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Parecer Administrativo nº 056/2017 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 039/2017. 

OBJETO: Análise do projeto faturamento através do volume medido/fornecido de água da 

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN. 

SOLICITANTE: Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN. 

INTERESSADOS: CASAN e os municípios de Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Botuverá, 

Doutor Pedrinho, Guabiruba, Indaial, Rio Dos Cedros E Rodeio.  

 

1. DA IDENFICICAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA 

 

A Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos 

Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR é pessoa jurídica de direito público, sem fins 

econômicos sob a forma de associação pública, dotada de independência decisória e autonomia 

administrativa, orçamentária e financeira, regendo-se pelas normas da Constituição da 

República Federativa do Brasil, da Lei Federal nº 11.107/2005 e do Decreto nº 6.017/2007. 

São objetos de regulação por parte da AGIR os serviços de saneamento básico, assim 

compreendidos pela Lei Federal nº 11.445/2007: 

 Abastecimento de água potável; 

 Esgotamento sanitário; 

 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

 Drenagem e manejo das águas pluviais. 

A AGIR, localizada em Blumenau, Estado de Santa Catarina, na região do Médio Vale 

do Itajaí, é constituída enquanto consórcio público, atualmente pelos 14 (quatorze) municípios 

desta região, sendo estes: Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, 

Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó, 

conforme demonstra-se na Figura 1 a seguir: 

 

 

 

 



 

2 
 

Figura 1 - Área de abrangência da AGIR. 

 
Fonte: Relatório de Atividade da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI (2016). 

 

Cabe informar que, dos municípios acima citados, 09 (nove) têm seus serviços 

prestados pela Concessionária CASAN, com suas leis autorizativas que ingressaram ao 

Consórcio Intermunicipal de Regulação (atualizadas inclusive para regulação do transporte 

público): Apiúna (LC nº 167 de 11/04/2017), Ascurra (LC n° 177 de 11/05/2017), Benedito 

Novo (LC n° 145 de 15/03/2017), Botuverá (LC n° 33 de 10/04/17), Doutor Pedrinho (LC nº 

136 de 13/04/17), Guabiruba (LC n° 1.576 de 23/02/2017), Indaial (Lei n° 5.397 de 

17/04/2017), Rio dos Cedros (LC n° 281 de 23/02/17) e Rodeio (LC n° 62 de 08/03/17); 

portanto sendo partes interessadas no presente Procedimento Administrativo.  

Assim, a AGIR vem desenvolvendo importante papel em sua região de atuação, 

considerando o marco regulatório legal, direcionada para a melhor prestação dos serviços de 

saneamento básico para a sociedade, além disso, é papel da Agência Reguladora editar normas 

relativas às dimensões técnica, econômica e social, atendendo à aspectos de qualidade, 

requisitos operacionais e de manutenção, metas de universalização, monitoramentos dos custos, 

além de outros destacados na Lei Federal nº 11.445/2007.  

Destacada a breve apresentação da AGIR, apresentamos na sequência o pleito da 

prestadora e demais pontos do seu relatório entregue a esta Agência Reguladora.  
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2. CARACTERIZAÇÃO DA COMPANHIA 

 

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN (2017)1, é uma empresa 

de capital misto, criada em 1970, que tem como missão fornecer água tratada, além de coletar 

e tratar esgotos sanitários, promovendo saúde, conforto, qualidade de vida e desenvolvimento 

sustentável. 

A CASAN está estruturada, no Estado de Santa Catarina, em 04 (quatro) 

Superintendências, para atendimento em serviço de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário. A distribuição do atendimento por superintendência pode ser observada no Quadro 1, 

que apresenta, por ligações e economias, sua abrangência no Estado. 

 

Quadro 1 - Abrangência dos serviços da CASAN por superintendência regional – 2016 

Superintendência Municípios 

Água Esgoto 

Ligações % Economias Ligações % Economias 

Metropolitana SRM 14 195.078 25,16 378.382 50.032 60,76 158.547 

Oeste -SRO 90 230.428 29,72 296.663 17.292 21,00 34.138 

Sul/Serra - SRS 37 158.468 20,44 207.279 13.129 15,94 33.013 

Norte/Vale - SRN 57 191.356 24,68 225.063 1.895 2,30 3.648 

Total CASAN 198 775.330 100 1.107.387 82.348 100 229.346 

Fonte: Adaptado de Nota Técnica CASAN (2017). 

 

Conforme demonstrado acima, apresenta um total de 775.330 (setecentos e setenta e 

cinco mil, trezentos e trinta) ligações de água com 1.107.387 (um milhão, cento e sete mil, 

trezentas e oitenta e sete) economias. No serviço de esgotamento sanitário os valores são bem 

mais tímidos, com 82.348 (oitenta e dois mil, trezentos e quarenta e oito) ligações e 229.346 

(duzentos e vinte e nove mil, trezentos e quarenta e seis) economias, atingindo 10,62% (dez 

virgula sessenta e dois por cento) em relação a cobertura das ligações de água. Já ao se comparar 

por encomias, o percentual sobe para 20,71% (vinte vírgula setenta e um por cento).  

 No Quadro 2 a seguir, apresenta-se a amplitude dos serviços prestados pela CASAN 

no Estado de Santa Catarina, demonstrado, na última coluna, uma análise comparativa entre os 

                                                           
1 Disponível em: <http://www.casan.com.br/menu-conteudo/index/url/companhia#0>. Acesso: 01 fev. 2018. 
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anos de 2014 e 2016, podendo desta forma observar que a entidade evoluiu, principalmente no 

que se refere às ligações e economias de esgotamento sanitário. 

 

Quadro 2 - Abrangência de atendimento da CASAN em Santa Catarina. 

