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1. CONTEXTO GERAL  

A lei nº 9.576 de 22 de maio de 2020, transforma a Agência Reguladora Municipal de Água e 
Esgoto de Belém – AMAE/BELÉM, criada pela Lei Municipal no 8.630, de 07 de fevereiro de 2008, em 
Agência Reguladora Municipal de Belém – ARBEL, e dispões sobre a reestruturação das suas 
competências e estrutura organizacional, de cargos e funções, e dá outras providências. 

A Agência Reguladora Municipal de Belém – ARBEL é uma autarquia dotada de regime 
especial e personalidade jurídica própria, de direito público, vinculada à Secretaria Municipal de 
Coordenação Geral do Planejamento e Gestão – SEGEP, integrante da Administração Indireta do 
Município de Belém, com sede e foro em Belém. 

Dentre a competências da Agência Reguladora Municipal de Belém – ARBEL, estabelecido no 
art. 07 da lei nº 9.576 de 22 de maio de 2020: 

“IX - Analisar os custos e o desempenho econômico-financeiro 
relacionado com a prestação dos serviços regulados, para 
verificação da modicidade das tarifas e estruturas tarifárias; 

X – Regulamentar, fixar e fiscalizar as tarifas dos serviços públicos 
regulados, bem como oferecer propostas e contribuições sobre 
pedidos de fixação, revisão ou reajuste de tarifas dos serviços 
públicos de competência que lhe tenham sido delegados.” 

Conforme Cláusula 5.1 do Contrato de Programa, a fiscalização será exercida pela AGÊNCIA 
REGULADORA e abrangerá o acompanhamento das ações da COSANPA nas áreas operacionais, de 
atendimento, contábil, financeira e tarifária, conforme previsto em norma regulamentar. 

2. OBJETIVO 

O objetivo deste Relatório Técnico é apresentar os resultados dos Estudos Econômico-
Financeiros das Tarifas de Água e Esgoto, considerando os panoramas de acompanhamento técnico 
operacional, demandas de ouvidoria, o desempenho econômico-financeiro do prestador, bem como a 
solicitação de Reajuste e Revisão Extraordinária dos valores das Tarifas de Água e Esgoto, 
encaminhada pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, doravante denominado 
PRESTADOR, à Agência Reguladora Municipal de Belém – ARBEL, visando a recomposição tarifária 
visando reequilíbrio econômico e financeiro do exercício de 2020 para o exercício de 2021.  

Além disso, os estudos visam subsidiar a tomada de decisão para deliberação da Diretoria 
Colegiada, e posterior convocação de audiência pública e tomada de decisão social para a aprovação 
e homologação de novo índice do Reposicionamento Tarifário. 

3. PANORAMA TÉCNICO-OPERACIONAL 

 ABASTECIMENTO DE ÁGUA  



 Relatório Técnico 001/2021 - CRFC/ARBEL 

Revisão e Reajuste das tarifas de água e 
esgotamento sanitário do Município de Belém. 

 

 

ARBEL - Agência Reguladora Municipal de Belém 
 Rua Curuçá, 555. Bairro Telegrafo Belém – Pará – Brasil Fone: (91) 98464-7653  

E-mail: chefiagabinete.arbel@gmail.com 

Pag.4  
 

Segundo dados oficiais da COSANPA, com base no seu Relatório de Informações Gerenciais, 
no mês de dezembro de 2020, o atendimento do sistema de abastecimento de água era de 74,7% com 
população estimada de 1.100.836 habitantes. Ainda segundo o RIG, o sistema de abastecimento de 
água atendia 381.926 economias com uma de distribuição de 2.097 Km.  

Conforme o PMSB de 2020, o município de Belém possui uma capacidade de reservação de 
113.804 m³, distribuídos por setor de distribuição conforme demonstrado no abaixo: 

Quadro 01: Reservatórios de água tratada da COSANPA no município de Belém. 
Reservatório Tipo Capacidade (m³) 

ETA Bolonha Enterrado 10.000 

ETA 5° Setor Enterrado 7.000 

1° Setor 
Enterrado 4.000 

Elevado 200 

2° Setor Enterrado 2.200 

3° Setor Enterrado 8.600 

4° Setor Enterrado 6.000 

6° Setor Apoiado 4.000 

7° Setor 
Apoiado 6.400 

Elevado 1.000 

8° Setor 
Enterrado 16.000 

Elevado 2.000 

9° Setor 
Enterrado 16.000 

Elevado 2.000 

10° Setor 
Apoiado 4.200 

Elevado 1.200 

13° Setor (C2) Elevado 1.540 

Setor Benguí 
Apoiado 350 

Elevado 600 

Setor Catalina Apoiado 54 

Setor Pratinha Elevado 500 

Setor Cordeiro de Farias 
Apoiado 1.000 

Elevado 860 

Setor Mata Fome Elevado 660 

Setor Canarinho 
Apoiado 120 

Elevado 275 

Setor Panorama XXI Elevado 240 

Setor Coqueiro 
Apoiado 350 

Elevado 370 

Setor Benjamim Sodré/Sideral 
Apoiado 1.000 

Elevado 300 

Setor Ariri Bolonha Elevado 600 

Setor IPASEP/Satélite 
Apoiado 60 

Elevado 400 

Setor IPASEP/Maguari 
Apoiado 1.000 

Elevado 340 

Setor Tocantins Elevado 540 

Setor Eduardo Angelim Elevado 500 

Setor Tenoné Elevado 570 

Setor Quinta dos Paricás 
Apoiado 1.000 

Elevado 600 

Setor Viver Primavera 
Apoiado 300 

Elevado 500 

Setor Águas Negras Elevado 500 

Setor Morada de Deus Elevado 300 

Setor COHAB Elevado 250 

Setor São Roque Elevado 500 

Setor Souza Franco Apoiado 600 

Setor Paracuri Elevado 500 

Setor Brasília Elevado 500 
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Reservatório Tipo Capacidade (m³) 

