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Definições       

Seja TARIFA, seja TAXA, seja COTA, tirando as nuances semânticas, trata-

se de dividir pelos usuários e beneficiários, os custos de implantação, de 

manutenção, de substituição e de operação dos sistemas de água e 

esgotos, acrescidos de um valor para cobrir o trabalho em fazê-lo (lucro 

ou prêmio), seguros, provisões, riscos, etc. 

Chamaremos de TARIFA NEUTRA  a o preço necessário para, ao longo de 

determinado prazo, zerar as despesas com as receitas, mediante a 

aplicação de determinada taxa de oportunidade de capital (taxa de 

juros), normalmente estabelecida por simulações de consumo e 

despesas mensais ao longo desse prazo. O método normalmente 

utilizado para esse cálculo também é conhecido como “fluxo de caixa 

descontado” e supõe-se a TARIFA NEUTRA igual para todos e em todas as 

circunstâncias.

Chamaremos de ESTRUTURA TARIFÁRIA quando a tarifa não é constante 

ou seja, quando o preço da unidade fornecida (ou cobrada) não é o 

mesmo para todos!

2



A ANEEL define “estrutura tarifária” como “conjunto de tarifas aplicados ao

faturamento do mercado de distribuição de energia elétrica que refletem a

diferenciação relativa dos custos regulatórios da distribuição entre os

subgrupos, classes e subclasses tarifárias, de acordo com modalidades e

postos tarifários”, ou seja, com uma certa dose de “enrolation””,

TARIFA SOCIAL: normalmente pressupõe uma tarifa (água, esgoto, energia,

gás) subsidiada para os consumidores ditos de “baixa renda”, com o objetivo

de promover o consumo de água universalmente aceito como mínimo para

a saúde e a prevenção de doenças e a melhoria da qualidade de vida de toda

a população.

A TARIFA SOCIAL da CEDAE é assim definida (outras concessionárias não devem ser muito

diferentes): “comunidades carentes e conjuntos habitacionais destinados a moradores de baixa

renda que apresentarem documentação em atendimento ao Decreto 25.438/99, poderão se

habilitar ao beneficio de uma tarifa diferenciada chamada Tarifa Social”

.
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A TARIFA pressupõe duas partes: • “QUEM COBRA” e • “QUEM PAGA”

• “QUEM COBRA” costuma ser a operadora-concessionária dos serviços de

distribuição, cujo interesse costuma ser a maximização dos resultados (finan

ceiros ou políticos ou outros) e portanto quer uma receita total alta e uma

despesa mínima.

• “QUEM PAGA” costuma ser o consumidor final, cujo interesse e objetivo

é seu bem estar (conforto, saúde, prazer) ou uso como insumo para outro

fim e, portanto, quer pagar um preço baixo. O CONSUMIDOR FINAL

NORMAL (domiciliar) NÃO ENXERGA A “TARIFA”, ENXERGA “A CONTA”,

ou seja, O MONTANTE NO FINAL DO MÊS. É a isso que ele tem sensibilidade

A solução para o conflito de interesses daí advindo é determinar um preço

equilibrado que atenda o interesse das partes, minimizando conflitos

(otimização micro-econômica).

O gráfico a seguir ilustra essa busca do equilíbrio.
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Tipos de Estruturas Tarifárias

_ CONTÍNUAS, tarifas crescentes ou decrescentes, de comportamento linear ou não linear

_ Em BLOCOS ou DISCRETAS, tarifas crescentes (progressiva) ou decrescentes (regressiva)

_ MISTA

Ao admitir estruturas tarifárias crescentes, na verdade a preocupação é uma:

aumentar a receita.

A determinação de Estrutura Tarifária requer aplicação de metodologia

econométrica em bases matemáticas em função da demanda pelos serviços

de água e de esgoto, normalmente feita mensalmente.

Essa metodologia precisa levar em conta a previsão dos custos de produção

nos mesmos períodos (mensais), fluxos financeiros, rendimentos de escala,

efeitos sazonais, etc.