Descrição/Ano 2014 2015 2016 

Evolução 

(2014/2016) 

(%) 

Municípios 200 199 198 -1,0 

SAA* 248 231 228 -8,06 

SES** 35 35 38 8,57 

Ligações água 750.656 765.764 775.330 3,29 

Economias água 1.059.274 1.088.563 1.107.387 4,54 

Ligações esgoto 71.022 75.435 82.348 15,95 

Economias esgoto 204.771 215.656 229.346 12,00 

Colaboradores 2.500 2.581 2.622 4,88 

População atendida 2.600.000 2.800.000 2.800.000 7,69 
Fonte: Adaptado de Nota Técnica CASAN (2017). 

* Sistema de Abastecimento de Água 

** Sistema de Esgotamento Sanitário 
  

 Verifica-se que apesar de haver um crescimento da população atendida de 2,6 milhões 

em 2014 para 2,8 milhões em 2016, houve redução no número de municípios atendidos pela 

CASAN de 2014 para 2016, de 200 (duzentos) para 198 (cento e noventa e oito) municípios, 

sendo que os sistemas de abastecimento de água foram reduzidos de 248 (duzentos e quarenta 

e oito)  para 228 (duzentos e vinte e oito), os distritos atendidos mantiveram-se os mesmos 53 

(cinquenta e três) e, os sistemas de esgotamento sanitário passaram de 35 (trinta e cinco) em 

2014 para 38 (trinta e oito) em 2016.   

 

2.1 ESTRUTURA TARIFÁRIA ATUAL 

 

A estrutura tarifária atual da CASAN utiliza como critério de cobrança mínima uma 

faixa de consumo mínimo de 10m³ (dez metros cúbicos), ou seja, todos os usuários que 

consumirem abaixo desta metragem pagarão o consumo de 10 metros cúbicos. Para consumos 

superiores ao consumo mínimo são utilizados diferentes valores por metro cúbico excedente, 

discriminados por categorias e faixas de consumo, conforme o Quadro 4: 
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Quadro 4 – Estrutura tarifária atual da CASAN. 

CATEGORIA FAIXA CONSUMO 
TARIFA m³ 

EXCEDENTE 

RESIDENCIAL "A" 

(SOCIAL) 

1 até 10m³ R$ 7,91 / mês 

2 11m³ a 25m³ R$ 2,2152 / m³ 

3 26m³ a 50m³ R$ 10,6499 / m³ 

4 acima de 50m³ R$ 12,9982 / m³ 
 

RESIDENCIAL "B" 

1 até 10m³ R$ 42,19 / mês 

2 11m³ a 25m³ R$ 7,7314 / m³ 

3 26m³ a 50m³ R$ 10,8470 / m³ 

4 acima de 50m³ R$ 12,9982 / m³ 

5 Tarifa Sazonal R$ 16,2475 / m³ 
 

COMERCIAL 

1 até 10m³ R$ 62,27 / mês 

2 11m³ a 50m³ R$ 10,3330 / m³ 

3 acima de 50m³ R$ 12,9982 / m³ 
 

MICRO E 

PEQUENO 

COMÉRCIO 

1 até 10m³ R$ 43,99 / mês 

2 acima de 10m³ R$ 10,3330 / m³ 
 

INDUSTRIAL 
1 até 10m³ R$ 62,27 / mês 

2 acima de 10m³ R$ 10,3330 / m³ 
    

ESPECIAL > 5000m³ 1 acima de 5.000m³ CONTRATO ESPECIAL 
    

PÚBLICA 
1 até 10m³ R$ 62,27 / mês 

2 acima de 10m³ R$ 10,3330 / m³ 
 

PÚBLICA 

ESPECIAL 

1 até 10m³ R$ 18,68 / mês 

2 acima de 10m³ R$ 3,0999 / m³ 
 

TARIFA DE ESGOTO: 100% DO VALOR DA TARIFA DE ÁGUA 
Fonte: Adaptado do sítio virtual da CASAN (2018).2 

 

 Na estrutura vigente, a partir dos 10m3 (dez metros cúbicos), os preços por volume do 

metro cúbico sobem numa tentativa de inibição de consumos elevados de água. Desta forma, 

como exposto no Quadro 4 acima, o valor do metro cúbico unitário para o primeiro consumo 

Residencial acima de 10m³ é de R$ 2,2152, ou seja, R$ 2,22 (dois reais e vinte e dois centavos) 

por mês até a próxima faixa. A lógica aqui é inibir o consumo elevado e desperdício de água, 

portanto, quanto menor for o consumo, menor será o valor a ser pago, exceto quanto ao limite 

mínimo de 10m³ (dez metros cúbicos) que, neste caso, impõe ao cliente que volumes inferiores 

a estes fiquem como cota a ser paga independente do consumo medido. 

 

                                                           
2 Disponível em: <https://www.casan.com.br/menu-conteudo/index/url/tarifas#0>. Acesso: 08 fev. 2018. 
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3. PLEITO 

 

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) enviou à AGIR o Ofício 

nº 14/2017, de 06 de outubro de 2017, recebido no dia 10 de outubro de 2017, onde solicita 

autorização para realizar a alteração de sua estrutura tarifária e expõe os motivos de seu pedido. 

Junto ao Ofício, a CASAN encaminhou o relatório denominado “Projeto Volume Medido”, no 

qual detalha a proposta. 

A mudança sugere eliminar a faixa mínima de consumo, que atualmente é 10m³, e 

implementar um novo método de faturamento composto por dois fatores, um fixo, denominado 

Tarifa de Disponibilidade Operacional (TDO), que se baseia nos custos fixos necessários para 

a disponibilização dos serviços aos clientes, e outro variável, que seria o volume efetivamente 

medido. 

Conforme a prestadora, um dos objetivos da mudança é o aprimoramento da estrutura 

tarifária, produzindo melhor equilíbrio entre a tarifação e o efetivo consumo de água. Outro 

ponto apresentado seria a adequação da Companhia à tendência existente do aumento no 

número de ações judiciais solicitando a tarifação baseada no real volume de água consumido e 

não na taxa de consumo mínimo. 

