc.).” 

Com base na prerrogativa estabelecida pela Lei 18.309 de 2007 (“Art. 25. Os prestadores de 

serviços públicos de saneamento básico deverão fornecer à entidade reguladora todos os dados e 

informações necessários para o desempenho de suas atividades, na forma das normas legais, 

regulamentares e contratuais”), a Arsae solicitou ainda alguns esclarecimentos sobre questões 

oriundas da análise dos dados enviados anteriormente. 

 

2.5. Resposta da Copanor em 02/05/2012 

 No dia 2 de maio de 2012, a Arsae recebeu a Comunicação Externa n° 118/2012 – PRE da 

Copanor. 

 Nesta correspondência, a Copanor afirmou que o nível de receita da Copanor deve “somente 

suplantar as suas despesas, sem o objetivo de obtenção de lucros na prestação dos serviços.” 

 Explica que (grifo nosso): 

“o escopo inicial da prestação de serviços pretendeu atender as necessidades prementes dos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da região delineada pela lei com firme 

atuação operacional, seguindo-se ajustes administrativos para estruturação da companhia, como a 

implantação do sistema informatizado de gestão SAP no corrente mês de abril de 2012. Esse sistema 

de controle, inclusive, é ferramenta imprescindível para controle dos custos da empresa, estando, 

ainda, alinhado com os objetivos do modelo de gestão adotado em razão do comando legislativo das 

tarifas diferenciadas e inferiores ás praticadas pela Copasa-MG. 

Ressaltamos, assim, a necessidade de que os demais dados e informações ora encaminhados em 

meio magnético para subsidiar a demanda de solicitação de reajuste tarifário de 2012 sejam 

avaliados em conformidade com os princípios que nortearam a lei autorizativa de criação da 

subsidiária integral da Copasa-MG, bem como com a realidade administrativa e operacional da 

Copanor, haja vista que a companhia não poderá dispor de estrutura de dados compatível com a 

Copasa-MG sem onerar os usuários, por meio da tarifa dos serviços prestados.” 

  

 Junto a esta Comunicação Externa, foram encaminhados balancetes (patrimonial e 

demonstração de resultados) com classificação contábil adequada, volumes e números de 
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economias segregados em água e esgoto, e outras informações solicitadas. As grandezas físicas 

associadas a custos não administráveis, mesmo volume produzido, não foram enviadas por não 

haver apuração. 

 

2.6. Reuniões entre Arsae e Copanor/Copasa 

 A Arsae realizou quatro reuniões com a Copanor e Copasa para esclarecer informações 

enviadas e aprofundar o entendimento sobre a atuação da Copanor. 

 A primeira reunião, no dia 25 de abril, contou com a participação do Diretor Presidente da 

Copanor, do Superintendente Comercial da Copasa e da Superintendente de Regulação da Copasa. 

Na segunda reunião, ocorrida no dia 4 de maio, foi discutida a contabilidade da Copanor. Na 

reunião seguinte, no dia 10 de maio, o tema investimentos foi explorado. Por último, no dia 11 de 

maio, a reunião discorreu sobre a questão operacional da Copanor. 

 

3. COPANOR 

A Lei 16.698, de 17 de abril de 2007, criou a Copanor – Copasa Serviços de Saneamento 

integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A, subsidiária integral da Copasa, com a 

atribuição de atuar nos serviços públicos de saneamento básico: abastecimento de água e 

esgotamento sanitário; a coleta, a reciclagem, o tratamento e a disposição final do lixo urbano, 

doméstico e industrial; a drenagem e o manejo das águas pluviais urbanas, em localidades da região 

do Norte de Minas e das bacias hidrográficas dos rios Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus, 

Buranhém, itanhém e Jucuruçu. 

Municípios da área de abrangência da COPANOR 

Regiões Nordeste e Norte 

 
Fonte: site da Copanor 

O objetivo da criação da Copanor foi atingir a universalização dos serviços de abastecimento 

de água e de esgotamento sanitário, de forma integrada, na região Nordeste de Minas Gerais através 

de investimentos não onerosos em uma área carente. Por ter de cobrir apenas os custos operacionais 

e administrativos e não os de investimento, a tarifa a ser cobrada pelos serviços da Copanor deveria 

ser inferior à da Copasa e mais condizente com o nível renda da região. O investimento em 

saneamento teria repercussão na saúde e na qualidade de vida dos moradores.  
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Segundo artigo publicado no Journal of Water and Health em 2007
1
, “no grupo de países 

que inclui o Brasil (sub-região AMR-B da OMS), considerando os custos e benefícios da 

universalização do acesso a água e saneamento, estima-se uma economia anual de 45 dólares em 

saúde para cada dólar investido em saneamento.” O investimento em água potável e saneamento 

básico reduz a necessidade de gastos com a saúde e gera retorno econômico. As pessoas adoecem 

menos e passam a ter uma vida mais produtiva. 

Atualmente, a Copanor opera em 138 localidades, sendo que 106 localidades possuem 

somente serviço de abastecimento de água. As 32 localidades restantes possuem também a oferta de 

serviços de esgotamento sanitário. Além disso, grande parte destas localidades está presente nas 

regiões do vale do Jequitinhonha e do Mucuri (65%). Vale ressaltar, também, que o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) médio de 2000 para os municípios com operação da COPANOR 

é 0,651, valor abaixo do IDH médio entre os municípios de Minas Gerais (0,719) e do Brasil 

(0,699)
2
. 

A regulação da prestação dos serviços, exercida desde o final de 2009 pela Arsae-MG, 

restringe-se ao abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

 

3.1. Lei, Convênio e Estatuto Social da Copanor 

3.1.1. Lei de Criação da Copanor 

Através da Lei 16.698 de 17 de abril de 2007, o Governo de Minas autorizou a Copasa-MG - 

a criar a Copanor (grifo nosso): 

“Art. 1º - Fica a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG - autorizada a criar 

empresa subsidiária integral com a atribuição de planejar, projetar, executar, ampliar, remodelar 

e explorar serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; a coleta, a 

reciclagem, o tratamento e a disposição final do lixo urbano, doméstico e industrial; a drenagem e o 

manejo das águas pluviais urbanas, em localidades da região de planejamento Norte de Minas e 

das bacias hidrográficas dos Rios Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus, Buranhém, Itanhém e 

Jucuruçu. 

§ 1º - A subsidiária de que trata o caput atuará nos Municípios de acordo com a seguinte ordem de 

prioridade: 

I - Municípios em que a Copasa-MG não atue; 

II - Municípios em que a Copasa-MG não tenha implantado serviço de esgotamento sanitário. 

§ 2º - A subsidiária de que trata este artigo se responsabilizará pela gestão dos serviços a que se 

refere o caput nas localidades em que venha a atuar, mantendo nível de qualidade equivalente ao 

dos serviços prestados pela Copasa-MG. 

(...) 

§ 7º - As tarifas praticadas pela subsidiária de que trata este artigo serão diferenciadas e inferiores 

às praticadas pela Copasa-MG. 

§ 8º - Aplica-se o disposto no § 7º - às tarifas e aos descontos especiais adotados pela Copasa-MG 

para atender a população de baixa renda. 

(...)” 

                                                           
1
 Hutton G., Haller L. & Bartram J., 2007. Global cost-benefit analysis of water supply and sanitation interventions. 

Journal of Water and Health. Table 4 
2
 Informações obtidas através do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil do PNUD, que utilizam dados do Censo 

de 2000. 
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Portanto, a Lei prevê as responsabilidades da Copanor em todas as etapas, desde o 

planejamento até a execução e operação de sistemas, estabelece a ordem de prioridade de atuação 

em localidades, determina a manutenção do padrão de qualidade da Copasa na prestação de serviços 

e limita a cobrança aos valores faturados pela Copasa. 

 

3.1.2. Convênio n° 025/2007, com o Estado de Minas Gerais por intermédio da SES 

Em 21 de dezembro de 2007, foi assinado o Convênio de Cooperação Técnica e Financeira 

n° 025/2007 entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, a 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a Copasa e a Copanor. 

O Convênio tinha por objetivo disponibilizar recursos financeiros para investimentos para 

garantir condições para a Copanor planejar, projetar, executar, ampliar, remodelar e explorar 

serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em localidades da região das 

bacias hidrográficas dos Rios Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus, Buranhém, Itanhém e Jucuruçu, 

bem como executar ações correlatas voltadas à melhoria das condições regionais de saúde, a serem 

desenvolvidas no âmbito do Programa “Vida no Vale”. 

Segundo o Convênio, compete à Copanor promover melhoria da qualidade de vida e saúde 

na região por meio da universalização dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário, com base em um modelo sustentável. 

O Convênio foi aditado em 20 de dezembro de 2010 até o final de 2011, nas mesmas 

condições, e há novo aditamento para o exercício de 2012. 

 

3.1.3. Estatuto Social da Copanor 

O Estatuto Social da Copanor a define como Sociedade Anônima, subsidiária integral da 

Copasa-MG. O artigo 6° estabelece que a Copasa, na qualidade de acionista único da Copanor, 

“detém plenos poderes para decidir sobre todos os negócios relativos ao seu objetivo social e adotar 

as resoluções que julgar necessárias à defesa de seus interesses e ao seu desenvolvimento.” 

Em vez de repetir os ditames da Lei 16.698 de 2007 no que tange o objeto da Copanor 

(“atribuição de planejar, projetar, executar, ampliar, remodelar e explorar serviços”), o Estatuto 

Social, em seu artigo 4°, limita o objeto da Copanor a explorar e prestar serviços, sem as atribuições 

de planejar, projetar, executar, ampliar e remodelar.  

Além disto, o parágrafo segundo determina que a Copanor “prestará os serviços de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Município, Distrito ou Localidade, sempre de 

forma conjunta, sendo vedada a sua prestação em separado”. 

 

3.2. Investimentos Previstos e Realizados 

O Convênio n° 025 de 2007 previa um total de R$ 545 milhões (detalhados no Anexo I do 

Convênio) de recursos financeiros que seriam alocados pelo Estado de Minas Gerais nos exercícios 

de 2007 a 2010. Os recursos seriam capazes de possibilitar a universalização na região nordeste do 

Estado de Minas Gerais. Investimentos na região Norte não eram previstos e se dariam em uma 

etapa posterior. 
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Segundo informações obtidas nas reuniões com a Copanor, a cada exercício o montante de 

recursos para investimento é definido e liberado. 

A tabela 1 apresenta os valores previstos e os efetivamente liberados entre 2007 e 2010.  