Setor São João do Outeiro Elevado 660 

Setor Água Boa Elevado 500 

Setor Baía do Sol Elevado 240 

Setor Carananduba Elevado 660 

Setor Murubira Apoiado 325 

Setor 5° Rua 
Apoiado 700 

Elevado 1.200 

Setor Verdejante 
Apoiado 100 

Elevado 500 

Setor Águas Lindas Apoiado 300 

Setor Cotijuba Elevado 40 

Reservação Total (m³) 113.804 

  Fonte: Adaptado do PMSB (2020) pela CRAE/ARBEL (2021) 

 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Segundo dados oficiais da COSANPA, com base no seu Relatório de Informações Gerenciais, 
no mês de dezembro de 2020, a cobertura de coleta de esgoto era de 27,39% com um atendimento 
de coleta de 22,37%.  

 QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA 

No Quadro 02, estão descritos os resultados das análises de cloro residual do relatório mensal 
de indicadores dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020 da COSANPA, de acordo com 
a PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 do MS, das amostras da 
água tratada distribuída pela COSANPA. 

Quadro 02: Amostras de reservatórios de água tratada e rede de abastecimento da COSANPA no 
município de Belém 

Cloro residual dos meses 10, 11 e 12 do ano de 2020 

Setor Conforme Não conforme Observação 

ETA Bolonha 135 6  

ETA 5° Setor 102 0  

ETA São Brás 0 0  

1° Setor 2 0  

2° Setor 4 1  

3° Setor 8 0  

4° Setor 7 0  

6° Setor 15 0  

7° Setor 5 0  

8° Setor 6 0  

9° Setor 13 0  

C1 4 0  

C3 4 0  

C2 - - Não realiza nenhum parâmetro 

5º Setor   Não realiza Cloro residual 

Ariri 4 0  

Benjamin Sodré 12 0  

Canarinho 5 0  

Catalina 3 0  

Coqueiro 3 0  

Cordeiro de Farias 5 0  

Pratinha 2 0  

Sideral 4 1  

Maguari 5 3  

Panorama XXI 1 1  



 Relatório Técnico 001/2021 - CRFC/ARBEL 

Revisão e Reajuste das tarifas de água e 
esgotamento sanitário do Município de Belém. 

 

 

ARBEL - Agência Reguladora Municipal de Belém 
 Rua Curuçá, 555. Bairro Telegrafo Belém – Pará – Brasil Fone: (91) 98464-7653  

E-mail: chefiagabinete.arbel@gmail.com 

Pag.6  
 

Murubira 2 1  

Água Boa - - 

Não realiza Cloro residual 

Benguí - - 

CDP - - 

COHAB - - 

Eduardo Angelim - - 

Satélite - - 

Souza Franco - - 

Tenoné - - 

Quinta dos Paricás - - 

Baia do Sol - - 

Carananduba - - 

5ª Rua - - 

Verdejantes - - 

Fonte: Relatório de qualidade de água/COSANPA - CRAE/ARBEL 

 ÍNDICES DE PERDAS 

A COSANPA não disponibilizou os índices de perdas na distribuição, perdas lineares e perdas 
por ligação (perdas por ramal de distribuição), em seu relatório mensal de indicadores dos meses de 
outubro, novembro e dezembro de 2020 que é enviado à ARBEL. 

 INSPEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO 

No ano de 2020 foram realizadas fiscalizações em 50 setores dos Sistemas de Abastecimentos 
de Água (SAA) e 13 setores dos Sistemas de Tratamento de Esgoto (SES) para a verificação de Não 
Conformidades.  

Os locais visitados pela equipe de fiscalização da ARBEL estão descritos nos Quadros 03 e 04. 

Quadro 03: Setores de sistemas de abastecimentos de água (SAA) da COSANPA no município de 

Belém. 
SETORES DE SAA 

USAG 

Captação Água Bruta do Rio Guamá  e Mananciais 

Elevatória Utinga 

Complexo Bolonha 

5º Setor 

UNSUL 

1º Setor 

2º Setor 

3º Setor 

4º Setor 

6º Setor 

7º Setor 

8º Setor 

UNNORTE 

9° Setor 

C1 

C2 

C3 

CDP 

UNAM 

Raimundo Jinkings 

Cordeiro de Farias 

Sideral/Benjamim Sodré 

Panorama XXI 

Pratinha COSANPA 

Pratinha I 

Pratinha II 

Mata Fome 

IPASEP/Satélite/ Maguari 
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Ariri 

Coqueiro 

Canarinho 

Catalina 

Benguí 

Tenoné 

Tocantins 

Eduardo Angelim 

Souza Franco 

COHAB 

Morada de Deus 

Paracuri 

São Roque 

Águas Negras 

ETA Quinta dos Paricás 

Água Boa 

São João do Outeiro 

Brasília 

Cotijuba 

Baía do Sol 

Murubira 

Carananduba 

5ª Rua/Praia do Bispo 

UNBR Verdejante 

Fonte: Adaptado do PMSB (2020) pela CRAE/ARBEL (2021) 

Quadro 04: Setores de Sistemas de Tratamento de Esgoto (SES) da COSANPA no município de 

Belém. 
SETORES DE SES 

USTE 

ETE Sideral 

ETE Coqueiro 

ETE I 

ETE II 

ETE Benguí IV 

ETE Fé em Deus 

ETE Vila da Barca 

EEE/ETE U N A 

ETE VILA Mosqueiro 

ETE Aeroporto 

ETE Pratinha 

ETE Outeiro 

ETE Quinta dos Paricás 

Fonte: Adaptado do PMSB (2020) pela CRAE/ARBEL (2021) 

 INDICADORES SNIS 

No Quadro 05, podemos observar a evolução da qualidade da prestação dos serviços de 
saneamento, através dos principais indicadores do Sistema Nacional de Informações Sobre 
Saneamento – SNIS, disponibilizados nos últimos 5 (cinco) anos. 