Para a elaboração desta proposta, a CASAN aponta que fundamentou estudos em 

consultas às literaturas diversas, ao mercado de prestadores de serviços de saneamento e em 

reuniões de criação e desenvolvimento, utilizando como base casos de outras instituições que 

já passaram pelo mesmo processo de mudança em sua estrutura tarifária, como o Serviço 

Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de Jaraguá do Sul e a Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais – COPASA. 

 

3.1 ESTRUTURA DE TARIFAÇÃO PROPOSTA 

 

O modelo da estrutura tarifária foi dividido em duas componentes: uma parte fixa, e 

outra variável. 

 Parte fixa: Denominada Tarifa de Disponibilidade Operacional (TDO), a qual 

substitui a taxa de consumo mínimo e é calculada a partir dos custos fixos da 

prestadora apropriados a todos os seus clientes. A aplicação da TDO a cada 
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cliente se dará pelo número de unidades consumidoras, classificadas pelas 

economias cadastradas no sistema comercial da CASAN. 

 Parte variável: Se dará através da cobrança do volume de água tratada 

efetivamente consumido, medido e discriminado por faixas de consumo. 

Para os serviços de esgotamento sanitários, estes permanecerão em seu formato atual de 

100% (cem por cento) sobre o valor cobrado pelos serviços de água tratada. 

A partir dessas definições, a CASAN identificou seus custos, conforme informado no 

Quadro 5, e extraiu do Sistema Comercial Integrado informações do cadastro comercial e de 

faturamento do ano de 2016, onde foi identificado, em seu relatório, o volume medido das 

economias para cada categoria (residencial, residencial social, comercial, micro e pequeno 

comércio, industrial, pública e pública especial). 

 

Quadro 5 – Classificação dos custos da CASAN 

DESCRIÇÃO VALOR % 

CUSTO TOTAL CASAN (2016) R$ 1.011.284.284,00 100% 

FIXO R$ 786.851.452,53 78% 

VARIÁVEL R$ 224.432.832,14 22% 

CUSTO MÉDIO MENSAL R$ 84.273.690,33  
 Fonte: Documento “Projeto Volume Medido” - CASAN (2017). 

 

 Uma vez apontada a parcela de custos fixos em 78% (setenta e oito por cento), a 

tentativa inicial da Companhia foi apropriar o custos fixos totais como Tarifa de 

Disponibilidade (TDO), porém, a tentativa se mostrou inviável em decorrência do valor 

encontrado para a TDO se mostrar muito superior à tarifa mínima praticada. 

Assim, a CASAN optou então por empregar como base para sua prospecção da TDO o 

valor de 30% (trinta por cento) dos custos apurados como custo fixo, percentual, que segundo 

a Companhia, utilizado por outras concessionárias de saneamento e na literatura internacional. 

A CASAN argumenta que: 

“[...] desta forma, o cálculo da tarifa de disponibilidade considera um 

percentual do custo total CASAN, onde o custo médio mensal de 2016 foi de 

R$ 84.273.690,33. Aplicando o percentual [30%] sobre este valor, e dividindo 

pelo número total de economias de água temos um balizador médio do valor 

da tarifa de disponibilidade a ser utilizada por economia. Para definição da 

Tarifa de Disponibilidade para as categorias de consumo, a partir da definição 
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da Categoria Residencial, utilizou-se um valor incrementado em 50% para as 

Tarifas Comercial, Industrial e Pública.3” 

 

Após estipular a TDO de referência, foram definidas as Faixas Tarifárias para cada 

categoria de usuário, buscando manter a proporção da estrutura e tarifação vigente e minimizar 

as variações nos valores das faturas após a mudança. Levando em consideração que 64% 

(sessenta e quatro por cento) dos usuários atualmente se encontram na faixa até 10m³, a fim de 

proporcionar uma distribuição mais eficiente da tarifa cobrada, a proposta prevê, além da 

extinção da cobrança por consumo mínimo, a mudança da faixa de consumo inicial para 0 a 

5m³, assim como a criação de outra faixa subsequente, de 6 a 10m³. 

A partir destas definições, utilizando como base os dados de faturamento de 2016, a 

CASAN desenvolveu planilhas com simulações demonstrando paralelos entre valores vigentes 

e propostos pelos estudos da TDO. No documento recebido pela AGIR são expostas 06 (seis) 

tabelas com diferentes simulações que expressam um percentual dos custos totais da CASAN 

a serem considerados como custos fixos para a tarifa de disponibilidade. Os valores de cada 

TDO proposta são: 40% (quarenta por cento); 37,80% (trinta e sete vírgula oitenta por cento); 

34,56% (trinta e quatro vírgula cinquenta e seis por cento); 31,21% (a) (trinta e um vírgula vinte 

e um por cento); 31,21% (b) (trinta e um vírgula vinte e um por cento) e 29,24% (vinte e nove 

vírgula vinte e quatro por cento). 

Ao utilizar uma Tarifa de Disponibilidade que não ampara 100% (cem por cento) dos 

seus custos totais, a CASAN opta por desmembrar o recebimento destes custos, de maneira que 

parte deles passa a integrar a parte variável da tarifa proposta. Para apreciação neste documento, 

expõem-se três das simulações propostas mais interessantes para esta análise: 40% na Figura 2, 

vista pela CASAN como a melhor TDO, 31,21% (b) na Figura 3, que se diferencia da 31,21% 

(a), pelo valor do metro cúbico cobrado em cada categoria tarifária e apresenta a maior parcela 

de redução no valor da fatura aos usuários que consomem até 8m³, e por fim, 34,56% na Figura 

4, selecionada por se tratar de um meio termo entre o menor e o maior valor das TDO simuladas. 

  

                                                           
3 Relatório “Projeto Volume Medido” – CASAN (2017). 
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Figura 2 - Proposta CASAN TDO 40%. 

 
Fonte: Relatório “Projeto Volume Medido” - CASAN (2017). 