Tabela 1 

Investimentos Previstos e Realizados de 2007 a 2010 (em R$ mil) 

 

Portanto, o volume de recursos liberado entre 2007 e 2010, período de vigência Convênio n° 

025/2007, foi apenas 37% do previsto. O Convênio foi aditado em 2011 e houve liberação de R$ 

63,47 milhões em 2011. Há previsão de liberação de R$ 100 milhões em 2012, completando R$ 

363,5 milhões ou dois terços do previsto, sem considerar atualização monetária. 

A tabela 2 apresenta a atual avaliação da Copanor acerca da liberação de recursos referente 

ao Convênio n° 025/2007. Até 2011 são reproduzidos os valores efetivamente realizados e, a partir 

de então, os montantes previstos de acordo com o Plano Plurianual de Ação Governamental 2012-

2015. 

Tabela 2 

Investimentos - Avaliação Atual 

 
Fonte: Copanor 

A tabela 3 apresenta a quantidade de localidades em operação por tipo de serviço e explicita 

o efeito da restrição de recursos. Em 5 anos de atuação, a Copanor opera serviços de abastecimento 

de água em apenas 30% das localidades previstas. Para serviço de esgotamento sanitário, a restrição 

de atuação é ainda maior, pois a Copanor opera menos de 4% das localidades com este serviço, 

apesar do conceito de saneamento integrado e em desacordo com o instituído no Estatuto Social 

(grifo nosso): a Copanor “prestará os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 

no Município, Distrito ou Localidade, sempre de forma conjunta, sendo vedada a sua prestação 

em separado”.  

Tabela 3 

Quantidade de Localidades por Serviço 

 
Fonte: Copanor (SAA: Serviço de Abastecimento de Água; SES: Serviço de Esgotamento Sanitário) 

2007 2008 2009 2010 Total

Investimento Previsto 16.250 123.750 250.000 155.000 545.000

Investimento Realizado 0 20.500 79.500 100.121 200.121

%  Realizado 0% 17% 32% 65% 37%

2007 2008 2009 2010 2011 2012** 2013 2014 2015 TOTAL

Investimento Previsto 100.000    110.000    121.000    133.100    727.591    

Investimento Realizado 15.000      278.491    

2007 2008 2009 2010 2011 2012** 2013 2014 2015 TOTAL

Obras de Água -            -            14.121      27.555      21.445      4.241        67.362      

Obras de Esgoto -            -            37.804      48.398      25.213      4.705        116.120    

Soma -           -           51.924     75.954     46.658     8.946       183.482  

Outros Investimentos * -            20.500      27.576      24.067      16.812      6.054        95.009      

Total Realizado -           20.500     79.500     100.021  63.470     15.000     278.491  

* perfuração de poços, fiscalização, reajuste de preços previsto em contratos, aquisição de áreas, estruturação, veículos, equipamentos etc.

** valores realizados até abril de 2012

INVESTIMENTO PREVISTO X REALIZADO - R$ MIL

DETALHAMENTO DO INVESTIMENTO REALIZADO

-            20.500      79.500      100.021    63.470      

Previsto 2008 2009 2010 2011 Até 2011 2012* Saldo

Quantidade de localidades faturando SAA 463 22 30 12 73 137 79 -247

Quantidade de localidades faturando SES 463 10 4 2 1 17 64 -382

* Previsto
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Devido à falta de escala das localidades da Copanor, muitas vezes são necessárias soluções 

distintas daquelas adotadas pela Copasa em municípios maiores. Para reduzir os custos 

operacionais, tem-se priorizado a perfuração de poços tubulares profundos que, na maioria das 

vezes, dispensa o uso de coagulantes e floculantes, sendo o tratamento limitado a desinfecção com 

cloro. A dosagem de flúor não foi prevista. Das 49 localidades da Copanor com informações no 

SEIS
3
, 19 (39%) têm captação de água em poços e 29 (59%), têm captação superficial. Uma 

localidade (2%) tem captação mista. 

Em termos de esgotamento sanitário, em localidades abaixo de 500 habitantes, a solução 

adotada tem sido construção de fossas sépticas. Nas localidades maiores, há reatores anaeróbicos 

(UASB) associados a filtros biológicos na maioria que possui tratamento de esgoto.   

A perspectiva de investimentos em 2007 fez com que a Copanor assinasse Contratos de 

Programas com os municípios da Região Nordeste de Minas Gerais e se comprometesse em realizar 

investimentos em sistemas de água e esgoto. 

A limitação de recursos tem feito a Copanor priorizar o serviço de atendimento de água por 

ser a necessidade mais premente da população. Entretanto, como o investimento terá de ser feito em 

duas etapas, tem-se maior custo de investimento associado a deslocamento de máquinas, 

mobilização de pessoal e material, e construção de redes de distribuição de água e de coleta de 

esgoto. O serviço de saneamento integrado fica, assim, descaracterizado.  

A restrição dos investimentos, além de provocar maior custo de investimento e ter 

repercussão nas dificuldades operacionais enfrentadas, não permite que a Copanor honre os 

compromissos assumidos nos Contratos de Programa. Também tem reflexo na receita da Copanor, 

pois a maioria dos usuários é faturada com tarifas de água apenas, menor que a tarifa de água e 

esgotamento sanitário. 

 

3.3. Tarifas 

Na Cláusula Quinta do Convênio n° 025 de 2007, está previsto um quadro tarifário com 

tarifas integradas, nas modalidades ETE (esgoto tratado) e Fossa, que incidiriam de forma linear (e 

não progressiva como na Copasa) sobre o volume total consumido. A receita tarifária buscaria 

assegurar a cobertura dos custos operacionais e das despesas comerciais e administrativas da 

Copanor, excluindo-se a depreciação dos investimentos. O consumo mínimo seria de 3 m³, e não 6 

m³ como na Copasa. 

 Como as tarifas da Copanor devem ser inferiores às da Copasa, o estabelecimento de tarifas 

lineares, em vez de progressivas como na Copasa, torna a comparação de tarifas (R$/m³) impossível 

e exige a interpretação de que faturas (R$) da Copanor devem ser inferiores faturas da Copasa para 

um mesmo consumo de usuário de uma dada categoria. 

 Como o Convênio n° 025 de 2007 foi firmado antes da definição da Arsae como ente 

regulatório da Copanor, a regulamentação da Arsae prevalece sobre os critérios do convênio para 

estabelecimento das tarifas. 

Uma questão que merece ser estudada pela Copanor é a Tarifa Educativa. Segundo a 

                                                           
3
 SEIS (Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento da Sedru e Fundação João Pinheiro com apoio da Copasa). 
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Comunicação Externa n° 105/2012 da Copanor: 

“ É uma constante nos sistemas em que a Copanor inicia suas operações o consumo excessivo de 

água por parte dos novos clientes, fazendo com que, mesmo com as tarifas diferenciadas pela 

Copanor, as contas atinjam valores acima da capacidade de pagamento destes clientes. Tal situação é 

caracterizada por uma total falta de hábito para com o controle do consumo, requerendo por parte da 

empresa medidas que objetivam educar os clientes quanto ao uso racional da água. É importante 

destacar que essa política somente é aplicada nas localidades oriundas de outorgas das Prefeituras, 

não prevalecendo para as localidades migradas da Copasa para a Copanor.”   

Nos três primeiros meses de operação da Copanor em uma localidade que até então não 

tinha cobrança pela água, a Copanor fatura 10 m³ caso o consumo seja superior a este valor. Caso o 

consumo medido supere este consumo limite, a Copanor envia uma mensagem de mala direta ao 

usuário alertando-o para o fato e orientando-o a controlar o uso da água. No quarto mês, o 

faturamento adota o volume medido.  

Apesar da louvável iniciativa de não imputar ao usuário faturas altas pelo elevado consumo 

fruto da falta de hábito de uso consciente por parte do usuário, a Arsae entende que tal política tem 

contribuído para o desequilíbrio econômico da Copanor e pode não ter a efetividade esperada. 

A Copanor atua em uma região carente em que a maioria das pessoas tem baixa 

escolaridade. Portanto, é bastante provável que as mensagens de mala direta não consigam atingir o 

objetivo. Tal suposição é comprovada pelo relato de usuários que reclamam com veemência ao 

receberem as altas faturas no quarto mês. Isto é, a política de Tarifa Educativa, como adotada hoje, 

provoca o adiamento da reação do usuário, que por 3 meses consome muito acima do montante 

aceitável e provoca perda de faturamento para a Copanor. O crescimento do volume faturado de 

2010 para 2011 foi de 34% enquanto o volume medido cresceu 60%.  

Segundo cálculos com base no histograma da Copanor, o volume medido superou em 20% o 

volume faturado pela Copanor de maio de 2011 a maio de 2012. Desconsiderando-se a faixa de 0 a 

3 m³ (faturada pelo consumo mínimo), a diferença chega a ser de 29% na categoria residencial. A 

perda de faturamento associada é de R$ 2,1 milhões, ou 18% da receita do período
4
. A Arsae 

entende que a Copanor deve estudar outras campanhas educativas, talvez com apoio de assistentes 

sociais ou promoção de eventos, de forma a minimizar essa perda de faturamento.  

 

3.4. Contabilidade e Informações de Grandezas Físicas 

As Demonstrações Financeiras da Copasa comprovam que a Copanor tem apresentado 

sucessivos prejuízos. Em 2011, especialmente devido à redução do custo associado à cessão de 

funcionários da Copasa  Convênio de Cooperação Técnica (de R$ 3,72 milhões em 2010 para R$ 

1,36 milhão em 2011), o prejuízo foi reduzido a R$ 2,18 milhões, valor semelhante ao impacto da 

Tarifa Educativa na receita.   

Tabela 4 

Equivalência Patrimonial da Copanor 

 
Fonte: Demonstrações Financeiras da Copasa-MG 

                                                           
4
 Receita calculada pela aplicação das tarifas vigentes ao mercado do período. 

2008 2009 2010 2011 TOTAL

Equivalência Patrimonial -3.391 -3.655 -4.437 -2.182 -13.665
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Cabe destacar ainda que, deste resultado de 2011, R$ 1,68 milhão se deve à contabilização 

de Juros de Mútuo relativo a empréstimos concedidos pela Copasa para que a Copanor suportasse 

as despesas iniciais e os prejuízos recorrentes. 

Considerando-se apenas as despesas relativas ao exercício corrente, isto é, desconsiderando-

se os juros de mútuo, pode-se dizer que a Copanor é capaz de eliminar o prejuízo com algumas 

medidas pontuais, mesmo com as tarifas atuais. Entretanto, para se definir o conceito mais amplo de 

equilíbrio econômico-financeiro, é preciso considerar os aperfeiçoamentos que a Copanor deve 

implementar para a adequação da prestação de serviço ao nível de qualidade exigido, o que pode 

imputar custos hoje não incorridos. 