Os indicadores são fornecidos pelos prestadores dos serviços de saneamento que informam 
diretamente ao SNIS, que após sua tabulação, são divulgados na Internet pela Secretaria Nacional de 
Saneamento Ambiental, do Ministério das Cidades. 
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Quadro 05: Evolução dos principais indicadores SNIS da COSANPA no município de Belém nos 
períodos de 2015 a 2019. 

Grupos 
Código 

SNIS 
Indicadores 

SNIS 

2015 2016 2017 2018 2019 

U
N

IV
E

R
S

A
L

IZ
A

Ç
Ã

O
 

IN023 Índice de Atendimento Urbano de água (%) 
92,80 71,00 71, 90 70,90 72,10 

IN024 
Índice de atendimento urbano de esgoto referido 

aos municípios atendidos com água (%) 
12,91 12,73 13,11 13,68 15,91 

IN015 Índice de Coleta de esgoto (%) 
4,87 5,34 3,84 25,7 30,54 

IN016 Índice de Tratamento de esgoto (%) 
29,91 49,98 20,21 9,05 9,22 

Q
U

A
L

ID
A

D
E

 

IN084 
Incidência das Análises de Coliformes Totais fora do 

padrão (%) 
1,05 5,24 19,24 3,44 3,15 

IN082 
Extravasamento de esgotos por extensão de rede 

(extravasamento/km) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E
F

IC
IÊ

N
C

IA
 

IN049 Índice de Perdas na Distribuição (%) 
44,06 46,77 36,42 39,87 40,37 

IN060 
Índice de despesa por consumo de energia elétrica 

nos sistemas de água e esgoto (R$/Kwh) 
0,37 0,35 0,44 0,46 0,38 

IN026 Despesa de Exploração por m3 (R$/m3) 

2,15 2,53 2,89 2,85 3,03 

IN009 Índice de Hidrometração (%) 
55,73 50,26 45,78 46,22 46,68 

IN011 Índice de Macromedição (%) 
26,12 22,91 15,21 15,41 16,00 

F
IN

A
N

C
E

IR
O

 IN005 Tarifa Média de água (R$/m3) 
1,86 2,73 2,79 3,36 3,53 

IN006 Tarifa Média de esgoto (R$/m3) 
1,59 1,67 1,86 2,33 2,42 

IN030 Margem de Despesa de Exploração (%) 
116,66 100,13 110,17 89,62 91,39 

C
O

N
T

E
X

T
O

 

IN001 
Densidade de Economias de água por ligação 

(economia/ligação) 1,30 1,32 1,33 1,34 1,36 

IN020 Extensão de Rede de Água por Ligação (m/ligação) 
9,0 8,9 8,5 8,2 8,2 

IN021 
Extensão de Rede de Esgoto por Ligação 

(m/ligação) 9,79 10,01 9,63 12,41 14,33 

IN053 
Consumo Médio de Água por Economia 

(m3/mês/economia) 17,7 14 14,7 13,3 13,1 

Fonte: SNIS (2019), Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

LEGENDA: IDEAL (      ) BOM (      ) SATISFATÓRIO (       ) 

 REGULAR (      ) INSATISFATÓRIO (      ) NÃO INFORMADO (       ) 
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4. PANORAMA DAS DEMANDAS DE OUVIDORIA - ARBEL 

Este panorama representa analiticamente o quantitativo de manifestações de usuários junto à 
Ouvidoria/ARBEL, no ano de 2020, referentes aos serviços prestados pela COSANPA, tendo por 
objetivo avaliar e procurar soluções para as reclamações recorrentes. 

As manifestações são representadas numérica e graficamente e levam em consideração a 
natureza das manifestações, os meios de contato, as intenções de ligação, além do mapeamento 
geográfico da origem das manifestações, destacando não só dos distritos que compõem a cidade, 
como as unidades da COSANPA. 

Dentro desse contexto, este relatório elenca as principais reclamações ocorridas, possibilitando 
á este órgão regulador elaborar plano de ações junto às informações dadas pelas COSANPA para que 
num esforço conjunto seja possível ações corretivas junto as inconsistências detectadas. 

 DEMANDAS EM 2020 

No ano de 2020 a Ouvidoria da ARBEL atendeu 1.943 manifestações, com uma média mensal 
de 162 atendimentos e média diária de 8 manifestações. 

Gráfico 01: Atendimento mensal na Ouvidoria da ARBEL em 2020. 

 

Fonte: Ouvidoria/ARBEL (2021). 

Entre os registros mais demandados pelos usuários, estão as reclamações referentes a valores 
altos da fatura, com 24,81%. Por outro lado, com 1,85%, a orientação referente a como proceder 
quanto ao pagamento em duplicidade. 
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Gráfico 02: Manifestações de Atendimento mensal na Ouvidoria da ARBEL em 2020. 

 

Fonte: Ouvidoria/ARBEL (2021) 

 DETALHAMENTO DAS MANIFESTAÇÕES  

O quadro abaixo, descreve as mais diversas solicitações realizadas pelos usuários à Ouvidoria 
da ARBEL, durante o ano de 2020, com 482 pedidos de informações referentes aos valores altos da 
fatura e 210 sobre falta de água e 128 pedidos de religação, dentre outros. 

Quadro 06: Descrições das demandas dos usuários a Ouvidoria da ARBEL em 2020. 