 

Ao simular 40% (quarenta por cento) de seus custos totais como custos fixos por meio 

da TDO, a CASAN estima um faturamento médio mensal de R$ 73.336.894,50 (setenta e três 
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milhões, trezentos e trinta e seis mil, oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), 

comparado como o faturamento vigente a época apresenta diferença a maior de R$ 1.378.206,58 

(um milhão, trezentos e setenta e oito mil, duzentos e seis reais e cinquenta e oito centavos), ou 

seja, 1,91% (um vírgula noventa e um por cento) maior.  

Comparando-se os valores projetados entre as faixas tarifárias propostas e vigentes, 

observa-se que, conforme demonstrado no Quadro 7 abaixo, para usuários residenciais que 

consomem até 7m³ de água por mês, o valor cobrado seria, em média, 16,45% (dezessete vírgula 

quarenta e cinco por cento) menor que a tarifa por consumo mínimo em vigência. Para 

consumos a partir de 8m³, haveria um aumento de, em média, 7,65% (sete vírgula sessenta e 

cinco por cento) para a categoria residencial.  

Para o Comercial os usuários que consomem até 7m3 de água por mês, o valor cobrado, 

em média, 15,26% (dezesseis vírgula doze por cento) menor que a tarifa por consumo mínimo 

em vigência. Para os consumos a partir de 8m3, haveria um aumento médio de 7,14% (sete 

vírgula quatorze por cento). 

 

Quadro 7 – Variação entre tarifa residencial proposta e vigente – TDO 40%. 

VOLUME 

RESIDENCIAL COMERCIAL 

PROPOSTO VIGENTE 
VARIAÇÃO 

(%) 

VAR. 

PROPOSTO VIGENTE 
VARIAÇÃO 

(%) 

VARIAÇ 

MÉDIA (%) MÉDIA 
 (%) 

0 28,92 39,77 -27,28 

-16,45 

43,38 58,70 -26,10 

-15,26 

1 30,05 39,77 -24,44 45,05 58,70 -23,25 

2 31,19 39,77 -21,57 46,72 58,70 -20,41 

3 32,32 39,77 -18,73 48,40 58,70 -17,55 

4 33,45 39,77 -15,89 50,07 58,70 -14,70 

5 34,59 39,77 -13,02 51,74 58,70 -11,86 

6 36,63 39,77 -7,90 54,77 58,70 -6,70 

7 38,68 39,77 -2,74 57,79 58,70 -1,55 

8 40,73 39,77 2,41 

7,65 

60,81 58,70 3,59 

7,14 

9 42,78 39,77 7,57 63,83 58,70 8,74 

10 44,83 39,77 12,72 66,86 58,70 13,90 

15 82,18 76,21 7,83 116,78 107,40 8,73 

20 119,53 112,65 6,11 166,70 156,11 6,78 

25 156,88 149,09 5,23 216,62 204,81 5,77 

30 213,12 200,22 6,44 266,54 253,52 5,14 

40 325,60 302,47 7,65 366,39 350,92 4,41 

50 438,08 404,73 8,24 466,23 448,33 3,99 

100 1142,64 1017,39 12,31 1170,79 1060,99 10,35 

Fonte: Adaptado do Relatório “Projeto Volume Medido” – CASAN (2017). 
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Adotando-se uma TDO de 40% (quarenta por cento), conforme demonstrado na Figura 

2 acima, o valor da tarifa para casos em que não houvesse consumo passaria de R$ 39,77 (trinta 

e nove reais e setenta e sete centavos), na categoria residencial, para R$ 28,92 (vinte e oito reais 

e noventa e dois centavos), atingindo uma diminuição de 27,28% (vinte e sete vírgula vinte e 

oito por cento), como exposto no Quadro 7 acima. Para a categoria comercial, no caso de não 

haver consumo a diferença seria -26,10% (vinte e seis vírgula dez por cento) menor, passando 

de R$ 58,70 (cinquenta e oito reais e setenta centavos) para R$ 43,38 (quarenta e três reais e 

trinta e oito centavos). 

Dando continuidade para as simulações apresentadas, a que considera 34,56% (trinta e 

quatro vírgula cinquenta e seis por cento) dos seus custos totais como custos fixos, representada 

na Figura 3 a seguir, o faturamento médio mensal estimado é de R$ 73.336.894,50 (setenta e 

três milhões, trezentos e trinta e seis mil, oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta 

centavos), comparado com o faturamento vigente a época apresenta diferença a maior de  R$ 

1.051.466,80 (um milhões e cinquenta e um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta 

centavos), ou seja, 1,45% (um vírgula quarenta e cinco por cento) superior ao faturamento 

realizado. 
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Figura 3 - Proposta CASAN TDO 34,56%. 

 
Fonte: Relatório “Projeto Volume Medido” - CASAN (2017). 
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Comparando-se valores projetados entre as faixas tarifárias propostas e vigentes (ver 

Quadro 8), observa-se que, para usuários residenciais que consomem até 7m³ de água por mês, 

o valor cobrado seria, em média, -23,06% (vinte e três vírgula zero seis por cento) menor que 

a tarifa por consumo mínimo em vigência. Consumos a partir de 8m³ obteriam um aumento 

médio de 9,07% (nove vírgula zero sete por cento) para a categoria residencial.  

Para o Comercial os usuários que consomem até 7m3 de água por mês, o valor cobrado, 

em média, -17,84% (dezessete vírgula oitenta e quatro por cento) menor que a tarifa por 

consumo mínimo em vigência. Para os consumos a partir de 8m3, haveria um aumento médio 

de 10,02% (dez vírgula zero dois por cento).  

 

Quadro 8 – Variação entre tarifa proposta e vigente – TDO 34,56%. 

VOLUME 

RESIDENCIAL COMERCIAL 

PROPOSTO VIGENTE 
VARIAÇÃO 

(%) 

VAR. 