A contabilidade da Copanor apresenta imperfeições que comprometem a análise por parte da 

reguladora. Há alguns indícios de utilização do regime de caixa em vez do regime de competência 

no registro contábil. Os valores relativos a materiais de tratamento, por exemplo, são lançados 

segundo a data de compra e não segundo o uso. Há, em acréscimo, uma conta “Incorporação ao 

Estoque”, que possui lançamentos apenas em dezembro de cada ano, com ajustes referentes a vários 

tipos de materiais. Tal prática de lançamento inviabiliza a análise da variação de custos associada à 

variação de grandezas físicas como volume produzido (caso fosse disponível) ou volume medido. O 

Gráfico 1 apresenta a evolução da conta contábil Material de Tratamento que apresentou 

crescimento de 236% de 2010 para 2011, enquanto o volume medido cresceu 60%. 

Na tentativa de reduzir os custos operacionais, a solução predominante em localidades 

menores é o atendimento por poços artesianos que dispensam a utilização de coagulantes e 

floculantes. Apesar de a maioria dos sistemas utilizar apenas cloro no tratamento da água, os custos 

com material de tratamento por volume medido na Copanor foi maior que na Copasa em 2011 

(0,074 R$/m³ medido na Copanor e 0,054 R$/m³ medido na Copasa). O valor em 2010 na Copanor 

foi de 0,035 R$/m³ medido. O aumento de mais de 100% no custo médio por volume medido 

evidencia a inconsistência das informações contábeis da Copanor.  

Gráfico 1 

Custos com Material de Tratamento da Copanor (R$) 

 

A Copanor não foi capaz de informar o volume de água produzido. Muitas localidades, a 

maioria não oriunda da Copasa, não possuem macromedidores, apesar de a Resolução ARSAE-MG 

003/2010 estabelecer: “Art. 17. O prestador de serviços deverá utilizar meios eficazes de medição 

da totalidade dos volumes de água tratada produzida e de esgoto recebido para tratamento.” Mesmo 

nas localidades que possuem equipamentos de medição, não há apuração dos volumes produzidos. 

A inexistência desta informação não permite avaliar o nível de perdas, que tem influência direta nos 

custos de energia e material de tratamento. 
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Ainda não há registros de grandezas físicas associadas a custos operacionais não 

administráveis, como energia elétrica (MWh), litros de combustível e montantes de materiais de 

tratamento. 

 

4. REAJUSTE TARIFÁRIO 

A Resolução ARSAE-MG 003/2011 estabeleceu a metodologia de cálculo do número Índice 

de Reajuste Tarifário (IRT) aplicável aos prestadores de serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário sujeitos à regulação e fiscalização da Agência Reguladora dos Serviços de 

Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais  ARSAE-MG. 

A Nota Técnica ARSAE-MG 003/2011 contém a exposição da metodologia definida na 

Resolução acima citada. 

 

4.1. Metodologia do Reajuste Tarifário 

O número Índice de Reajuste Tarifário (IRT) tem por objetivo restabelecer os valores das 

tarifas até então vigentes no início de um novo período tarifário. 

Para o alcance deste objetivo, ficam definidos dois períodos distintos: 

 o momento 0 (M0), que corresponde ao mês em que o último reajuste ou revisão foi 

aplicado; 

 o momento 1 (M1), que corresponde ao mês em que as novas tarifas, resultantes do reajuste 

em processamento, serão aplicadas. 

O Período de Referência (PR) compreende os meses entre estes dois momentos, ou seja, os 

meses em que a tarifa a ser reajustada foi aplicada, desconsiderando-se o mês em que a nova tarifa 

será aplicada: mês do momento 0 até o mês anterior ao momento 1. 

O Mercado de Referência (MR) constitui-se no mercado realizado durante o Período de 

Referência. 

O número Índice de Reajuste Tarifário (IRT) pode ser entendido como a relação entre as novas 

tarifas (T1) e as tarifas atuais (T0). Pela aplicação do Mercado de Referência (MR), nas diversas 

estratificações de faturamento existentes, tanto no numerador quanto no denominador, tem-se a 

relação entre a Receita Autorizada (RA) nos dois momentos definidos anteriormente.  

    
  

  
 

     

     
 

   

   
 

onde: 

IRT – número Índice de Reajuste Tarifário; 

T1 – Tarifas no momento 1; 

T0 – Tarifas no momento 0; 

MR – Mercado de Referência; 

RA1 – Receita Autorizada no momento 1; 

RA0 – Receita Autorizada no momento 0. 
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O valor de RA0 pode ser obtido pela aplicação do quadro tarifário (estrutura e níveis 

tarifários) a ser reajustado (T0) ao Mercado de Referência. O cálculo do IRT consiste, portanto, na 

definição da nova Receita Autorizada (RA1). 

O Art. 8º da Lei Estadual 18.309 de 2009 determina que: 

§ 1º Na composição dos valores de reajuste e de revisão das tarifas, será garantida a geração de 

recursos para: 

I - a realização dos investimentos; 

II - a recuperação dos custos da prestação eficiente do serviço, entendendo-se como tais: 

a) as despesas administráveis com mão de obra, materiais, serviços de terceiros e provisões; 

b) as despesas não administráveis com energia elétrica, material de tratamento, telecomunicação, 

combustíveis, lubrificantes, impostos e taxas; 

c) as quotas de depreciação e amortização; 

III - a remuneração do capital investido pelos prestadores de serviços. 

 Como os investimentos da Copanor são não onerosos, os itens I e III não devem ser 

considerados na definição das tarifas da Copanor. 

Como o Reajuste Tarifário trata apenas do restabelecimento do valor real da receita e não de 

revisão dos valores alocados a cada um destes itens, a ser realizada no processo de Revisão 

Tarifária, deve-se segregar a Receita Autorizada do momento t (0 ou 1) nas parcelas A e B. 

              , t = 0 , 1 

O Valor da Parcela A (VPA) agrupa os itens de despesas não administráveis como energia 

elétrica, material de tratamento, telecomunicação, combustíveis, lubrificantes, impostos e taxas. O 

Valor da Parcela B (VPB) engloba os demais itens descritos no § 1º do Art. 8º.  

O número Índice de Reajuste Tarifário pode ser escrito, então, por: 

    
         

   
 

O Valor da Parcela A no tempo 0 (VPA0) é passível de cálculo considerando-se os valores e 

condições vigentes no momento 0 e os montantes do Período de Referência. 

Estima-se o Valor da Parcela A no tempo 1 (    ) pelo somatório das parcelas de custos 

não administráveis (     ) reajustadas segundo números índices específicos (   ) que capturam a 

variação destes custos entre os momentos 0 e 1. 

               

 

   

 

Como a metodologia compreende a aplicação de um mesmo mercado (MR) aos dois 

momentos (0 e 1), deve-se ter o cuidado de não considerar variações de montantes mas apenas de 

custos unitários no cálculo do VPA1. 

O Valor da Parcela B no tempo 0 (VPB0) pode ser obtido pela diferença entre a Receita 

Autorizada e o Valor da Parcela A no tempo 0: 

              

Como não cabe ao processo de Reajuste Tarifário a revisão dos itens que compõem a parcela 

B, o novo Valor da Parcela B (VPB1) será obtido pela aplicação de um número índice (IB) e por um 

fator de produtividade (X). 
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A aplicação do fator de produtividade (X) far-se-á em atendimento ao disposto no artigo 22 

da Lei Federal 11.445 de 2007, o qual dispõe que compete ao órgão regulador “definir tarifas que 

assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, 

mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a 

apropriação social dos ganhos de produtividade”. (grifo nosso) 

A substituição das relações anteriormente estabelecidas evidenciam a possibilidade de se 

obter o novo VPB (VPB1) e o número Índice de Reajuste Tarifário (IRT) pela aplicação de números 

índices apropriados a cada parcela (IAi e IB) e do fator de produtividade (X) à Receita Autorizada 

(RA0) e aos itens de custos não administráveis no momento 0 (VPA0). 

                       

    
           

 
                        

   
 

 

4.2. Índice da Parcela A 

Devido às restrições de informações de variáveis físicas como energia elétrica consumida 

(MWh), volume produzido de água (m³), quantidades de material de tratamento utilizadas, litros de 

combustível gastos e à alta variabilidade das contas contábeis associadas a itens de custos não 

administráveis, não foi possível aplicar a metodologia definida na Resolução ARSAE-MG 

003/2011.  

Como em 2011, a Arsae se viu forçada a adotar os índices da parcela A (IAi) calculadas para 

a Copasa e detalhada na Nota Técnica ARSAE-MG 05/2012. A exceção é o item Impostos e Taxas 

que teve cálculo próprio. 

A restrição imposta pela indisponibilidade de informações também impede a Arsae de 

calcular a Conta de Variação da Parcela A (CVA).   

 

4.2.1. Impostos e Taxas 

 Ao contrário de outras prestadoras reguladas pela Arsae, o IOF e o IPVA têm participação 

relevante no total de impostos e taxas pagos pela Copanor. 

Como o IOF tem relação com os contratos de mútuo entre Copasa e Copanor para 

financiamento dos custeios de exercícios anteriores, a Arsae não considerou o IOF como custo não-

administrável. 

O IPVA representa cerca de 10% da despesa com Impostos e Taxas sem considerar o IOF. 

Como esta despesa tem relação com a frota da Copanor e não com a receita direta, teve um índice 

calculado em separado baseado na expectativa de pagamento do IPVA em 2012 (até maio não havia 

sido pago). Pelo envelhecimento da frota de motos, carros, caminhonetes e caminhões adquiridos 

com recursos do Estado em 2009, o IPVA foi estimado como 5,83% menor que em 2011 (mesma 

redução observada de 2011 com relação a 2010). 
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Do restante de despesas com impostos e taxas da Copanor, cerca de 93% se deve às 

contribuições de COFINS e PIS/PASEP sobre a receita, já considerando a recuperação de créditos. 

Apesar de as alíquotas serem fixas, 7,6% e 1,65% respectivamente, o efeito nas despesas não é 

direto devido à recuperação de créditos pelo princípio de não cumulatividade dessas contribuições, 

o que torna a alíquota efetiva variável. 