Caso essa metodologia e os cálculos daí decorrentes não sejam transparentes,

a operação pode estar sendo feita de forma ineficiente para o consumidor, ou

para a concessionária ou para ambos.
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CRITICAS à CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS aos “menos favorecidos” VIA

ESTRUTURAS TARIFÁRIAS na AMERICA LATINA (subsídios cruzados internos por ta

rifas em degraus crescentes):

01_ A politica de subsídio tarifário adotado por CEDAE, SABESP e, aparentemente,

toda a Amérca Latina, apresenta

resultados positivos para a população de baixa renda ou para o entorno? Quais?

02_ Como são técnicamente definidas as tarifas, o número de “degraus” o taman

ho e a diferença entre os “degraus”?

Qual metodologia foi usada?

03_ Quais os objetivos pretendidos e de que ponto-de-vista? Como os resultados s

ão medidos”? Objetivam maximizar que função de Utilidade?

04_ Foram definidos arbitrariamente em nome de uma suposta “experiência” dos

administradores ou simplesmente

“copiados” de outro lugar?

05_ Será possivel manter essas estruturas tarifárias sem comprometer o equilíbri

o economico-financeiro das

concessionárias-operadoras sejam públicas ou privadas?
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06_ Quem deve gerir o “subsídio” é a empresa de saneamento? Esse é o objetivo da

empresa? Quais as

consequencias fiscais daí advindas?

07_ Quais as opções e modelos de subsídios existentes? Porque não discutir isso?

08_ As discrepâncias entre as tarifas para um mesmo metro cúbico de água são muito

grandes,

injustificáveis, prejudicando a população como um todo. 09_ É preciso ter

responsabilidade econômica e conhecimento técnico adequado para:

09a_ definir objetivos: tipo, grandeza e tempo;

09b_ definir qual modelo tarifário adotar

09c_ definir a TARIFA NEUTRA e, partindo dela, eventualmente, estabelecer

subsídios e a fonte dos mesmos.

09d_ ajudar a estimular a prosperidade da população atendida a curto,

médio e longo prazos.

09e_ manter os serviços de saneamento equilibrados financeiramente para

poder cobrar resultados

10_ Subsídios são ações sociais de responsabilidade do “Estado” e dos governos,

municipais, provinciais (no Brasil, dos estados) e federal e não é a operadora dos

serviços de água e esgotos que deve desfocar sua atenção pois termina

dando no que se vê, nunca se alcançam as metas.
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PLANILHA RESUMO

FAIXAS TARIFÁRIAS DE CONSUMO (R$/m³  2018))     



Contextualização   1

• ÁGUA Potável pode ser medida com facilidade.

• ESGOTO é inferido do consumo de água (não se mede com facilidade). 

_   Não deveria importar se ao esgoto volta só uma parcela da água entregue 

pois o objetivo é ratear custos. 

_   Entretanto deve-se ter cuidado ao formular as leis e evitar querelas sobre 

taxa ou tarifa, se medido ou não, quanto por cento para coletar, quanto por 

cento para tratar, que tipo de efluente é aceito, que tipo de efluente final 

deve ser observado

• Água é produto? (IPI ou ICMS?). Esgoto é serviço? (ICMS ou ISS?). Não 

deveria ser relevante. Não é o que os tributaristas acham. 

• ÁGUA e ESGOTO disponibilizados na frente de terrenos ou imóveis não 

ligados devem gerar algum tipo de pagamento pela disponibilização do 

sistema, mesmo desligados (demanda instalada). 

• O mesmo se dá para consumidores com picos de consumo sazonais.
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Contextualização    2

As tarifas unitárias devem ser iguais para todos dentro de determinada região ou 

cidade. 