PROPOSTO VIGENTE 
VARIAÇÃO 

(%) 

VARIAÇ 

MÉDIA 

(%) 
MÉDIA 

 (%) 

0 24,73 39,77 -37,82 

-23,06 

39,57 58,70 -32,59 

-17,84 

1 26,32 39,77 -33,82 41,92 58,70 -28,59 

2 27,91 39,77 -29,82 44,27 58,70 -24,58 

3 29,51 39,77 -25,80 46,62 58,70 -20,58 

4 31,10 39,77 -21,80 48,96 58,70 -16,59 

5 32,69 39,77 -17,80 51,31 58,70 -12,59 

6 35,07 39,77 -11,82 54,83 58,70 -6,59 

7 37,46 39,77 -5,81 58,36 58,70 -0,58 

8 39,85 39,77 0,20 

9,07 

61,88 58,70 5,42 

10,02 

9 42,23 39,77 6,19 65,40 58,70 11,41 

10 44,62 39,77 12,20 68,92 58,70 17,41 

15 82,88 76,21 8,75 120,06 107,40 11,79 

20 121,15 112,65 7,55 171,20 156,11 9,67 

25 159,41 149,09 6,92 222,34 204,81 8,56 

30 218,20 200,22 8,98 273,48 253,52 7,87 

40 335,80 302,47 11,02 375,76 350,92 7,08 

50 453,39 404,73 12,02 478,04 448,33 6,63 

100 1188,58 1017,39 16,83 1213,23 1060,99 14,35 

Fonte: Adaptado do Relatório “Projeto Volume Medido” – CASAN (2017). 

 

Adotando-se uma TDO de 34,56% (trinta e quatro vírgula cinquenta e seis por cento), 

conforme demonstrado na figura 3 acima, o valor da tarifa para casos em que não houvesse 

consumo passaria de R$ 24,73 (trinta e um reais e dez centavos), na categoria residencial, 

atingindo uma diminuição de -37,82% (trinta e sete vírgula oitenta e dois por cento) a menor.  
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Para a categoria comercial, no caso de não haver consumo a diferença seria -32,59% 

(trinta e dois vírgula cinquenta e nove por cento) menor, passando de R$ 58,70 (cinquenta e 

oito reais e setenta centavos) para passando para R$ 39,57 (trinta e nove vírgula cinquenta e 

sete centavos).  

A seguir, tem-se a simulação apresentada, que considera 31,21% (b) (trinta e um vírgula 

vinte e um por cento) dos seus custos totais como custos fixos, representada na Figura 4 a seguir, 

o faturamento médio mensal estimado é de R$ 73.655.505,08, (setenta e três milhões, seiscentos 

e cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinco reais e oito centavos), comparado como o 

faturamento vigente a época apresenta diferença a maior no valor de R$ 1.370.077,38 (um 

milhão trezentos e setenta mil e setenta e sete reais), ou seja 1,895% (um vírgula oitocentos e 

noventa e cinco por cento) acima do faturamento realizado.  

 

 

 

 

  



 

15 
 

Figura 4 - Proposta CASAN TDO 31,21% (b). 

 
Fonte: Relatório Projeto Volume Medido - CASAN (2017). 
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Comparando-se valores projetados entre as faixas tarifárias propostas e vigentes, 

observa-se que, para usuários residenciais que consomem até 8m³ de água por mês, o valor 

cobrado seria, em média, -28,49% (vinte e oito vírgula quarenta e nove por cento) menor que a 

tarifa por consumo mínimo vigente. Para consumos superiores a 8m³, haveria um aumento 

médio de 14,16% (quatorze vírgula dezesseis por cento) para a categoria residencial. 

Para o Comercial os usuários que consomem até 7m3 de água por mês, o valor cobrado, 

em média, -23,77% (vinte e três vírgula setenta e sete por cento) menor que a tarifa por consumo 

mínimo em vigência. Para os consumos a partir de 8m3, haveria um aumento médio de 15,13% 

(quinze vírgula treze por cento).  

  

Quadro 9 – Variação entre tarifa proposta e vigente – TODO 31,21% (b) 

VOLUME 

RESIDENCIAL COMERCIAL 

PROPOSTO VIGENTE 
VARIAÇÃO 

(%) 

VAR. 

PROPOSTO VIGENTE 
VARIAÇÃO 

(%) 

VARIAÇ 

MÉDIA (%) MÉDIA 
 (%) 

0 22,34 39,77 -43,83 

-28,49 

35,74 58,70 -39,11 

-23,77 

1 23,53 39,77 -40,83 37,50 58,70 -36,12 

2 24,73 39,77 -37,82 39,27 58,70 -33,10 

3 25,92 39,77 -34,83 41,03 58,70 -30,10 

4 27,11 39,77 -31,83 42,79 58,70 -27,10 

5 28,31 39,77 -28,82 44,55 58,70 -24,11 

6 31,49 39,77 -20,82 49,24 58,70 -16,12 

7 34,67 39,77 -12,82 53,94 58,70 -8,11 

8 37,85 39,77 -4,83 58,64 58,70 -0,10 

9 41,03 39,77 3,17 

14,16 

63,33 58,70 7,89 

15,13 

10 44,21 39,77 11,16 68,03 58,70 15,89 

15 86,12 76,21 13,00 124,04 107,40 15,49 

20 128,03 112,65 13,65 180,05 156,11 15,34 

25 169,94 149,09 13,98 236,06 204,81 15,26 

30 231,29 200,22 15,52 292,07 253,52 15,21 

40 353,99 302,47 17,03 404,09 350,92 15,15 

50 476,70 404,73 17,78 516,11 448,33 15,12 

100 1242,52 1017,39 22,13 1281,93 1060,99 20,82 

Fonte: Adaptado do Relatório “Projeto Volume Medido” – CASAN (2017). 

 

Adotando-se uma TDO de 31,21% (b) (trinta e quatro vírgula cinquenta e seis por 

cento), conforme demonstrado na figura 4 acima, o valor da tarifa para casos em que não 

houvesse consumo passaria de R$ 22,34 (vinte e dois reais e trinta e quatro centavos), na 



 

17 
 

categoria residencial, atingindo uma diminuição de -43,83% (quarenta e três vírgula oitenta e 

três por cento).  