 Dada a predominância das contribuições de COFINS e PIS/PASEP, incidentes sobre a 

receita, nas despesas com impostos e taxas sem IOF e IPVA, optou-se por relacionar esta despesa à 

receita direta, obtida na prestação do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário pela 

Copasa. Como o IRT reajustará a receita autorizada e o percentual efetivo de PIS e COFINS sobre a 

receita não sofreu alteração apreciável, o índice dos Impostos e Taxas foi considerado igual ao IRT. 

  

 Programa Estadual de Conservação da Água 

 A Lei nº 12.503 de 1997, que criou o Programa Estadual de Conservação da Água, 

estabelece: 

“Art. 1º - Fica instituído o Programa Estadual de Conservação da Água, com o objetivo de proteger e 

preservar os recursos naturais das bacias hidrográficas sujeitas a exploração com a finalidade de 

abastecimento público ou de geração de energia elétrica. 

Art. 2º - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, as empresas concessionárias de serviços 

de abastecimento de água e de geração de energia elétrica, públicas e privadas, ficam obrigadas a 

investir, na proteção e na preservação ambiental da bacia hidrográfica em que ocorrer a exploração, o 

equivalente a, no mínimo, 0,5% (meio por cento) do valor total da receita operacional ali apurada no 

exercício anterior ao do investimento. 

Parágrafo único - Do montante de recursos financeiros a ser aplicado na recuperação ambiental, no 

mínimo 1/3 (um terço) será destinado à reconstituição da vegetação ciliar ao longo dos cursos de água, 

nos trechos intensamente degradados por atividades antrópicas.” 

Caso o investimento na proteção ambiental da bacia hidrográfica seja inferior a 0,5% da 

receita, a diferença deve ser depositada no Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento 

Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais – Fhidro, conforme disposto na 

Lei nº 15.910 de 2005: 

“Art. 3º - São recursos do Fhidro: 

(...) 

VI - os provenientes da transferência do saldo dos recursos não aplicados pelas empresas 

concessionárias de energia elétrica e de abastecimento público que demonstrarem, na forma que 

dispuser o regulamento desta Lei, incapacidade técnica de cumprir o disposto na Lei nº 12.503, de 30 

de maio de 1997, que criou o Programa Estadual de Conservação da Água;” 

 O objetivo da Lei 12.503 de 1997 é a preservação e melhoria da qualidade dos recursos 

hídricos e representa um investimento na sustentabilidade se bem aplicado, com efeitos inclusive de 

redução de custos para a prestadora no longo prazo, seja pela maior disponibilidade de água, seja 

pela melhoria de sua qualidade, pela menor turbidez e cor. 

Ao contrário das prestadoras municipais reguladas pela Arsae (SAAE de Passos e SAAE de 

Itabira), a Copanor, assim como a Copasa, não possui conta contábil específica que permita a 

comprovação do atendimento à Lei 12.503 de 1997, referente à proteção e preservação ambiental de 

bacias hidrográficas, o que não permite concluir pelo atendimento pela Copanor da aplicação de 

0,5% da receita direta do ano anterior ou de aplicação do saldo não aplicado no Fhidro. 
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4.2.2. Índice da Parcela A (IA) 

A tabela 5 apresenta os itens de despesas não administráveis com os respectivos VPA0, IA e 

VPA1 calculados. 

 O número índice de reajuste das despesas não administráveis resultante (IA) é de 1,0294, ou 

2,94% de aumento do VPA em 13 meses. 

Tabela 5 

 
Fonte: Balancetes da Copanor, índices aplicados na NT 05/2012 e cálculos da Arsae. 

 

4.3. Índice da Parcela B 

A diferença entre a Receita Autorizada e o Valor da Parcela A no momento 0 resulta na 

definição do Valor da Parcela B (despesas administráveis) no mesmo momento: 

              

O Valor da Parcela B no momento 1 (VPB1) é obtido pela aplicação do número Índice da 

Parcela B (IB), descontado do fator de produtividade (X), sobre o valor da Parcela B no momento 0 

(    ). Segundo a metodologia de cálculo descrita no Anexo desta Nota Técnica, o IB calculado 

para o período de 13 meses (tabela 6) foi 1,0540 ou aumento de 5,40%. Como definido na 

Resolução ARSAE-MG 003/2011, o fator de produtividade (X) será considerado igual a zero até a 

primeira Revisão Tarifária, quando serão definidos os critérios de cálculo. 

                 

 

Tabela 6 

 
Fonte: IBGE/SIDRA, FGV/IBRE – índices acumulados realizados em 12 meses, de maio/11 a abr/12, e estimativa de 

maio/12. 

 

Item VPA0 peso IA VPA1

Energia Elétrica 2.489.856 53,3% 4,54% 2.602.780

Material de Tratamento 738.136 15,8% -1,03% 730.551

Combustíveis e Lubrificantes 410.087 8,8% 4,56% 428.807

Telecomunicação 199.883 4,3% -7,51% 184.874

Impostos e Taxas 755.105 16,2% 4,41% 788.398

IPVA 81.837 1,8% -5,83% 77.066

VPA TOTAL 4.674.903 100,0% 2,94% 4.812.476

Despesas Não Administráveis (VPA)

Itens da Parcela B %  na Parcela B Índice adotado
Índice em 13 meses

 (maio/11 a maio/12)

Pessoal 42,5% INPC/IBGE 5,46%

Convênio Coop. Técn. COPASA 21,6% INPC/IBGE 5,46%

Serviços 20,3% IPCA/IBGE 5,58%

Material 1,9% IGP-DI/FGV 4,43%

Outros 4,9% IPCA/IBGE 5,58%

Manutenção 8,7% INCC-DI-MS/FGV 4,68%

Índice da Parcela B (IB) 100,0% 5,40%

Cálculo do Índice da Parcela B (IB)
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4.4. Índice de Reajuste Tarifário (IRT) 

 Definidos os valores de RA0, VPA1 e VPB1, obtém-se o número Índice de Reajuste Tarifário 

(IRT). 

    
         

   
 

A tabela 7 apresenta os Valores das Parcelas A e B (VPA e VPB) e da Receita Autorizada 

nos momentos 0 e 1. O número Índice de Reajuste Tarifário (IRT) é calculado pela divisão entre o 

RA1 e o RA0, resultando em 1,0441, ou 4,41% de aumento incorrido nos 13 meses de maio de 2011 

a maio de 2012.  

Tabela 7 

 

 

Para fins de comparação, a tabela 8 apresenta alguns índices financeiros para o mesmo 

período: 13 meses de maio de 2011 a maio de 2012. 

 

Tabela 8 

 
Fonte: IBGE/SIDRA, FGV/IBRE, com 

previsão de maio/12. 

 

5. ESTRUTURA TARIFÁRIA 

No estudo do último reajuste tarifário, a Arsae concluiu que, apesar de não ter de custear 

investimentos, a tarifa da Copanor apresentava sérias limitações por ter de ser inferior à da Copasa e 

ao mesmo tempo ter aplicação linear sobre volume medido enquanto a tarifa da Copasa é 

progressiva. Assim, usuários de maior consumo dentro das faixas tarifárias da Copanor tinham 

menores faturas que aqueles de menor consumo, em termos comparativos ao faturamento na 

Copasa, o que é um contra-senso e não tem efeito de inibir o consumo supérfluo. Além disso, como 

99,3% das economias e 96,7% do volume faturado residencial da Copanor tinham consumo abaixo 

de 30 m³, as faturas destes usuários deveriam ser menores que as de usuários faturados com tarifa 

social da Copasa (que nesta empresa representavam cerca de 8,5% do mercado residencial), mesmo 

que tivessem capacidade de pagamento. 

M0 M1 variação

VPA 4.674.903 4.812.476 2,94%

VPB 6.900.795 7.273.612 5,40%

RA 11.575.699 12.086.089 4,41%

Cálculo do Índice de Reajuste Tarifário

Índice maio/11 a maio/12

IPCA 5,58%

INPC 5,46%

IGP-M 4,48%

IGP-DI 4,43%

INCC 8,45%



19 
 

Neste reajuste, a Arsae alterará a estrutura tarifária da Copanor de forma a espelhar a 

estrutura tarifária da Copasa. Assim, passará a ser possível a comparação de tarifas, prevista na Lei 

16.698 de 2007, entre as prestadoras e não apenas de faturamento. 

Por não haver, como previsto, prestação integrada de serviços de água e esgotamento na 

maioria das localidades atendidas, a Arsae separará as tarifas relativas a estes serviços. 

A Lei 18.309 de 2009 vinculou a cobrança de tarifa ao serviço prestado, exceto no caso de 

tarifa por disponibilidade. Além disso, definiu que a cobrança de tarifa por esgoto estático será 

diferenciada se houver operação pelo prestador de serviço, independente de quem construiu. 

“Art. 10. Somente poderá ser cobrada tarifa pelo serviço efetivamente prestado, salvo a tarifa mínima pela 

disponibilidade do serviço para a unidade do consumidor.   

Art. 11. É vedado incluir na tarifa dos serviços de que trata esta Lei o valor relativo ao serviço de 

esgotamento sanitário cuja rede não esteja em funcionamento e disponível para o imóvel.  

Parágrafo único. Caso o serviço a que se refere o caput seja oferecido por meio de esgoto estático, construído 

pelo usuário ou pelo próprio prestador do serviço e operado por este, será cobrada tarifa diferenciada. (grifo 

nosso).” 

Portanto, a tarifa por esgotamento estático será mantida condicionada à operação pela 

Copanor. A Arsae aprova a proposta da Copanor encaminhada no pedido de reajuste presente na 

Comunicação Externa n° 83/2012-PRE: 

“ – Realização de vistoria semestral do sistema estático com objetivo de verificar seu funcionamento e 

identificar alguma não conformidade; 

– correção das não conformidades apresentadas, caso sejam de responsabilidade da Copanor; 

– Execução da limpeza das fossas sépticas e absorventes, evitando a saturação; 

– Transporte do lodo retirado de cada fossa absorvente para uma estação de tratamento de esgoto mais 

próxima; 

– Utilização dos veículos específicos para execução do serviço de limpezas das fossas nos quatro núcleos 

operacionais. (...) Na medida em que seja iniciada a operação de novos sistemas, a Copanor contemplará no 

seu Programa de Investimentos a aquisição de novos veículos necessários à adequada prestação de serviços.” 

   

Serão definidos critérios de enquadramento na Categoria Social, condições para habilitação 

à Tarifa Social que será aplicada a partir do reajuste de 2013. Apesar de atuar em uma região 

carente, nem todos os usuários residenciais necessitam de subsídio. A existência da Tarifa Social a 

partir de 2013 possibilitará a redução de tarifas de usuários de menor capacidade de pagamento e de 

baixo consumo pois o subsídio se restringirá a famílias carentes.  