Ordem 
Descrição da solicitação Quant. de ações 

COSANPA Em 2020 

1 Reclamação referente a valores altos da fatura. 482 

2 Reclamação de falta de água. 210 

3 Solicitação de ativação de abastecimento de água. RELIGAÇÃO. 128 

4 Solicitação de Reclamação de Vazamentos. 118 

5 Solicitação de contrato da COSANPA 116 

6 Reclamação de Cobrança indevida. 99 

7 Solicitação de Informação sobre negociação de débito. 89 

8 Reclamação referente a má prestação de serviço da COSANPA. 79 

9 Solicitação de regularização de entrega de fatura. 77 

10 Informações sobre Segunda Via de fatura. 58 

11 Solicitação de Mudança de titularidade. 57 

12 Reclamação de dificuldade em falar para no telefone 0800 da COSANPA 53 

13 Solicitação de Revisão de Consumo. 49 
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14 Solicitação de pagamento. 47 

15 Orientação referente a como proceder quanto a Pagamento em duplicidade. 36 

16 Solicitação de desligamento de abastecimento de água 26 

17 Solicitação de Instalação de Hidrômetro. 24 

18 Solicitação de Informações referentes a Histórico da conta. 24 

19 Solicitação de serviço de limpeza de esgoto. 24 

20 Reclamação da leitura do hidrômetro. 23 

21 Solicitação de nova ligação 20 

22 Solicitação de informações sobre as normativas da ARBEL 19 

23 Solicitação de Informações referentes a instalação ou troca de Hidrômetro. 14 

24 Reclamação de reparo de rede de drenagem. VAZAMENTO. 11 

25 FURTO de água. 11 

26 Solicitação de Informações referentes a Roubo de Hidrômetro. 10 

27 Reclamação de corte indevido de fornecimento de água residencial. 9 

28 Fatura com código de barra inválido 6 

29 Recomposição asfáltica 6 

30 Solicitação de Informações referentes a Trocar a data do vencimento. 4 

31 Reclamação referente a qualidade da água 2 

32 Solicitação de informação sobre coleta, manejo e tratamento do esgoto sanitário de Belém. 1 

33 Recadastramento 1 

34 Informações concurso público da COSANPA. (Belém). 0 

35 Solicitação de estudo de viabilidade técnica 0 

36 Denúncia de propina 0 

Total de Atendimentos da Ouvidoria 1.933 

     Fonte: Ouvidoria/ARBEL (2021) 

5. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA  

 SOLICITAÇÃO DO REAJUSTE 

O Reajuste Tarifário foi solicitado a ARBEL através do ofício nº001-P-2021, de 04/01/2021 
acompanhado de Nota Técnica 001/2021 (em resposta ao ofício 301/2020 – GAB/ARBEL). O estudo 
contendo informações econômico-financeiras e contábeis da prestadora solicitou também, Revisão 
Extraordinária das tarifas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário praticados 
no município de Belém para o ano 2020, buscando o equilíbrio de suas contas. 

A solicitação da COSANPA originou Processo nº 746/2020 – ARBEL, e foi encaminhado à 
Coordenadoria de Regulação Financeira e Contábil para realização de estudos técnicos, econômicos 
e financeiros, a partir de análise de documentos, balanços, demonstrações financeiras e contábeis e 
informações gerenciais tomando como base a série histórica dos anos de 2018 e 2019.  

Para complementação dos estudos, a COSANPA protocolou no dia 24/02/2021, ofício nº 063-
P-2021 na ARBEL, contendo informações complementares ao estudo de Reajuste Tarifário (RT), bem 
como documentos para embasar também a proposição de Revisão Tarifária Extraordinária (RTE). Na 
proposta, a COSANPA sugere a aplicação de índices de reajuste de forma parcelada, conforme Nota 
Técnica da COSANPA (item 10 deste Relatório).  

A prestadora alega a necessidade de honrar compromissos em andamento, como a ampliação 
das ações de controle e redução de perdas (físicas e financeiras), frente aos fatores extraordinários 
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que contribuíram para o seu desequilíbrio econômico-financeiro, ocasionando defasagem nas tarifas 
dos serviços prestados, acumulando prejuízos desde o ano de 2008, conforme planilha fornecida pela 
prestadora: 

Quadro 07: Fatores que contribuem para desequilíbrio econômico-financeiro apresentados pela 
COSANPA no município de Belém 

Fatores de Desequilíbrio  

Item COSANPA - Justificativa para recomposição Considerações CRFC 

1 

COSANPA, não apresenta condições de compensar minimamente os 
gastos com a exploração direta do serviço, os quais se destacam, em 
resumo, em pessoal, produtos químicos e energia elétrica, uma vez que 
sofre defasagem tarifária desde 01.07.2008, data de sua última 
alteração, quando foi reajustada em 11,77%, desta data até 23/01/2016, 
houve um hiato de 8 anos, sem nenhum tipo de reajuste ou revisão 
tarifária; Sobre estes itens, a CRFC considera relevante a justificativa da empresa, 

pois é sabido que a defasagem tarifária da COSANPA vem bem antes do 
ano de 2008, onde por exemplo, neste exercício a empresa já apresentava 
o prejuízo acumulado registrado em seu Balanço Patrimonial de R$ 
1.131.441.452,00. 