Era e é correto atribuir valores diferentes mediante a aplicação de alguns conceitos 

claramente estabelecidos:  

_   Economia de escala

_   Distância da fonte 

_   Altura de bombeamento (energia)

_   Grau de tratamentos requeridos

_   Inibir consumo (permanente e / ou sazonal)

_   Disponibilização (demanda instalada)

Por se tratar de monopólio natural, com grande influência do estado (e dos governos) 

as tarifas de água e esgotos tendem a ser politicamente sensíveis e objeto de 

alterações casuísticas, normalmente por congelamento de preços, como ocorreu no fim 

dos anos 1960  no Rio de Janeiro, onde era medido o IGP (na época UPC) para o Brasil 

e que ensejou a aplicação de tarifas compostas para, com a desculpa de 

distributivismo  social, aumentar a arrecadação das concessionárias dizendo que não 

se havia aumentado a tarifa. 
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definições de Subsídios    1

Pelos dicionários, SUBSÍDIO significa “auxilio”, “socorro”, “benefício”.

Pressupõe ser temporário? Entende-se que sim.

No “economês”, significa exatamente isso mas com uma conotação

“compensatória” : Alguém é “subsidiado” e alguém “subsidia”.

O Subsídio Distributivo por excelência é (ou deveria ser) o IMPOSTO SOBRE A

RENDA, que teoricamente tira mais de quem ganha mais e menos de quem

ganha menos.

Os argumentos que criam os “subsídios fiscais” que aliviam os contribuintes

de IR são muito semelhantes aos que criam distributivismos em tarifas de

água e esgotos e, com as mais nobres intenções, criam distorções, muitas

delas cruéis.
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definições de Subsídios    1

• SUBSÍDIO EXTERNO (o dinheiro ou uma isenção vem de fonte externa às fontes

de arrecadação com os serviços de água e esgoto. Por exemplo, como cada 1$

aplicado em saneamento básico economiza 4$ na área de saúde, seria

justificável desviar dinheiro da saúde para saneamento criando um subsidio

externo?

• SUBSÍDIO INTERNO ou subsidio cruzado interno (é quase uma redundância) –

são distorções criadas na arrecadação (nas taxas e tarifas) aplicadas para o

mesmo m3 de água para diferentes consumidores, quer por classe social, quer

por região que habita, quer por quantidade consumida por mês pelo ponto de

consumo. Embora os argumentos sejam “sociais”, é um assunto altamente

discutível e este autor entende tratar-se de um engano ou esperteza.
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Comentando  1

Para poder avaliar uma empresa de água e esgoto e suas tarifas, seria necessário 

inicialmente calcular a tarifa neutra para aquela empresa ou cidade, o que nunca tem 

sido feito ou pelo menos não é divulgado.  

Quanto de água é captada? Quanto de água é medida? Quanto é estimada para 

consumidores não medidos? Quantos habitantes são atendidos? Quantas ligações? 

Quantos domicílios? Quantos metros de rede existem? Qual a vida média dos 

equipamentos especialmente da rede existente? Qual a vida útil dos equipamentos e 

rede? Qual o consumo de insumos incluindo e especialmente energia elétrica? Qual o 

custo com pessoal? Quais as perdas físicas? Qual a perda operacional? Quanta água 

não é faturada? Quanto é o erro de hidrometração?  Quais os custos de manutenção? E 

os de substituição? Esses dados são fruto de simulação e avaliações de engenharia ou 

são meramente contábeis? Os dados contábeis batem com as simulações? Qual a taxa 

de oportunidade de capital (taxa de juros compostos anual) aplicada no estudo do 

cálculo da tarifa?  

Foi verificado se o consumo de insumos, substituições, etc. está compatível com a 

simulação?  Quais os desvios de um sobre o outro? Quais as hipóteses para explicar 

cada desvio? O que foi ajustado para ser validado como aproximação confiável?  
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Comentando    2

Após adotada uma tarifa neutra, porque não adotar a tarifa neutra para todos, recuperar 

receitas comerciais e industriais importantes, criar uma justiça entre as pessoas e uma 

confiança reciproca entre população e empresa que não seja baseada no “marketing”, 

cada vez mais difícil de manter? 