 

5.1. Progressividade das Tarifas 

Na Nota Técnica 005/2011, a Arsae apontou a dificuldade que a aplicação linear das tarifas, 

estabelecida no Convênio n° 025 de 2007, associada à limitação pelas tarifas da Copasa, impunha à 

receita da Copanor. 

“O Convênio citado estabelece, na cláusula quinta, parágrafo primeiro, que as tarifas da COPANOR 

incidirão de forma linear sobre o total do volume consumido. Tal regra impediu a aplicação de tarifas 

escalonadas como ocorre na COPASA. As tarifas da COPANOR, aplicadas desde a sua criação em 

2007, são de incidência linear, isto é, um cliente residencial com consumo de 12 m³ tem sua fatura 

calculada de forma direta pela aplicação desse consumo à tarifa da faixa de 11 a 15 m³. Se este 

cliente tivesse a COPASA como prestadora, o faturamento seria escalonado: os primeiros 6 m³ 
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seriam faturados com a tarifa de 0 a 6 m³, os próximos 4 m³, com a tarifa de 6 a 10 m³ e os 2 m³ 

restantes, com a tarifa de 10 a 15 m³. 

A estrutura tarifária da COPANOR é, portanto, bastante diferente da estrutura da COPASA. Apesar 

de a Lei Estadual nº 16.698/2007, no § 7º do art. 1º, estipular que as “tarifas praticadas pela 

subsidiária de que trata este artigo serão diferenciadas e inferiores às praticadas pela Copasa-MG”, 

tal comparação só é possível se for feita entre faturamentos e não entre as tarifas. 

Apesar da louvável intenção em simplificar o entendimento pelos clientes, a forma de faturamento 

linear produz resultado perverso quando estipula tarifas inferiores às da COPASA e institui tarifas 

constantes dentro de faixas de consumo. O gráfico 1 exibe as diferenças entre o faturamento 

escalonado e o linear para a classe residencial. 

 

O faturamento escalonado foi calculado com as tarifas da COPASA de 2011 e que representam o 

limite superior das tarifas da COPANOR, de acordo com a Lei Estadual nº 16.698/2007. Até 30 m³, 

o faturamento foi feito tomando como base a Tarifa Social da COPASA. Ao se converter o 

faturamento escalonado da COPASA para o faturamento linear, respeitando a regra de faturamento 

pela COPANOR inferior ao da COPASA e mantendo as faixas hoje existentes, os consumos 

próximos aos limites inferiores das faixas de consumo são ajustados ao faturamento da COPASA, 

mas quanto maior o consumo, dentro de cada faixa, maior o afastamento. A cor vermelha dos 

gráficos evidencia a perda de receita imposta à prestadora pela regra de faturamento linear e não 

escalonado. Beneficiados são os clientes de maior consumo dentro de cada faixa, exatamente o 

oposto da intenção do convênio: “Visando manter a modicidade, em especial para as faixas de menor 

consumo” 

No reajuste de 2011, a forma de contornar este problema foi manter a aplicação linear mas 

criar tarifas que variavam a cada m³. Neste reajuste, a Arsae alterará a forma de aplicação das tarifas 

da Copanor, instituindo a aplicação progressiva nos moldes da tarifa da Copasa. Com estrutura 

tarifária semelhante à da Copasa, a comparação de tarifas exigida pela Lei 16.698/2007 passa a ser 

possível. 

Como 87% das unidades atendidas pela Copanor possuem apenas serviço de abastecimento 

de água, sem serviço de esgotamento sanitário, ao contrário do que previa o Convênio n° 025/2007 

e o Estatuto Social da Copanor, a Arsae entende não ser adequado manter tarifas integradas. Neste 

reajuste, serão definidas tarifas de água, de esgoto tratado, esgoto coletado e esgoto estático. A 

cobrança da última tarifa exigirá da Copanor comprometimento de vistorias e operação das fossas. 
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A Nota Técnica 005/2011 ainda apontou outro problema da estrutura tarifária original da 

Copanor. 

“Outro fator limitante é a inexistência de cadastramento em Tarifa Social na COPANOR como 

acontece na COPASA, em que, além de consumo máximo de 15 m³, há limite de 44 m² de área 

construída de residências. Além disso, na região do IDENE atendida pela COPASA, o 

enquadramento de Tarifa Social é expandido para consumos de até 30 m³ e permite maior área 

construída desde que com teto e piso de tipo popular. Na COPANOR, todos os clientes residenciais 

com consumo inferior a 30 m³ são faturados com tarifas inferiores à Tarifa Social da COPASA, 

mesmo aqueles que não necessitam de tal benefício. Como este mercado subsidiado representa 

96,6% do consumo da classe residencial, ou 84,5% do mercado total da COPANOR, este subsídio 

tem de ser suportado por uma pequena parcela de mercado.” 

 

5.2. Tarifa Social 

A Arsae instituirá neste ano a Categoria Social para a Copanor. Entretanto, a Tarifa Social 

será implementada apenas no próximo reajuste, em 2013, caso a Copanor cadastre ao menos 70% 

das famílias potencialmente beneficiadas. Até então, as tarifas de todos os usuários residenciais 

serão menores que as tarifas da categoria social da Copasa. 

Como a Copanor passará a ter as mesma categorias da Copasa, a comparação de tarifas (ou 

faturas) passa a ser por categoria, como já vinha sendo nas categorias comerciais e industriais. A 

possibilidade de aumentar tarifas de usuários que não necessitam de subsídio permitirá criar tarifas 

menores para usuários de baixa renda e de menor consumo, medida que vai ao encontro de ditames 

da Lei 11.445 de 2007, como adequar a cobrança à capacidade de pagamento e inibir o consumo 

supérfluo.  

A Resolução 003/2010 da ARSAE-MG, no artigo 46, define as categorias para 

enquadramento tarifário: 

“Art. 46. Para fins de enquadramento tarifário serão adotadas pelo prestador de serviços as seguintes 

categorias: 

I - social: unidade usuária residencial habitada por família com reduzida capacidade de pagamento 

segundo critérios de enquadramento definidos em resolução específica; 

II – residencial: unidade usuária utilizada exclusivamente para moradia de usuários, bem como as 

instalações de utilização comum de imóvel ou conjunto de imóveis em que as unidades usuárias 

residenciais sejam, em número, predominantes; (...)” 

 

 A Lei Federal 11.445/2007 determina, no artigo 30, inciso VI, que a estrutura de 

remuneração e cobrança dos serviços públicos de saneamento básico deverá levar em consideração 

a capacidade de pagamento dos consumidores. Tendo em vista o melhor atendimento a esta 

determinação, a Arsae estabeleceu como critério para inclusão na categoria Residencial – Tarifa 

Social na Copanor a participação no Cadastro Único para Programas Sociais. 

 É relevante ressaltar que a adoção de critérios claros e que verifiquem corretamente as 

condições de carências das famílias é qualidade fundamental para gestão da Tarifa Social. A Tarifa 

Social se caracteriza como um sistema de subsídios cruzados, em prol dos usuários carentes, 

custeado por usuários de maior capacidade de pagamento. Portanto, fornecer reduções a quem não 

necessita implicaria excessivo aumento nas tarifas das demais categorias. Por outro lado, excluir 
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unidades usuárias que realmente precisam destes subsídios não atenderia aos objetivos da 

legislação. Dessa forma, os critérios de habilitação para a Tarifa Social devem captar de forma 

precisa os usuários em condição de carência. 

 A Arsae define os seguintes critérios de habilitação para Tarifa Social na Copanor, que serão 

um pouco mais abrangentes que os da Copasa por não haver restrição de renda entre usuários do 

Cadastro Único: 

 A unidade deve ser considerada como Residencial; 

 Os moradores da unidade classificada como Residencial – Tarifa Social devem pertencer a 

uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico; 

 Perda do benefício em caso de inadimplência. 

A eliminação do limite de renda familiar de ½ salário mínimo per capita adotado na Copasa 

visa simplificar a adoção pela Copanor e ampliar o benefício em uma área mais carente.  

A opção pelo registro no CadÚnico pretende facilitar a identificação e o cadastramento das 

unidades que serão beneficiadas. Criado pelo Governo Federal, o Cadastro Único para Programas 

Sociais é um banco de dados que identifica e caracteriza as famílias carentes no Brasil. Para 

participar do CadÚnico, a família deve possuir uma renda mensal por pessoa de até meio salário 

mínimo nacional ou até 3 salários mínimos no total. 

 Através do Cadastro Único, obtêm-se diversas informações a respeito das condições 

socioeconômicos das famílias carentes no Brasil. Dentre elas, destacam-se dados essenciais para a 

implantação e identificação dos potenciais beneficiários da Tarifa Social, como, por exemplo, a 

renda familiar e o acesso a serviços de saneamento básico dessas famílias. Portanto, o uso do 

Cadastro Único permite o acesso a informações já consolidadas sobre as famílias carentes, 

dispensando a realização de pesquisas para a construção de uma base de dados de usuários de baixa 

renda pela Copanor. 

Merece destaque o fato de que as informações contidas no Cadastro Único balizam a 

realização de diversos programas de assistência social. O Bolsa Família, no âmbito federal, e o Piso 

Mineiro de Assistência Social, de gerência do Governo Estadual, são exemplos de ações de combate 

à miséria que utilizam a infra-estrutura informacional do Cadastro Único. Outra iniciativa 

importante que se fundamenta no banco de dados do CadÚnico é a Tarifa Social da Energia 

Elétrica. Instituída em janeiro de 2010, a Tarifa Social da Energia Elétrica tem a inscrição no 

Cadastro Único como um dos critérios de classificação dos usuários carentes. Finalmente, a Anatel 

implementou um nova política de reduções das assinaturas de telefone fixo para famílias carentes 

que utiliza o Cadastro Único como fonte de informações. 

 Portanto, conclui-se que o emprego do CadÚnico é amplamente adotado e extremamente 

útil, pois permite o acesso a informações relevantes para a identificação dos usuários carentes que 

devem receber o benefício da Tarifa Social. 

 Outra vantagem associada ao uso do CadÚnico é a possibilidade de cruzar as informações 

contidas no Cadastro Único às do cadastro de usuários da Copanor, o que viabiliza o cadastramento 

automático de usuários a serem beneficiados pela redução tarifária.  