Para a categoria comercial, no caso de não haver consumo, a diferença seria -39,11% 

(trinta e nove vírgula onze por cento) menor, passando de R$ 58,70 (cinquenta e oito reais e 

setenta centavos) para R$ 35,74 (trinta e cinco vírgula setenta e quatro centavos). 

Em conclusão a seus estudos, a CASAN argumenta que a proposta mais interessante 

para aplicação seria a TDO com 40% (quarenta por cento) dos custos totais como custos fixos, 

pois esta apresentou uma variação máxima de faturamento de 15% (quinze por cento) para os 

usuários, mantendo os valores das faixas tarifárias mais próximas dos atualmente praticados.4 

 

4. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A mudança no sistema tarifário de “consumo mínimo”, modelo que é atualmente o mais 

utilizado no Brasil por prestadores de serviços de saneamento, para um sistema de faturamento 

composto por dois fatores, um fixo e outro variável, não é novidade. A própria CASAN aponta 

ter se baseado em casos já existentes no Brasil para a realização de seus estudos. A proposta 

apresentada pela prestadora encontra respaldo na Lei Federal nº 11.445/2017 que, em seu artigo 

30, prevê que a estrutura de remuneração e cobrança deverá levar em conta “custo mínimo 

necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade adequadas”. A lei 

estabelece também, no parágrafo primeiro do artigo 29, em seu inciso IV, que a instituição de 

tarifas deve observar diretrizes como a "inibição do consumo supérfluo e do desperdício de 

recursos" e, em seu inciso VII, o "estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, 

compatíveis com os níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos 

serviços". 

Próximo da região do Médio Vale do Itajaí, em Santa Catarina, exemplos de prestadoras 

que optaram pela alteração do consumo mínimo por uma estrutura tarifária composta são os 

SAMAES de Jaraguá do Sul e São Bento do Sul.  

A mudança no SAMAE de Jaraguá do Sul ocorreu em 2016, já, em São Bento do Sul, a 

alteração encontra-se em processo de finalização com aplicação prevista para o primeiro 

semestre de 2018. Nestes casos, assim como na proposta da CASAN, a tarifa foi dividida em 

                                                           
4 Relatório “Projeto Volume Medido” – CASAN (2017). Página 14, 1º parágrafo da Conclusão. 
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uma parte variável, cobrada pelo metro cúbico efetivamente consumido, e outra fixa, 

denominada Tarifa Básica Operacional (TBO), correspondente aos custos fixos da prestadora. 

Em ambos os casos a nova estrutura tarifária considera 40% dos custos totais como custos fixos. 

Conforme o Parecer Técnico emitido pela Agência Reguladora Intermunicipal de 

Saneamento (ARIS) quanto à implantação da TBO do SAMAE de São Bento do Sul, pontos 

importantes da análise da proposta foram a coerência da nova estrutura tarifária com o porte da 

prestadora e a dimensão do impacto da mudança aos usuários do serviço. 

Nacionalmente, o precursor desta mudança é o estado de Minas Gerais, que passou a 

utilizar um sistema de faturamento com uma parte fixa e outra variável já em 2011, no Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do município de Passos. Posteriormente, a Companhia 

de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) também passou pela mesma mudança em sua 

estrutura tarifária. 

De acordo com documentos da Agencia Reguladora de Serviços de Abastecimento de 

Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG) sobre a Revisão 

Tarifária do SAAE de Passos, de 2011, o principal motivador da mudança da estrutura tarifária 

foi a constatação que o consumo médio per capita de água em Minas Gerais, segundo o relatório 

do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) publicado em 2010, era cerca 

de 4,15m³, enquanto que a taxa mínima aplicada pelo SAAE no município era de 15m³. Devido 

a isso, a interpretação foi de que clientes residenciais que moram sozinhos ou tem famílias 

pequenas seriam prejudicados pela taxa mínima, uma vez que esta estava muito além do 

consumo médio per capita. E mais, uma política tarifária voltada para consumos de água mais 

elevados seria um desestímulo para o consumo consciente e beneficiaria grandes consumidores, 

pois parte significativa do faturamento do SAAE origina-se dos clientes de baixo consumo, 

uma vez que 59% (cinquenta e nove por cento) das unidades residenciais eram faturadas pelo 

consumo mínimo, caracterizando um subsídio invertido. 

Com argumentos similares, três outras prestadoras de Minas Gerais modificaram sua 

estrutura tarifária para modelos com dois fatores: o SAAE do município de Itabira, em 2012; a 

Companhia de Saneamento Municipal (CESAMA) de Juiz de Fora e, por fim, a estadual 

COPASA em 2017. 

Na literatura, o artigo Consumption-Based Fixed Rates: Harmonizing Water 

Conservation and Revenue Stability corrobora o uso deste tipo de modelo de faturamento, 
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apontando que “Independente do tipo de mecanismo de cobrança de água em vigência, serão 

sofridas instabilidades na receita enquanto a conservação for promovida na maneira costumeira 

de desassociar os custos fixos e variáveis das receitas fixas e variáveis. (SPANG et al., 2015, 

tradução nossa)5” Neste contexto, pode-se entender que quanto menos a tarifa for um reflexo 

dos reais custos fixos da companhia, mais fácil será a possibilidade desta encontrar problemas 

em seu equilíbrio econômico-financeiro.  