2 

Da aplicação do último reajuste tarifário, acima citado, o IPCA (Índice de 
Preço ao Consumidor Amplo) acumulado do período anterior (de agosto 
de 2005), era de 13,28%, donde se vê que o reajuste praticado em 2008 
não recompôs plenamente a tarifa vigente à época. E ainda, a 
defasagem da tarifa praticada pela COSANPA se evidencia, quando 
verificamos, por exemplo, que o IPCA, índice amplamente utilizado para 
reajuste das tarifas do setor de saneamento, acumulado entre a data do 
reajuste tarifário de julho/ 2008 a janeiro/2016, chega a 58,71%; 

3 
A absorção dos sistemas do extinto SAAEB, a COSANPA teve um 
prejuízo estimado de cerca de R$1.000.000,00/mês, somado ao custo de 
despesa regulatória (2% do faturamento); 

Sobre este item, a CRFC é contrária ao posicionamento da empresa, uma 
vez que até o presente momento não apresentou as informações 
pertinentes sobre o quanto dos sistemas operados pelo SAAEB foram de 
fato absorvidos pela Companhia. Sobre o custo da despesa regulatória 
informamos que esta é parte integrante da estrutura da composição tarifária 
da empresa, e inclusa no cálculo da tarifa. Logo o custo da taxa regulatória 
é absorvido pelo usuário, incluso e descrita em sua conta tarifária emitido 
pela Companhia, arrecadado pela COSANPA, onde por sua vez repassada 
a ARBEL. 

4 
A diferença entre as necessidades dos estudos tarifários demonstrados 
pela COSANPA, e os valores homologados pelo órgão regulador, 
inicialmente AMAE/Belém, e hoje ARBEL, 

Sobre este item, esta CRFC ressalta que mesmo diante do cenário de altos 
índices de defasagem apresentado pela COSANPA, os usuários não podem 
ter o comprometimento da sua capacidade de pagamento, logo as tarifas 
aprovadas pelo Conselho Superior de Administração da Agência 
Reguladora, levavam em consideração os aspectos econômico-sociais dos 
usuários, e o extinto Conselho além de possuir integrantes de entes 
representativos da sociedade civil, contava ainda com um assento da 
COSANPA como membro do Conselho. 

5 

Por meio de um diagnóstico do sistema de abastecimento de água de 
Belém, realizado no ano de 2013, foi diagnosticado um déficit quanto a 
eficiência dos sistemas em operação nas UN-SUL e UN-NORTE na 
Região Metropolitana de Belém. Observou-se também que as unidades 
de Negócio UN-SUL e UN-NORTE reúnem juntas os números mais 
expressivos e impactantes de todo o SAA Metropolitano, respondendo 
juntas por cerca de 62% da extensão de redes da RMB, bem como por 
cerca de 59% das ligações totais; Sobre este item, esta CRFC considera de grande relevância o projeto 

realizado e informa que esta ARBEL está acompanhando a realização 
deste, e logo após a conclusão a Agência fará a fiscalização e o 
acompanhamento das metas de resultado constantes no projeto. 

6 

Em 27 de julho de 2018 foram iniciados os serviços de Redução e 
Controle de Perdas de Água nas áreas das Unidades de Negócio Norte 
e Sul, através da emissão da Notificação de Início de Obra para a 
empresa contratada Águas do Guamá SPE (Consórcio). No dia 21 de 
outubro de 2019 o Consórcio fez a mobilização de mão de obra, 
máquinas/equipamento e material para a 1a frente de serviço das obras 
de implantação de rede de água por método não destrutivo e no dia 22 
de outubro de 2019 foram iniciadas as obras lineares; 

7 

O ano de 2020 foi um ano atípico, diante de um cenário de pandemia 
mundial, pelo Covid 19, onde era imprescindível o ato de lavar as mãos, 
e manter os ambientes higienizados, a Companhia realizou um trabalho 
hercúleo a fim de não deixar de atender a população. 

Esta CRFC posiciona-se favorável ao impacto deste item 
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8 

A COSANPA não deixou de cobrar, entretanto as Ações de Cobrança 
com SUSPENSÃO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA nos 
ramais de Clientes inadimplentes, foram imediatamente suspensas, 
inicialmente por 90 dias, por força do DECRETO ESTADUAL nº 609, de 
16/03/2020, o que causou a perda da efetividade das cobranças. Esta CRFC posiciona-se favorável ao impacto deste item, porém impacto 

não reflete o período analisado no estudo que é referente a 2016 - 2019, 
contudo não podemos não considerar os impactos econômico-financeiros 
causados pela pandemia no cenário mundial. 

9 

Grande parcela dos usuários não honraram seus compromissos, foi 
lançada a campanha CONTA com a COSANPA, no período de 22/06 à 
31/07, as contas dos meses de março, abril, maio e junho podem ser 
parceladas em até 8 vezes sem juros. É estimado a perda de receita da 
Companhia, como um todo, gira em torno de 26, 5 milhões, no exercício 
de 2020. 

10 

A tarifa hoje praticada pela COSANPA para remuneração dos serviços 
de abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário, está entre as três 
mais baixas do Brasil, entre todas as Companhias Estaduais de 
Saneamento 

Neste item esta CRFC ressalta que o fato exposto pela companhia não se 
justifica como um fator desempenho de eficiência da prestação dos serviços, 
uma vez que cada empresa tem uma realidade especifica bem como a 
região onde estas operam. No tanto as informações são pertinentes para 
fins de Benchmark. 

11 
As despesas de exploração protagonizaram aumentos sensíveis, que 
impactam diretamente o equilíbrio entre receita e despesa da COSANPA. 

Esta CRFC posiciona-se favorável ao impacto deste item 

Fonte: Adaptado do ofício nº 063-P-2021 - COSANPA pela CRFC/ARBEL (2021) 

No mesmo contexto de proposições, a Prestadora, diante do contexto social e econômico, 
agravados pela Pandemia do Novo Coronavírus, propõem estudos para a implementação de Tarifa 
Social, aplicada as categorias Residencial e Comercial, de forma a contribuir para o alcance da 
universalização dos serviços de saneamento básico, sem abrir mão da modicidade tarifária. A proposta 
de tarifa social ainda está em fase de estudos pela ARBEL e será apresentada em outro momento. 