 O usuário terá o benefício de faturamento com a Tarifa Social cancelado caso haja a falta de 

pagamento de alguma fatura já vencida no momento de emissão de uma nova fatura. O fato deve ser 

reportado nesta nova fatura a título de notificação ao usuário. O benefício será restabelecido assim 
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que for regularizada a condição de pagamento do usuário. Este mecanismo visa estimular a 

adimplência. 

 Segundo informações obtidas na base do Cadastro Único de julho de 2010, fornecidos pelo 

Observatório de Desenvolvimento Social da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de 

Minas Gerais (Sedese), estima-se que cerca de 40% famílias da área de atuação da Copanor sejam 

cadastradas na Tarifa Social de acordo com os critérios do Cadastro Único.  

 Cabe destacar que a Tarifa Social é um subsídio tarifário no sentido definido na Lei Federal 

11.445 de 2007 e, portanto, deve ter efeito neutro sobre a receita da prestadora. O aumento de 

faturas que poderá ser obtido de usuários com maior capacidade de pagamento deve ser 

inteiramente revertido para subsidiar faturas de usuários de baixa renda. 

 Apesar de definir neste reajuste os critérios de enquadramento na Categoria Social, a 

Copanor apenas terá tarifas diferenciadas entre as categorias Residencial e Residencial–Tarifa 

Social no reajuste de 2013. Esta medida visa impedir impactos tarifários a usuários que necessitam 

de reduções tarifárias e podem não ser cadastrados automaticamente pela Copanor ou ainda não 

possuírem inscrição do Cadastro Único. Por enquanto, todos os usuários residenciais serão 

faturados com tarifas inferiores às tarifas da Categoria Social da Copasa. 

Para a identificação e cadastramento dos usuários na Tarifa Social, a Copanor deverá fazer 

um cruzamento entre seu cadastro de usuários e a base do CadÚnico, que pode ser obtido junto à 

Sedese ou às Prefeituras, para verificar a possibilidade de se classificar titulares de contas da 

categoria residencial automaticamente. Como ambos os cadastros devem possuir informação de 

CPF, outro documento de identificação e de endereço, é provável que grande parte dos beneficiários 

seja identificada com este processo. 

 Além disso, através de mala direta e de mensagem no campo de observação na fatura, a 

Copanor deverá informar a todos os usuários residenciais até março de 2013 se a unidade foi 

cadastrada automaticamente ou se será necessário o comparecimento a um dos postos de 

atendimento da Copanor para o recebimento do benefício da Tarifa Social a partir do reajuste de 

2013. Devido ao caráter peculiar da área de concessão da Copanor, sugere-se a adoção de 

programas com assistentes sociais e visitas de funcionários da Copanor para divulgação e 

esclarecimento. 

 Caso seja preciso comparecer a um posto de atendimento da Copanor, o titular da fatura, que 

pertencer a uma família registrada no Cadastro Único e que atenda aos critérios de habilitação, 

deverá estar de posse dos seguintes documentos: 

 Carteira de Identidade; 

 Cadastro de Pessoa Física (CPF); e 

 Fatura da Copanor. 

 Com estes documentos, a Copanor identificará o titular da fatura e a família deste usuário no 

banco de dados do Cadastro Único. Com o CPF e a conta de água, a Copanor poderá reconhecer o 

usuário e a localização da unidade consumidora. Através desta identificação e do atendimento aos 

critérios estabelecidos, o usuário passará a ser cadastrado na categoria Residencial – Tarifa Social. 

 É importante ressaltar que uma mesma família não poderá receber os benefícios da Tarifa 

Social em mais de uma unidade usuária. Portanto, uma família já registrada, identificada pelo 

Código Familiar do CadÚnico, estará impedida de realizar novos cadastros na Tarifa Social. 
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 Em casos de ligação com várias unidades, a Copanor não possui o cadastro das unidades 

familiares, mas apenas do titular da conta, que, em muitas vezes, é o condomínio. Nesta situação, 

será necessário que um representante da família se dirija ao posto de atendimento, portando os 

documentos relacionados anteriormente, para o cadastro desta unidade usuária na Tarifa Social. As 

faturas emitidas desta ligação serão calculadas considerando a categoria de cada unidade. As 

famílias cadastradas na Tarifa Social devem solicitar ao condomínio o rateio diferenciado da conta 

de água e de esgoto por estarem cadastradas como Tarifa Social. 

 Finalmente, a Copanor precisará manter uma atualização anual periódica do seu banco de 

dados do Cadastro Único, a partir do início da vigência da nova estrutura tarifária. Esta atualização 

possui o objetivo de manter um controle sobre as reais condições dos beneficiários da Tarifa Social. 

Caso uma unidade não se enquadre mais no critério de renda após a atualização do banco de dados, 

ou não constar mais no CadÚnico, ela deverá receber um comunicado via mala direta reportando a 

sua exclusão da categoria Residencial – Tarifa Social. 

 A partir de março de 2013, a Copanor deve acrescentar, no campo de observações das 

faturas de usuários residenciais, uma mensagem referente à Tarifa Social, se o usuário já foi 

automaticamente cadastrado ou é necessário que compareça ao posto de atendimento da Copanor. 

Deve ainda enviar mala direta a todos os usuários residenciais informando, em linguagem de fácil 

compreensão, a criação da Tarifa Social por parte da Arsae, os critérios para receber o benefício e 

os procedimentos para cadastro, tanto na Copanor como na prefeitura, caso a família ainda não 

esteja cadastrada no CadÚnico. Outros veículos de divulgação, como rádio, site da Copanor ou 

jornais, podem ser utilizados. Estas divulgações, desde que não possuam propagandas da Copanor, 

terão recursos de origem tarifária por se caracterizarem como veiculação de notícias de interesse 

público. A Copanor deve registrar os comprovantes de pagamentos das divulgações e as peças 

publicitárias para comprovação junto à Agência para a consideração das despesas no próximo 

reajuste. 

A Tarifa Social da Copanor apenas será definida no reajuste de 2013 se a Copanor 

apresentar junto ao pedido de reajuste o enquadramento na Categoria Social de pelo menos 70% das 

famílias do Cadastro Único para Programas Sociais com prestação de serviço. 
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6. TARIFAS 

6.1. Tabela Tarifária 

 As alterações na estrutura tarifária e a aplicação do Índice de Reajuste Tarifário (IRT) de 

4,41%, referente aos 13 meses de maio de 2011 a maio de 2012, resultaram na definição da Tabela 

Tarifária apresentada a seguir, que deverá ter faturamento progressivo, como na Copasa. 

Tabela 9 

 

 Um usuário com consumo de 12 m³, por exemplo, terá os primeiros 3 m³ faturados pela 

tarifa mínima. Os próximos 3 m³ serão faturados com a tarifa de 3 a 6 m³. Os 4 m³ seguintes terão 

incidência da tarifa da faixa de 6 a 10 m³ e os últimos 2 m³, a tarifa da faixa de 10 a 15 m³.  

 As tarifas não são mais integradas como antes e o faturamento deve utilizar as tarifas 

correspondentes aos serviços prestados a cada unidade: abastecimento de água, esgotamento 

Considerar apenas as colunas correspondentes aos serviços prestados:

- Água: Abastecimento de água

- EDT: esgotamento dinâmico com coleta e tratamento

- EDC: esgotamento dinâmico com coleta, sem tratamento

- EE: esgotamento estático (fossa)

EDT EDC EE

0 - 3 3,15          2,36          1,42          0,95          R$/mês

> 3 - 6 1,05          0,79          0,47          0,32          R$/m³

> 6 - 10 1,051        0,788        0,473        0,315        R$/m³

0 - 3 3,33          2,50          1,50          1,00          R$/mês

> 3 - 6 1,11          0,83          0,50          0,33          R$/m³

> 6 - 10 1,107        0,830        0,498        0,332        R$/m³

> 10 - 15 2,162        1,622        0,973        0,649        R$/m³

> 15 - 20 3,807        2,855        1,713        1,142        R$/m³

> 20 - 40 3,970        2,978        1,787        1,191        R$/m³

> 40 7,016        5,262        3,157        2,105        R$/m³

0 - 3 7,98          5,99          3,59          2,39          R$/mês

> 3 - 6 2,66          2,00          1,20          0,80          R$/m³

> 6 - 10 2,664        1,998        1,199        0,799        R$/m³

> 10 - 40 5,094        3,821        2,292        1,528        R$/m³

> 40 - 100 5,457        4,093        2,456        1,637        R$/m³

> 100 5,806        4,355        2,613        1,742        R$/m³

0 - 3 7,95          5,96          3,58          2,39          R$/mês

> 3 - 6 2,65          1,99          1,19          0,80          R$/m³

> 6 - 10 2,650        1,988        1,193        0,795        R$/m³

> 10 - 20 4,643        3,482        2,089        1,393        R$/m³

> 20 - 40 4,658        3,494        2,096        1,397        R$/m³

> 40 -100 5,330        3,998        2,399        1,599        R$/m³

> 100 - 600 5,587        4,190        2,514        1,676        R$/m³

> 600 5,646        4,235        2,541        1,694        R$/m³

0 - 3 7,53          5,65          3,39          2,26          R$/mês

> 3 - 6 2,51          1,88          1,13          0,75          R$/m³

> 6 - 10 2,540        1,905        1,143        0,762        R$/m³

> 10 - 20 4,055        3,041        1,825        1,217        R$/m³

> 20 - 40 5,106        3,830        2,298        1,532        R$/m³

> 40 -100 5,171        3,878        2,327        1,551        R$/m³

> 100 - 300 5,187        3,890        2,334        1,556        R$/m³

> 300 5,579        4,184        2,511        1,674        R$/m³

Industrial Ind

Pública Pub

Residencial até 10 m³ Res até 10 m³

Residencial maior que 

10 m³
Res > 10m³

Comercial Com

Tabela Tarifária

Categoria Código Tarifário

Intervalo 

de 

Consumo 

m³

 Tarifas

junho/12 a maio/13

Água
Esgoto
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dinâmico com tratamento, esgotamento dinâmico com coleta (sem tratamento) e esgotamento 

estático (fossa). O último caso, apenas em caso de operação da fossa por parte da Copanor. 

 A tabela 10 apresenta a relação entre as tarifas da Copanor e da Copasa, agora passíveis de 

comparação como exige a Lei 16.698 de 2007. Nota-se que, apesar das limitações impostas pela 

transição tarifária e inexistência da Tarifa Social, as tarifas da Copanor são inferiores à da Copasa. 

As tarifas da categoria Residencial da Copanor foram comparadas com as tarifas da categoria 

Residencial-Tarifa Social da Copasa. A Copasa não possui tarifas de esgoto estático. 