Para os casos de consumo social, aqueles que não podem pagar, que não podem nem 

devem ser ignorados, muito menos iludidos e ano após ano continuam sem saneamento 

básico e doentes:  criar um “vale água” a ser distribuído com transparência, sem 

demagogias, sem clientelismo, e com o conhecimento da vizinhança, sem espertezas e 

mediante critérios transparentes, por exemplo: se no endereço houver telefone ou carro, 

automaticamente não pode haver vale água!

Porque “vale água” e não “tarifas diferenciadas”?  

O vale água seria distribuído num intervalo a ser avaliado, de forma que possa ser 

alterado conforme as coisas evoluam, as famílias aumentem ou diminuam.  

Além disso, a aplicação de tarifa única facilita os controles, evita espertezas, é mais justo 

num mercado de “monopólio natural”, onde as regras do capitalismo nas relações 

comerciais não deveria ser aplicada com a crueldade inerente ao sistema, adaptando-o 

para dele extrair o que tem de bom, a eficiência e permitindo seu entendimento e sua 

supervisão de forma simples pelo estado, a quem cabe fiscalizar e ditar regras claras.
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Comentando    3

A adoção de tarifa única tem tudo para aumentar o abastecimento e aumentar a receita  

pela reinclusão dos grandes consumidores nos clientes das concessionárias e 

diminuição dos riscos de ações de isonomia por parte dos pequenos consumidores que 

não conseguem fontes próprias, atual privilégio dos grandes. 

Os subsídios cruzados internos atuais são basicamente de dois tipos:  

a_ entre cidades grandes e pequenas e cidades de maior custo de água 

e esgotos e de menor custo  

b_ pela faixa de consumo do cliente 

Com variáveis uma vez que virou uma panaceia conseguir aprovar incluir áreas ou 

cidades nas categorias a, b, c, d, etc. (a CEDAE tem umas ... Faixas).  

Tirando a demagogia, todos são indefensável do ponto de vista lógico e só servem para 

aumentar o preço médio de todos, como cortina de fumaça para más administrações e 

para evitar investimentos produtivos pois parece mais seguro não investir e tirar o 

máximo do que existe no prazo que se conseguir. 

A argumentação de escassez de água, aceitável em regiões tais como Israel, Califórnia, 

sul da Espanha, alguma cidades nordestinas (estas  periodicamente ou seja pontuais ou 

sazonais) e para situações que, mesmo assim não justificam o subsidio cruzado interno, 

ao qual se empresta essa argumentação falaciosa da escassez inexistente.
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Comentando    4

Economizar água para quê?   Ou ela ou é devolvida na forma de esgoto tratado ou 

diluído, e quanto menos água menos esgoto mas a carga orgânica é sempre a mesma 

(proporcional ao numero de pessoas não à agua que usam) ou ela vai para o mar 

(lembremo-nos que o rio Guandu opera com cerca de 160m3/s dos quais menos d 

e60m3/s são captados pela CEDAE e industrias de Santa Cruz.   100m3/s vão para o 

mar a toa. Será que pessoas que deveriam ter um mínimo de conhecimento técnico 

usem esse argumento por engano?    

Para exemplificar porque não concordamos com subsídios cruzados entre cidades 

exemplificamos sempre com Uberlândia e Uberaba, duas cidades próximas (e rivais) no 

triângulo mineiro. Em Uberlândia a água necessária ao abastecimento chega por 

gravidade, ou seja, sem bombear. Em Uberaba há que bombear uns 200m de altura. Só 

de energia elétrica é uma bela diferença de custo. Quando o BNH criou o PLANASA e 

obrigou a criação das companhias estaduais com esse argumento, as cidades mais 

viáveis compensariam as menos viáveis e a tarifa por estado seriam únicas.  Uberaba 

aderiu imediatamente e Uberlândia não aderiu até hoje. Na prática a teoria é outra. Se 

ambas tivessem aderido, uma indústria altamente consumidora de água podia ter-se 

instalado em Uberaba e uma indústria seca em Uberlândia, aumentando o preço médio 

de todo o Estado. Seria um absurdo. Mas não aconteceu por obra e graça do “mercado” 

e da percepção e consciência de alguns uberlandenses.
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Comentando     5