Com base nos documentos já citados, a Coordenação de Regulação Financeira e Contábil 
realizou estudos e análises e impactos econômico-financeiras aos usuários dos serviços de 
saneamento, a fim de subsidiar a Diretoria Colegiada da ARBEL, com informações necessárias para 
a tomada de decisão, quanto à aplicação de Reposicionamento Tarifário a ser praticado pela 
COSANPA, para município de Belém.  

 ÚLTIMO REAJUSTE 

O último reajuste dos valores das Tarifas de Água e Esgoto e dos Preços Públicos dos demais 
serviços praticados pela PRESTADORA foi de 18% (dezoito por cento), com aplicação a partir de 14 
de dezembro de 2019, conforme a Resolução nº 001/2019 do Conselho Superior de Administração da 
AMAE/BELÉM de 13 de novembro de 2019. 

 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - 2016 a 2019 

A avaliação de desempenho contempla os principais custos operacionais (OPEX) e outros 
eventos considerados na análise da estrutura de precificação tarifária dos serviços de abastecimento 
de água que influenciam diretamente na tarifa repassada ao usuário.  

 A observação do comportamento dos eventos a serem demonstrados busca avaliar a 
performance da empresa na prestação dos serviços. Os custos operacionais (OPEX) e custos 
investimentos (CAPEX), além de outros eventos, compõem a estrutura de custos da COSANPA e 
contribuem na formação de preços para a tarifa.  
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Tabela 01: Dados Históricos – Desempenho dos principais eventos da estrutura tarifária da COSANPA 
nos anos de 2016 a 2019 no município de Belém. 

Categoria 
Períodos – anos Evolução 

2016 2017 2018 2019 2016 – 2019 

Volume de água faturado (m³) 

Total (m3) 62.910.622 64.361.992 66.325.812 67.579.160 7,42% 

Média 0,00% 2,31% 3,05% 1,89% 2,42% 

Investimentos Realizados (R$) 

Investimentos 34.977.132 14.513.521 6.609.719 60.341.031  

(R$) 34.977.132 14.513.521 6.609.719 60.341.031 72,52% 

Custos Operacionais  (R$) 

Pessoal 74.605.027 80.282.745 83.954.443 89.119.444 19,46% 

Materiais 2.295.312 2.808.867 2.479.947 5.548.463 141,73% 

Serviços De Terceiros 75.642.396 93.636.984 96.586.044 99.725.808 31,84% 

Energia Elétrica 37.863.173 47.056.703 58.182.985 48.601.190 28,36% 

Outras 6.739.070 8.178.429 11.116.861 12.009.378 78,21% 

Taxa de Regulação 2.851.928 3.261.067 4.387.087 4.690.711 64,48% 

Total (R$) 199.996.906 235.224.795 256.707.367 259.694.994 29,85% 

Receitas Diretas (R$) 

Receita Serviço de Água 153.919.539 108.486.730 189.399.211 200.566.860 30,31% 

Receita Serviço de Esgoto 20.166.145 16.304.446 28.849.824 32.664.177 61,98% 

Total Receitas Diretas (R$) 174.085.684 124.791.176 218.249.035 233.231.037 33,97% 

Receitas Irrecuperáveis 

Contas a Receber Clientes CP 51.104.709 59.812.271 70.156.369 72.213.941 41,31% 

Contas a Receber Clientes LP 4.644.530 4.265.890 4.504.783 6.486.000 39,65% 

% Receita Irrecuperáveis 32,02% 51,35% 34,21% 33,74% 37,83% 

Média     37,83% 

Receitas Indiretas (R$) 100% 

Receita Outros Serviços 2.074.882 2.093.928 3.827.785 4.517.825 117,74% 

% Receita Indireta 1,19% 1,68% 1,75% 1,94% 1,64% 

Média     1,64% 

Fonte: Dados da Nota técnica da COSANPA nº 001/2020. Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

a) Desempenho Energético 

A energia elétrica compõe parcela dos custos que não são gerenciáveis pela Prestadora, 
porém, geram impactos na determinação das tarifas durante o processo de revisão tarifária. 

Nas revisões tarifárias, a ARBEL analisa os itens que compõem as receitas da Prestadora, 
identificando os custos gerenciáveis (pessoal, material, serviços de terceiros, etc.), sobre os quais as 
ela tem controle e podem influenciar, bem como os custos não gerenciáveis, como a energia, 
estabelecidos pelo Poder Concedente e sobre os quais não há influência da Prestadora.  No quadro 
abaixo, observamos o histórico de reajustes da tarifa de energia elétrica, no período de 2016 a 2019:  

Quadro 08: Histórico de reajustes da tarifa de energia elétrica de 2016 a 2019 
Ano Motivo Atos Regulatórios Efeito Médio ao Consumidor 

2016 Reajuste Tarifário Resolução Homologatória nº 2.117, de 02/08/2016 7,55% 

2017 Reajuste Tarifário Resolução Homologatória nº 2.284, de 31/07/2017 7,19% 

2018 Reajuste Tarifário Resolução Homologatória nº 2.433, de 07/08/2018 11,75% 

2019 Revisão Tarifária Resolução Homologatória nº 2.588, de 06/08/2019 0,69% 

Fonte: Equatorial Pará (2021). Elaboração CRFC/ARBEL 
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A seguir demonstramos os dados referentes ao consumo de Energia Elétrica, em quilowatt 
(KW), relativos ao exercício de 2016 e 2019, a fim de embasar os estudos de desempenho energético 
do prestador durante o período. 