O artigo aponta ainda que a maneira com que a prestadora aloca seus custos fixos e 

variáveis às suas receitas têm grande impacto na estabilidade financeira, na modicidade tarifária 

e no comportamento esperado pela prestadora quanto ao uso racional dos recursos. Discorre 

que, em geral, a companhia que depende primariamente de cobranças fixas para sua receita 

pode contar com maior estabilidade econômico-financeira, mas que, entretanto, uma tarifa 

composta em grande parte por um valor fixo pode gerar preocupações aos consumidores, uma 

vez que estes não terão meios de reduzir seus gastos mudando seus hábitos de consumo. Neste 

caso, faz-se alusão à noção que quanto maior o valor fixo pago na fatura, menor a motivação 

dos clientes para consumirem água de maneira racional. Seguindo esta linha de raciocínio, o 

artigo salienta um estudo da California Urban Water Conservation Council (CUWCC), 

denominado Utility Operations: BMP implementation Guidebook, no qual recomenda-se que 

uma taxa de pelo menos 70% das receitas anuais da prestadora sejam baseadas na cobrança pelo 

volume medido para que orientações de consumo consciente sejam atendidas. Ou seja, para 

estimular o uso racional de água entre consumidores, sugere como ideal uma estrutura tarifária 

30% fixa e 70% variável. 

Por outro lado, aponta também que uma política de consumo voltada à conservação de 

água pode trazer problemas à prestadora. Considerando, com base no estudo Defining a 

Resilient Business Model for Water Utilities (HUGHES et al., 2014)6, da Water Research 

Fundation (WRF) em conjunto com a U.S. Environmental Protection Agency (EPA), que os 

custos fixos compõem, em média, 80% (oitenta por cento) dos custos totais de prestadores, ao 

utilizar-se uma estrutura tarifária de 30% (trinta por cento) fixo e 70% (setenta por cento) 

variável, a prestadora coloca seu equilíbrio econômico-financeiro numa posição vulnerável à 

quedas na demanda de água, como em períodos de recessão econômica ou de clima extremo. 

                                                           
5 SPANG, Edward S. at al. Consumption-Based Fixed Rates: Harmonizing Water Conservation and Revenue 

Stability. American Water Works Association Journal, v. 107, n. 3, p. 164-173, 2015. 
6 Disponível em: <http://www.waterrf.org/Pages/Projects.aspx?PID=4366>. Acesso em: 02 fev. 2018. 
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Verifica-se, portanto, salvaguardando as nuanças de cada contexto, que tanto as decisões 

em casos brasileiros quanto à implantação de uma “TDO” como a literatura internacional sobre 

o assunto convergem numa avaliação positiva quanto a implantação de uma tarifa composta por 

dois fatores. 

 

5. BASE LEGAL 

 

Considerando o papel fundamental da AGIR neste processo, traz-se ao presente parecer 

a Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007, a qual delega às entidades de regulação o poder de 

definir as tarifas cobradas pelos prestadores de serviços perante seus usuários, nos termos do 

artigo 22 da mencionada lei, onde:  

Art. 22. São objetivos da regulação: 

[...] 

IV – 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.  

 

Tal artigo é combinado ainda, para melhor base, com o artigo 23, Inciso I da mesma 

lei, onde: 

Art. 23.  A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica, 

econômica e social de prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os 

seguintes aspectos: 

[...] 

IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos 

de sua fixação, reajuste e revisão; 

V - medição, faturamento e cobrança de serviços; 

[...] 

IX - subsídios tarifários e não tarifários;  

[...] 

 

Portanto a Lei Federal determina que a Agência Reguladora cumpra com sua obrigação 

de editar normas para cobrança dos serviços, no caso em tela, a tarifa de água e esgoto sanitário, 

que oportunamente a CASAN apresenta para apreciação. 

Na presente proposta o olhar por parte da Agência Reguladora é de manter a 

sustentabilidade econômico-financeira da prestadora, conforme a exposição do artigo 29, Inciso 

I da mesma Lei nº 11.445/07, que alude: 
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Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 

econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante 

remuneração pela cobrança dos serviços: 

[...] 

I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na 

forma de tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para 

cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente; 

[...] 

 

Por conseguinte, sem perder de vista a modicidade tarifária, o artigo 30 da lei em apreço 

discorre: 

Observado o disposto no art. 29 desta Lei, a estrutura de remuneração e 

cobrança dos serviços públicos de saneamento básico poderá levar em 

consideração os seguintes fatores: 

I - categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de 

utilização ou de consumo; 

II - padrões de uso ou de qualidade requeridos; 

III - quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à 

garantia de objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o 

adequado atendimento dos usuários de menor renda e a proteção do meio 

ambiente; 

[...] 

VI - capacidade de pagamento dos consumidores. 

[...] 

 

Finalizamos o entendimento como de competência de uma Agência Reguladora, por 

força legal, determinar a forma de cobrança das tarifas públicas nos serviços de abastecimento 

de água e esgoto sanitário. Feito a exposição legal, no que concerne às competências da Agência 

Reguladora, passamos ao objeto de estudo, com e análise da proposta emitida por parte da 

Concessionária. 

 

6. ANÁLISE 

 

Em seu Ofício, a CASAN relata sobre o caso julgado no Superior Tribunal de Justiça 

no ano de 2011 em que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro – CEDAE 

teve como não lícita sua cobrança do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias 

no imóvel quando houver um único hidrômetro no local. Portanto, a cobrança deve se dar pelo 

consumo real aferido.  
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A CASAN argumenta também, em seu Ofício, que modelo semelhante ao apresentado 

em seu relatório já é praticado no Rio Grande do Sul, pela Companhia Riograndense de 

Saneamento – CORSAN, onde adota-se com base na tarifa de disponibilidade e em seguida 

calculado o consumo efetivamente medido, somando os dois valores, tem-se a cobrança da 

tarifa de água e esgoto.  

A seguir apresenta-se a tabela com os dados para simulação de cálculo para 40% 

(quarenta por cento) dos custos totais e projeção do faturamento, com dados do ano de 2016. 

 

Quadro 10 – Simulação – Tarifa de Disponibilidade 40% (2016) 

 Total Residencial Comercial Industrial Pública 

Ligações 800.965 744.191 67.721 7.354 14.316 

Economias 1.116.956 996.995 98.499 6.313 15.149 

Quantidade de 

economias lidas 

no ano 
13.403.467 11.963.938 1.181.993 75.751 181.785 

Faturamento (R$) 1.048.615.971 784.577.939 160.890.243 24.282.810 78.864.980 

Fonte: Relatório “Projeto Volume Medido” - CASAN (2017). 