 Com a aplicação da Tarifa Social a partir do próximo ano, será possível reduzir ainda mais 

as tarifas da Categoria Residencial-Tarifa Social e as das faixas de menor consumo. 

Tabela 10 

Tarifas da Copanor em relação às da Copasa 

 

 

6.2. Impactos Tarifários 

 As consideráveis alterações promovidas na estrutura tarifária exigiram, para a definição das 

tarifas, a consideração dos impactos tarifários a serem sentidos pelos usuários. Assim, as tarifas 

apresentarão uma relação intermediária, que será completada no próximo reajuste quando a Tarifa 

EDT EDC EE

0 - 3 -57% -65% -62% - R$/mês

> 3 - 6 -15% -29% -24% - R$/m³

> 6 - 10 -36% -47% -43% - R$/m³

0 - 3 -57% -64% -62% - R$/mês

> 3 - 6 -15% -29% -23% - R$/m³

> 6 - 10 -36% -47% -43% - R$/m³

> 10 - 15 -43% -53% -49% - R$/m³

> 15 - 20 -10% -25% -19% - R$/m³

> 20 - 40 -7% -22% -16% - R$/m³

> 40 -10% -25% -19% - R$/m³

0 - 3 -60% -67% -64% - R$/mês

> 3 - 6 -20% -33% -28% - R$/m³

> 6 - 10 -20% -33% -28% - R$/m³

> 10 - 40 -20% -33% -28% - R$/m³

> 40 - 100 -15% -29% -23% - R$/m³

> 100 -10% -25% -19% - R$/m³

0 - 3 -63% -69% -66% - R$/mês

> 3 - 6 -25% -37% -33% - R$/m³

> 6 - 10 -25% -37% -32% - R$/m³

> 10 - 20 -25% -37% -33% - R$/m³

> 20 - 40 -25% -37% -32% - R$/m³

> 40 -100 -15% -29% -24% - R$/m³

> 100 - 600 -15% -29% -23% - R$/m³

> 600 -15% -29% -24% - R$/m³

0 - 3 -60% -67% -64% - R$/mês

> 3 - 6 -20% -33% -28% - R$/m³

> 6 - 10 -19% -32% -27% - R$/m³

> 10 - 20 -25% -38% -33% - R$/m³

> 20 - 40 -25% -37% -32% - R$/m³

> 40 -100 -25% -38% -33% - R$/m³

> 100 - 300 -25% -37% -32% - R$/m³

> 300 -20% -33% -28% - R$/m³

Intervalo 

de 

Consumo 

m³
Água

Esgoto

 Tarifas

Residencial até 10 m³ Res até 10 m³

Residencial maior que 

10 m³
Res > 10m³

Categoria Código Tarifário

Comercial Com

Industrial Ind

Pública Pub
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Social passará a ser adotada. Cabe lembrar o efeito da aplicação linear das tarifas dos anos 

anteriores (afastamento do faturamento potencial dado pelas tarifas da Copasa), que beneficiava 

usuários de maior consumo de uma dada faixa de consumo. Portanto, usuários de consumo 

próximos aos limites superiores das faixas de tarifas que vigoraram até início de 2011, notadamente 

os consumos de 15 m³ e 30 m³, terão aumentos maiores.  

 A progressividade das tarifas representa um estímulo à economia de água. A Lei Federal nº 

11.445/2007, no artigo 29, inciso IV, estabelece que as tarifas para os serviços de saneamento 

básico devem observar, entre outras, diretriz no sentido de promover a “inibição do consumo 

supérfluo e do desperdício de recursos”. Como a água é um bem escasso, a tarifa deve refletir a 

necessidade de um consumo mais consciente, penalizando os usuários com consumo desregrado e 

estimulando a economia do recurso. 

Para adequação da relação entre as tarifas de água e de esgoto, usuários com tratamento de 

esgoto terão aumentos maiores que aqueles com serviço de abastecimento de água apenas. Para 

redução do impacto no faturamento, a relação entre as tarifas de esgoto com tratamento, com 

relação às tarifas de água, será de 75%. Para esgotamento com coleta, sem tratamento, a relação 

será de 45% e para esgotamento estático com operação pela Copanor, será de 30%. 

 A tabela 11 apresenta os impactos tarifários que serão percebidos por usuários residenciais 

da Copanor nos casos de abastecimento de água apenas (tabela à esquerda) e com esgotamento 

sanitário com tratamento (tabela à direita). Usuários de menor consumo serão beneficiados por 

redução de faturas, mesmo com o índice de reajuste médio. Entretanto, aqueles usuários de maior 

consumo terão aumentos de faturas superiores ao valor médio. 

Tabela 11 

Impactos tarifários por nível de consumo de usuários residenciais 

 

 A tabela 12 apresenta exemplos de faturas para as categorias não-residenciais e os impactos 

tarifários no caso de serviços de abastecimento de água. 

  

Volume Volume

m³ Atual Nova R$ % m³ Atual Nova R$ %

0 4,01 3,15 -0,86 -21,4% 0 6,42 5,51 -0,91 -14,2%

1 4,01 3,15 -0,86 -21,4% 1 6,42 5,51 -0,91 -14,2%

2 4,01 3,15 -0,86 -21,4% 2 6,42 5,51 -0,91 -14,2%

3 4,01 3,15 -0,86 -21,4% 3 6,42 5,51 -0,91 -14,2%

4 4,38 4,20 -0,18 -4,1% 4 7,01 7,35 0,34 4,9%

5 5,48 5,25 -0,23 -4,1% 5 8,76 9,19 0,43 4,9%

6 6,57 6,30 -0,27 -4,1% 6 10,51 11,03 0,52 4,9%

7 7,06 7,35 0,30 4,2% 7 11,29 12,87 1,58 14,0%

8 7,76 8,40 0,64 8,3% 8 12,90 14,71 1,80 14,0%

9 8,33 9,45 1,13 13,5% 9 14,52 16,55 2,03 14,0%

10 8,89 10,50 1,61 18,2% 10 16,13 18,39 2,26 14,0%

11 11,80 13,25 1,45 12,3% 11 22,07 23,18 1,12 5,1%

12 13,73 15,41 1,68 12,3% 12 26,08 26,97 0,89 3,4%

13 15,65 17,57 1,92 12,3% 13 29,73 30,75 1,02 3,4%

14 17,58 19,74 2,15 12,2% 14 32,35 34,53 2,18 6,7%

15 19,50 21,90 2,40 12,3% 15 34,67 38,32 3,65 10,5%

16 23,36 25,71 2,35 10,0% 16 44,37 44,98 0,61 1,4%

17 27,22 29,51 2,29 8,4% 17 51,70 51,64 -0,05 -0,1%

18 31,07 33,32 2,25 7,2% 18 59,02 58,30 -0,72 -1,2%

19 34,94 37,13 2,19 6,3% 19 66,35 64,97 -1,38 -2,1%

20 38,80 40,93 2,13 5,5% 20 73,68 71,63 -2,05 -2,8%

Faturas Residenciais - Água Faturas Residenciais - Água e EDT

Fatura em R$ diferença Fatura em R$ diferença
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Tabela 12 

Impactos tarifários por nível de consumo e categoria (Água) 

 

Já a tabela 13 apresenta impactos para usuários com serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário com tratamento.  

Tabela 13 

Impactos tarifários por nível de consumo e categoria (Água e EDT) 

 

Os Gráficos abaixo representam os faturamentos do serviço de água da categoria 

Residencial, comparando os valores das contas calculados com as novas tarifas (Copanor 2012), 

com as tarifas anteriores (Copanor 2011) e com as tarifa da categoria Residencial-Tarifa Social da 

Copasa em vigor, representando o limite dado pela Lei 16.698 de 2007. O gráfico à esquerda 

apresenta os faturamentos até 50 m³. Já o gráfico à direita detalha o comportamento para consumos 

até 20 m³, faixa que abrange 87% do mercado residencial da Copanor. 

Gráfico 2 

Comparação de Faturamentos (R$) – Residencial – Tarifas de Água 

 

 

Finalmente, a tabela 14 disponibiliza informações de mercado, receita, volumes médios 

faturados, tarifas e faturas médias por categoria por tipo de serviço prestado pela Copanor. Foram 

Volume Volume Volume

m³ 2011 2012 R$ % m³ 2011 2012 R$ % m³ 2011 2012 R$ %

até 3 m³ 9,15          7,98          -1,17 -12,8% até 3 m³ 9,15          7,95          -1,20 -13,1% até 3 m³ 9,10          7,53          -1,57 -17,3%

6 18,30        15,96        -2,34 -12,8% 6 18,30        15,90        -2,40 -13,1% 6 18,30        15,06        -3,24 -17,7%

8 24,40        21,29        -3,11 -12,8% 8 24,40        21,20        -3,20 -13,1% 8 24,40        20,14        -4,26 -17,5%

10 28,75        26,62        -2,13 -7,4% 10 30,50        26,50        -4,00 -13,1% 10 28,98        25,22        -3,76 -13,0%

20 73,78        77,56        3,78 5,1% 20 73,78        72,93        -0,85 -1,2% 20 70,94        65,77        -5,17 -7,3%

30 110,67      128,50      17,83 16,1% 30 110,67      119,51      8,84 8,0% 30 106,41      116,83      10,42 9,8%

50 229,15      234,01      4,86 2,1% 50 227,35      219,39      -7,96 -3,5% 50 220,30      219,60      -0,70 -0,3%

100 458,30      506,86      48,56 10,6% 100 458,30      485,89      27,59 6,0% 100 447,80      478,15      30,35 6,8%

200 881,20      1.052,56   171,36 19,4% 200 916,60      1.044,59   127,99 14,0% 200 895,60      995,25      99,65 11,1%

300 1.321,80   1.598,26   276,46 20,9% 300 1.374,90   1.603,29   228,39 16,6% 300 1.343,40   1.512,35   168,95 12,6%

Categoria Comercial Categoria Industrial Categoria Pública

Faturas (R$) diferença Faturas (R$) diferença Faturas (R$) diferença

Volume Volume Volume

m³ 2011 2012 R$ % m³ 2011 2012 R$ % m³ 2011 2012 R$ %

até 3 m³ 14,64        13,97        -0,67 -4,6% até 3 m³ 14,64        13,91        -0,73 -5,0% até 3 m³ 14,57        13,18        -1,39 -9,5%

6 29,29        27,95        -1,34 -4,6% 6 29,29        27,83        -1,46 -5,0% 6 29,28        26,35        -2,93 -10,0%

8 39,05        37,27        -1,77 -4,5% 8 39,05        37,11        -1,94 -5,0% 8 39,04        35,24        -3,80 -9,7%

10 48,81        46,60        -2,21 -4,5% 10 48,81        46,38        -2,43 -5,0% 10 48,80        44,13        -4,67 -9,6%

20 118,04      135,75      17,71 15,0% 20 117,68      127,63      9,95 8,5% 20 113,50      115,09      1,59 1,4%

30 177,06      224,90      47,84 27,0% 30 177,06      209,15      32,09 18,1% 30 170,25      204,45      34,20 20,1%

50 366,60      409,55      42,95 11,7% 50 366,60      383,95      17,35 4,7% 50 352,50      384,30      31,80 9,0%

100 733,20      887,05      153,85 21,0% 100 733,20      850,35      117,15 16,0% 100 716,40      836,75      120,35 16,8%

200 1.466,40   1.842,05   375,65 25,6% 200 1.466,40   1.828,05   361,65 24,7% 200 1.432,80   1.741,65   308,85 21,6%

300 2.199,60   2.797,05   597,45 27,2% 300 2.199,60   2.805,75   606,15 27,6% 300 2.149,20   2.646,55   497,35 23,1%

Categoria Comercial Categoria Industrial Categoria Pública

Faturas (R$) diferença Faturas (R$) diferença Faturas (R$) diferença
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utilizados os histogramas realizados de maio de 2011 a março de 2012, previsões para os meses de 

abril e maio de 2012 e as tarifas de definidas nesta Nota Técnica. 