Quadro 09: Consumo de Energia Elétrica – kWh de 2016 a 2019 
Categoria 2016 2017 2018 2019 Evolução 2016 - 2019 

Energia Elétrica (kWh) 104.776.381 105.075.161 94.466.115 101.490.283 -3,14% 

Energia Elétrica (kWh) – Média 101.451.985 

Fonte: Equatorial Pará (2021). Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

b) Desempenho da Arrecadação frente ao Faturamento 

A receita do prestador está diretamente relacionada com o recebimento das Tarifas de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, logo observar o comportamento da arrecadação e do 
faturamento do prestador é fundamental para obter uma visão do seu fluxo financeiro e garantia da 
operacionalidade do serviço.  

Desta maneira na Tabela 02, estão demonstrados os dados referentes ao Faturamento e 
Arrecadação para um melhor acompanhamento do desempenho da companhia durante o período 2016 
a 2019. 

Tabela 02: Receita Tarifária - Faturamento ≠ Arrecadação de 2016 a 2019 da COSANPA em Belém 

Categoria 
Períodos -anos Evolução   

2016 2017 2018 2019 2016 – 2019 

Receita tarifária – Faturamento 150.495.114,60 169.672.405,24 222.829.743,35 237.609.344,75 57,89% 

Receita tarifária - Faturamento - Média     195.151.651,99 

Receita tarifária – Arrecadação 123.383.137,30 127.523.665,62 150.600.655,32 164.050.361,87 32,96% 

Receita tarifária - Arrecadação - Média     141.389.455,03 

Arrecadação - Faturamento (≠) -27.111.977,30 -42.148.739,62 -72.229.088,03 -73.558.982,88 171,32% 

Arrecadação - Faturamento (≠) - Média     -53.762.196,96 

Fonte: Dados da Nota técnica da COSANPA nº 001/2020. Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

Nota-se, uma grande perda de arrecadação por parte do prestador de serviços se deduzirmos 
esse valor do faturamento. Considerando a média de faturamento correspondente a R$ 
195.151.651,99, e a média da Arrecadação, de R$ 141.389.455,03, obteremos uma perda média de 
R$ 53.762.196,96 para o período de 2016 a 2019, representando 27,55%. 

c) Desempenho médio da Tarifa praticada 

A Tarifa Média Praticada é obtida através da relação entre o faturamento da Prestadora com o 
volume faturado dos serviços, medido em metros cúbicos (m3), através da fórmula:  

✓ Faturamento (Receita Tarifária) / Volume Faturado (m³).  

Na Tabela abaixo, demonstra os dados referentes ao Faturamento, Arrecadação e Volume de 
água faturado (m³) e, na sequência, os valores de Faturamento referente aos serviços de Água e 
Esgoto. 
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Tabela 03: Tarifa Média praticada – TMP (R$/m³) - Faturamento ≠ Arrecadação de 2016 a 2019 da 
COSANPA em Belém 

Categoria 
Períodos - anos Evolução 

2016 2017 2018 2019 2016 – 2019 

Receita tarifária - Faturamento 150.495.115,00 169.672.405,00 222.829.743,00 237.609.345,00 57,89% 

Volume de água faturado (m³) 62.910.622 64.361.992 66.325.812 67.579.160 7,42% 

Tarifa Média praticada sobre Faturamento (R$/m³) R$ 2,39 R$ 2,64 R$ 3,36 R$ 3,52 R$ 2,98 

Receita tarifária - Arrecadação 123.383.137,00 127.523.666,00 150.600.655,00 164.050.362,00 32,96% 

Volume de água faturado (m³) 62.910.622 64.361.992 66.325.812 67.579.160 7,42% 

Tarifa Média praticada sobre Arrecadação (R$/m³) R$ 1,96 R$ 1,98 R$ 2,27 R$ 2,43 R$ 2,16 

Tarifa Média praticada sobre Faturamento (R$/m³) R$ 2,39 R$ 2,64 R$ 3,36 R$ 3,52 47,28% 

Tarifa Média praticada sobre Arrecadação (R$/m³) R$ 1,96 R$ 1,98 R$ 2,27 R$ 2,43 23,98% 

TMP = Faturamento ≠ Arrecadação (R$/m³) -R$ 0,43 -R$ 0,66 -R$ 1,09 -R$ 1,09 -R$ 0,82 

       Fonte: Dados da Nota técnica da COSANPA nº 001/2020. Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

Observa-se que o comportamento da tarifa média praticada pelo prestador, considera não só 
o faturamento, como também a arrecadação, uma vez que a arrecadação positiva é saudável para 
garantia da operacionalização dos serviços com a cobertura dos seus custos. No período de 2016 a 
2019 houve um aumento de faturamento de 57,89% e de 32,96% na arrecadação da Prestadora. 
Contudo, mesmo com uma evolução crescente, a Prestadora não conseguiu garantir seu equilíbrio 
econômico-financeiro, conforme demonstrado no resultado obtido através da fórmula: “TMP = 
Faturamento ≠ Arrecadação (R$/m³)”. Também importa importante destacar, a evolução do volume de 
água faturado (m³), com crescente aumento, para o mesmo período, de 7,42%. 

d) Desempenho médio dos Custos Operacionais  

Abaixo, segue demonstração do comportamento do prestador à luz dos principais custos 
operacionais, como pessoal, materiais químicos, serviços de terceiros e outros, como a Taxa de 
regulação, sem incluir os custos com energia elétrica, já analisado separadamente no item a), que trata 
sobre o Desempenho Energético do prestador frente aos elevados aumentos.  

Tabela 04: Dados históricos dos custos operacionais (R$) da COSANPA no município de Belém de 
2016 a 2019.  