Quanto aos subsídios cruzados internos por faixas de consumo (“increasing step tariffs

ou tarifas crescentes com o maior consumo por ligação), amplamente adotado hoje, 

lembro que as primeiras aplicações surgiram para driblar “congelamentos de tarifas” e 

se mostraram altamente eficazes em aumentar as receitas com a aparência de estar 

mantendo e até reduzindo os preços, com uma bela desculpa “social”.  Quantos 

investimentos deixaram de ser feitos por isso?  Quantos reservatórios foram construídos 

a toa para iludir os tolos e estão por aí para que não me acusem de mentiroso? 

Fossem essas estruturas tarifárias por pessoa, veríamos o absurdo que é a proposta pois 

a teoria baseia-se em que quem consome mais água é mais rico! 

Além de preconceituosa essa teoria não se sustenta sob nenhum aspecto.

• Pobres e ricos merecem tomar banhos ao menos parecidos em numero e duração. 

Seria cruel e ridículo imaginar que não seja assim

• É de consenso geral além de constatado pelos censos, que as famílias pobres 

morando na mesma casa costumam ser mais numerosas que as ricas, portanto 

tendem a consumir mais água por ligação (ao contrário da teoria, as ligações dos que 

estão mais pobres precisam de mais água por mês do que a dos mais ricos). 
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Comentando     6

• Rico tem piscina em casa e pobre não.  Outro preconceito. Porque perseguir 

os que querem ou precisam ter piscina em casa. Os ricos vão tê-la em Miami. 

Nós por aqui. Repondo a água da piscina com água de chuva guardada em 

tonéis.   E o número de piscinas frente ao total de ligações parece irrelevante, 

além do que piscina só consome o que evapora.      

• Se os subsídios são por áreas geográficas que algum sábio (ou interesses 

políticos) estipular como classe A, B ou C (a CEDAE tem mais) pergunta-se:  á
á

õ
ç
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Comentando 7
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O igualamento das tarifas de todas as regiões pode vir a ser um ato 

equivocado por favorecer a especulação imobiliária, por aumentar o preço 

médio da água a ser distribuída,  por desorganizar a produção, na medida 

em que locais economicamente inviáveis se tornam igualmente 

econômicos, invertendo a lógica da implantação de industrias e núcleos 

urbanos que costumam acompanhar as industrias por abrigarem seus 

trabalhadores.

Em um primeiro instante pode parecer uma boa ideia, ao atender 

demandas pessoais ou de grupos.  A médio e longo prazos a sociedade 

arcará com o custo. É um erro. Foi um erro imposto pelo antigo BNH  a todo 

o Brasil.  Como tem um apelo de certa forma demagógico, mantem-se ativo 

como proposta redistributiva tentando igualando locais diferentes



Sugestões e Conclusões

_ Tarifa única por m3, com estímulo à economia de escala, e 

criterios objetivos proporcionai aos custos estimulando a industria 

e o comércio, que geram riquezas e emprego

_ Subsídios externos: se cada US$ 1 investido em saneamento 

economiza-se US$ 4, parte do orçamento que vai para a saúde, 

que tem lobbies respeitáveis, deveria vir “subsidiar” . É um pleito 

que faz sentido, ao menos temporáriamente

_ consumidores abaixo da linha da pobreza:  VALE ÁGUA, ,com 

critérios transparentes e objetivos, por exemplo: a residência não 

ter nem telefone nem carro

Distributivismo não é função do saneamento e só serve como 

cortina de fumaça para más administrações 
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Alguns dados comparativos
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Obrigado por terem assistido

Miguel Fernández y Fernández

Visitem o blog do Miguel:

www.engenheiromiguelfernandez.com.br
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