Tabela 14 

Mercado e tarifas médias por serviço e categoria 

 

 

  

Categorias
Volume 

Faturado (m³)
Economias

Volume Médio 

Faturado por 

Economia (m³)

Receita (R$)
Tarifa Média 

(R$/m³)

Fatura Média por 

Economia (R$)

Residencial 5.721.516 689.412 8,3 8.327.195 1,46 12,08

Comercial 279.489 38.403 7,3 915.934 3,28 23,85

Industrial 21.622 1.126 19,2 93.672 4,33 83,21

Pública 431.707 23.115 18,7 1.785.779 4,14 77,26

TOTAL 6.454.333 752.056 8,6 11.122.581 1,72 14,79

Categorias
Volume 

Faturado (m³)
Economias

Volume Médio 

Faturado por 

Economia (m³)

Receita (R$)
Tarifa Média 

(R$/m³)

Fatura Média por 

Economia (R$)

Residencial 644.633 83.748 7,7 662.099 1,03 7,91

Comercial 31.757 5.511 5,8 71.381 2,25 12,95

Industrial 2.550 179 14,3 7.961 3,12 44,53

Pública 66.660 3.077 21,7 213.659 3,21 69,43

TOTAL 745.600 92.515 8,1 955.101 1,28 10,32

Categorias
Volume 

Faturado (m³)
Economias

Volume Médio 

Faturado por 

Economia (m³)

Receita (R$)
Tarifa Média 

(R$/m³)

Fatura Média por 

Economia (R$)

Residencial 15.969 2.126 7,5 6.656 0,42 3,13

Comercial 448 115 3,9 361 0,81 3,14

Industrial

Pública 1.347 192 7,0 1.326 0,98 6,91

TOTAL 17.764 2.433 7,3 8.344 0,47 3,43

Serviço de Abastecimento de Água

Serviço de Esgotamento Dinâmico com Tratamento (EDT)

Serviço de Esgotamento Estático (EE)
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7. CONCLUSÃO 

A restrição de informações por parte da Copanor, especialmente as relativas aos itens de 

custos não administráveis, impediu a apuração dos índices relativos a estes custos conforme 

estabelecido na metodologia definida na Resolução ARSAE-MG 003/2011. Foi necessário adotar os 

índices obtidos no reajuste da Copasa detalhados na Nota Técnica 05/2012. 

O Índice de Reajuste Tarifário da Copanor resultou em 4,41% para o período de 13 meses, 

de maio de 2011 a maio de 2012. Este índice foi obtido pela aplicação da metodologia estabelecida 

na Resolução ARSAE-MG 003/2011, sendo necessário adotar os índices da Parcela A da Copasa, 

exceto para o item Impostos e Taxas, devido à restrição de informações relativas a custos não 

administráveis. 

Neste reajuste, a Arsae promoveu alteração da estrutura tarifária com adoção do faturamento 

progressivo, em substituição ao faturamento linear. As tarifas, que antes eram integradas, foram 

desmembradas por tipo de serviço devido à constatação de falta de prestação integrada dos serviços 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário pela Copanor. As alterações permitem a 

comparação direta das tarifas com aquelas da Copasa pois as estruturas passam a ser semelhantes. 

A Arsae definiu como critério para enquadramento na categoria Residencial-Tarifa Social a 

inclusão no Cadastro Único para Programas Sociais. A Tarifa Social será determinada no próximo 

reajuste caso a Copanor cadastre ao menos 70% das famílias potencialmente beneficiadas. A adoção 

da Tarifa Social na Copanor a partir do próximo reajuste permitirá melhor alocação do subsídio a 

quem de fato necessita.   
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Anexo 

Definição do número Índice da Parcela B (IB) 

 

Dispõe a Lei Estadual nº 18.309/2007: 

“Art. 8º O reajuste e a revisão das tarifas cobradas pelos prestadores sujeitos à regulação e à 

fiscalização da ARSAE-MG serão autorizados mediante resolução da ARSAE-MG e objetivarão 

assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste e a modicidade e o controle social das 

tarifas, observada, em todos os casos, a publicidade dos novos valores. 

............................................................................................................................ 

§ 7º A recuperação dos custos decorrentes da prestação dos serviços de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário se dará com base na inflação mensurada, prioritariamente, 

pelo Índice Geral de Preços - IGP-M -, devendo a ARSAE-MG divulgar os motivos que 

justifiquem a escolha do IGP-M ou de outro índice.”(grifo nosso) 

 

O IGP-M, índice híbrido elaborado pela FGV, é composto de 60% do IPA (Índice de Preços 

ao Produtor Amplo), 30% do IPC (Índice de Preços ao Consumidor) e 10% do INCC (Índice 

Nacional de Custo da Construção).  

O IGP-M também capta flutuações no nível de preços de bens como commodities (sensíveis 

ao câmbio) que não estão relacionadas à atividade do prestador. Uma aproximação melhor do 

impacto das variações dos níveis de preços sobre a estrutura de custos da empresa seria fornecida 

pela adoção de um índice híbrido, onde cada componente do índice é alinhado com um componente 

da Parcela B. 

Para construção desse índice híbrido, a Parcela B foi desagregada em Pessoal, Convênio, 

Serviços, Materiais, Outros e Manutenção. Os montantes em cada componente da Parcela B foram 

obtidos pela classificação das contas disponíveis nos balancetes oficiais da Copanor. A cada 

componente foi associada um índice específico. A relação entre o montante do componente e a 

soma dos montantes dos componentes considerados foi utilizada como ponderador entre os índices 

escolhidos, resultando no índice aplicado conforme a tabela a seguir. 

Tabela 

 
Fonte: IBGE/SIDRA, FGV/IBRE – índices acumulados realizados em 12 meses, de maio/11 a abr/12, e estimativa de 

maio/12. 

Os índices aplicados foram extraídos das bases de dados do Banco Central, do IBGE 

(Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e do IBRE/FGV (Instituto Brasileiro de 

Economia da Fundação Getúlio Vargas) para o período de maio/2011 a abril/2012. As previsões dos 

índices aplicados no mês de maio de 2012 foram obtidas pelo Sistema de Expectativas de Mercado 

do Banco Central, quando disponíveis, e por estimativa da Arsae, caso contrário. 

Itens da Parcela B %  na Parcela B Índice adotado
Índice em 13 meses

 (maio/11 a maio/12)

Pessoal 42,5% INPC/IBGE 5,46%

Convênio Coop. Técn. COPASA 21,6% INPC/IBGE 5,46%

Serviços 20,3% IPCA/IBGE 5,58%

Material 1,9% IGP-DI/FGV 4,43%

Outros 4,9% IPCA/IBGE 5,58%

Manutenção 8,7% INCC-DI-MS/FGV 4,68%

Índice da Parcela B (IB) 100,0% 5,40%

Cálculo do Índice da Parcela B (IB)
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A seguir é apresentada uma breve descrição dos componentes da Parcela B utilizada no 

cálculo do IB, assim como os respectivos índices associados a essas componentes. 

Pessoal e Convênio – Compreende os gastos com pessoal próprio e os cedidos 

integralmente pela Copasa através do Convênio de Cooperação Técnica, relativos a salários, 

benefícios e encargos sociais. Como acordos coletivos de trabalho costumam ter como balizador o 

INPC, esse índice foi eleito como mais adequado à avaliação da flutuação do custo de pessoal 

próprio. De forma sucinta, o INPC  Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do IBGE, abrange 

as famílias com rendimentos mensais compreendidos entre um e seis salários-mínimos, cujo chefe é 

assalariado em sua ocupação principal e residente nas áreas urbanas das regiões. 

Serviços – Trata de despesas relativas a terceiros, tais como conservação e limpeza, 

segurança, serviços postais, consultorias, dentre outros. Em função dos serviços apresentarem um 

maior grau de diversidade frente aos gastos com pessoal e não incidirem sobre eles nenhum tipo de 

acordo coletivo, adotou-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo  IPCA/IBGE, mais 

abrangente que o INPC. Isso porque o cálculo do IPCA leva em consideração as famílias com 

rendimentos mensais compreendidos entre um e quarenta salários-mínimos, quaisquer que sejam as 

fontes de renda, e residentes nas áreas urbanas das regiões em que o índice é calculado. 

Materiais - Engloba grande diversidade de componentes, incluindo itens de consumo e 

administrativos. Optou-se pela utilização do indicador IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, por 

apresentar composição similar a do IGP-M. A preferência pelo índice IGP-DI em vez do IGP-M se 

deve em função do melhor ajuste diário, mais preciso para o período de avaliação da agência. 

Outros - Compreende diversas despesas, como aluguel de imóveis, auto-consumo de água, 

entre outras. A natureza diversa dos bens em questão induziu à adoção do IPCA do IBGE. 

Manutenção – Incorpora os custos relativos a material e serviços de terceiros aplicados na 

manutenção do sistema. Portanto, a adoção do INCC-DI-MS, componente do Índice Nacional de 

Custo de Construção (coletado entre os dias 1 e 30 de cada mês), da FGV, relativa a materiais e 

serviços, foi considerada como proxy mais adequada. 

 