 

O presente relatório traz um quadro com resumo de simulação de faturamento com 

40% do custo, como custo fixo para formação da Tarifa de Disponibilidade, com os dados do 

ano de 2016. Ocorre que, ao comparar estes dados com as informações dos Quadros 1 e 2, que 

são dados oficiais publicados em balanço, os valores apresentados são divergentes. Portanto em 

existindo a divergência compete a prestadora a confirmação dos dados apresentados no Quadro 

10. 

É importante destacar que os custos totais identificados pela CASAN são, na verdade, 

suas Receitas Operacionais, de acordo com o próprio balanço da Companhia, apresentado no 

Quadro 11. 
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Quadro 11 – Informações por segmento de negócio 2016. 

CASAN 2016* Água Esgoto 

Total na 

demonstração de 

resultado 
Receita bruta das vendas e dos serviços prestados  840.330  170.954  1.011.284  

Deduções da receita bruta  (78.001)  (15.854)  (93.855)  

Receita líquida das vendas e dos serviços prestados  762.329  155.100  917.429  

Custos dos serviços prestados e dos produtos vendidos  (346.141) 

Lucro bruto  571.288 

Depreciação e amortização total  (68.929) 

Despesas com vendas, gerais e administrativas  (346.530) 

Outras receitas/despesas operacionais líquidas  5.634 

Lucro antes do resultado financeiro e impostos  161.463 

Fonte: Balanço CASAN (2016). 

* Em milhares de reais. 

 

Salienta-se também que as receitas da Companhia são compostas não apenas pelo 

fornecimento de água, mas também pela receita da coleta e tratamento de esgoto e outros 

serviços, assim alcançando o valor de R$ 1.011.284.000,00 (um bilhão, onze milhões, duzentos 

e oitenta e quatro mil reais). 

No Quadro 12, abaixo, apresenta-se a apuração do valor da tarifa de disponibilidade 

para 40% (quarenta por cento) considerando os valores de 2016. 

 

Quadro 12 – Quadro com 40% custos fixos – totais. 

DEFINIÇÃO TARIFA DISPONIBILIDADE 

    Valores %           

CUSTO TOTAL CASAN (2016) R$   1.011.284.284,00     Proposição tarifa (40%) R$   37.709.476,13  40% 

FIXO R$     786.851.452,53  78   Tarifa Disponibilidade Aplicada R$   37.713.176,94  40% 

VARIÁVEL R$      224.432.832,14  22         

CUSTO MÉDIO MENSAL R$        84.273.690,33     Tarifa Dispon. Geral Água R$ 30,4406   

       Tarifa Dispon. Residência R$ 28,9185   

   ÁGUA ESGOTO TOTAL Tarifa Dispon.  Outros R$ 43,3778   

Nº EDCONOMIAS TOTAL (DEZ 2016)      1.107.387    229.346  1.336.733  Tarifa Dispon. Social R$ 5,4222   

Nº ECONOMIAS RES.      990.564   193.970  1.184.534  Tarifa Dispon. Micro PEQ R$ 32,5333   

Nº ECONOMIAS CML/PUB    116.823   35.376     152.199  Tarifa Dispon. Especial R$ 13,0133   

Fonte: Documento “Projeto Volume Medido” - CASAN (2017). 

 

Verifica-se que no cálculo foram considerados os custos totais (água + esgoto) médios 

mensais com R$ 84.273.690,33 (oitenta e quatro milhões, duzentos e setenta e três mil, 

seiscentos e noventa reais e trinta e três centavos) dividido pelas economias de água 

(1.107.387), culminando com o valor de R$ 30,4406. Porém, deve-se observar que a tarifa 

deveria considerar as economias totais 1.336.733 (água + esgoto). No Quadro 12 acima, não 

fica claro o valor da Tarifa de Disponibilidade Aplicada de R$ 37.713.176,94 (trinta e sete 

milhões, setecentos e treze mil, cento e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos) e tão 
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pouco os valores de R$ 28,9185, R$ 43,3778, R$ 5,4222, R$ 32,5333 e R$ 13,0133, o que ficou 

prejudicado neste estudo é a métrica passo a passo para atingir o valor acima descrito.  

 

7. RECOMENDAÇÕES 

 

Mediante o exposto, a Gerência de Estudos Econômico-Financeiro da AGIR 

recomenda: 

1) Que a Companhia apresente o histograma de consumo por economia, bem como as 

informações e tabelas em meio eletrônico para melhor simulação e análise;  

2) Apresente explicações sobre a formatação para o cálculo da TDO, pois a mesma 

considera os custos de água e esgoto totais, cruzando com as economias somente de 

água, excluindo, porém, as economias de esgoto. 

3) Apresente relatório passo a passo para a proposta com 40% do custo fixo, e se a mesma 

aplica o cálculo sobre o custo total;  

4) Que a Companhia considere está alteração na estrutura tarifária como Revisão Tarifária 

Extraordinária; 

5) Recomendar ao Diretor Geral da AGIR que paute seu encaminhamento à necessidade 

de comunicação pela CASAN para aplicação de audiência pública. Que o faturamento 

tenha simulação em base teste num período não inferior a 90 (noventa) dias, para início 

da cobrança do novo regime tarifário e que seja encaminhado a esta Agência cópia de 

cada ciclo tarifário teste da nova tabela tarifária. 

 

 

Este o nosso parecer, SMJ. 

 

Blumenau (SC), em 02 de abril de 2018. 

 

ANDRÉ DOMINGOS GOETZINGER 

Gerente de estudos Econômico-financeiro 

AGIR 

 

DANIEL ANTONIO NARZETTI 

Economista - AGIR 

CORECON-SC 3512 

 