Categoria 
Períodos - anos Evolução 

2016 2017 2018 2019 2016 - 2019 

Pessoal  74.605.027 80.282.745 83.954.443 89.119.444 19,46% 

Materiais 2.295.312 2.808.867 2.479.947 5.548.463 141,73% 

Serviços De Terceiros 75.642.396 93.636.984 96.586.044 99.725.808 31,84% 

Outras 6.739.070 8.178.429 11.116.861 12.009.378 78,21% 

Taxa de Regulação (2% s/ faturamento) 2.851.928 3.261.067 4.387.087 4.690.711 64,48% 

Total (R$) 162.133.733 188.168.092 198.524.382 211.093.804 30,20% 

     Fonte: Dados da Nota técnica da COSANPA nº 001/2020. Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

6. METODOLOGIAS 

Para iniciar este tópico torna-se necessário ao entendimento realizar um breve histórico dos 
processos de Revisão Tarifária realizados, bem como abordar aspectos referentes a metodologia 
anteriormente utilizada e seus efeitos, originando a necessidade de utilizar metodologia diferente. 
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As Revisões Tarifárias anteriores eram realizadas através de Fórmulas Paramétricas, também 
adotadas por outras agências, como a Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias 
dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ, conforme Resolução nº 115, de 17 de novembro 
de 2015 – ARES-PCJ.  A fórmula foi adaptada à realidade da COSANPA e do município de Belém, 
considerando a grande assimetria de informações prestadas pela Prestadora. 

Para a primeira Revisão Tarifária, considerou-se o mecanismo mais adequado para atender a 
realidade da Prestadora, além de cumprir com o estabelecido na cláusula 8.4 do Contrato de Programa, 
onde dispõe que “durante os primeiros 8 anos de vigência deste Contrato, a tarifa, os demais preços 
e todas as condições econômico-financeiras serão revistos no mínimo anualmente, com vistas a atingir 
o equilíbrio econômico-financeiro contratual”, e a cláusula 8.4.1 dispõe que “transcorrido esse período, 
as revisões subsequentes serão realizadas a cada 4 anos ou sempre que fatos alheios ao controle e 
à influência das partes fizerem seu valor oscilar para mais ou para menos ou tornar-se insuficiente 
para a cobertura e remuneração dos investimentos, cobertura dos custos operacionais, de 
administração, de manutenção e expansão dos Serviços pela COSANPA.” 

Durante o período de 2015 a 2019 as Formulas Paramétricas foram utilizadas com objetivo de 
atingir o equilíbrio econômico-financeiro. Nesse sentido estas foram divididas em dois grupos, 
totalizando 5 fórmulas: 

I. Levantamento das despesas e custos realizados no período analisado: 

CMA - Custo Médio Atual  
DT - Cálculo da Defasagem Tarifária 
TMP - Cálculo da Tarifa Média Praticada 

II. Projeção das despesas e custos analisados para o próximo no período:  

TMN - Cálculo da Tarifa Média Necessária 
RN - Cálculo do Reajuste Necessário 

Com a Metodologia das Fórmulas Paramétricas, foram obtidos os seguintes resultados para 
nas revisões e reajustes tarifários, entre 2015 a 2019: 

     Quadro 10: Reposicionamento Tarifário 
FÓRMULA 1º Reajuste 1º Revisão e 2º Reajuste 2º Revisão e 3º Reajuste 3º Revisão e 4º Reajuste 

Nº Resolução 003/2015 001/2017 004/2018 001/2019 

Publicação Resolução 22/12/2015 12/04/2017 31/07/2018 13/11/2019 

Vigência nova Tarifa 23/01/2016 
09/06/2017 - 12/12/2017 - 

01/02/2018 
01/09/2018 13/12/2019 

CMA - R$ 3,66 R$ 3,41 R$ 4,64 

TMP - R$ 2,18 R$ 2,40 R$ 2,98 

DF - 67,89% 42,08% 55,70% 

TMN - R$ 3,44 R$ 3,59 R$ 5,72 

RN - 57,90% 49,58% 91,95% 

Estudo Agência Reguladora 0 57,90 % 49,58% 91,95% 

Estudo COSANPA 41,00% 48,90% 43,08% 91,60% 

Percentual aprovado 20,00% 35,00% 10,00% 18,00% 

Fonte: Dados da Nota Técnica da COSANPA nº 001/2020.  CRFC/ARBEL (2021). 
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Durante a utilização da metodologia, observamos o comportamento da estrutura da tarifa nos 
processos de revisão e reajuste tarifários e constatamos altos índices de defasagem, acumulados, ano 
a ano, onerando demasiadamente a tarifa final. O aumento desse índice é observado quando 
consideramos a capacidade de pagamento dos usuários em absorver elevados reposicionamentos 
tarifários anuais, fazendo com que a defasagem se acumule a índices nunca praticados no mercado. 

 Logo, houve necessidade de realizar um diagnóstico completo do comportamento tarifário e 
da metodologia utilizada, que gerava inconsistências e dificuldades na sua aplicação. Diante do 
contexto, evidenciou-se a necessidade de uma nova metodologia que pudesse superar os problemas 
observados, tais como: 

✓ Desequilíbrio econômico-financeiro anterior à assinatura do Contrato de Programa que já 
perdurava por 8 anos sem reajustes; 

✓ Assimetria de informações; 
✓ Correção do período de análise que contemplava os períodos da seguinte forma: 2º 

semestre do ano anterior e o 1º semestre do ano posterior, onde como o andamento das 
revisões seguintes foi observado a insegurança ocasionada por considerando esse 
período, e não um exercício completo (jan a dez) onde pode-se confrontar os dados das 
demonstrações contábeis; 

✓ Carência de aplicação de mecanismos de eficiência; 
✓ Inconsistências nas fórmulas paramétricas, nos dados fornecidos pela Prestadora, no que 

se refere a: 

• Remuneração do prestador de serviços; 

• Definição dos Investimentos; 

• Variações das despesas de exploração (DEX) e as despesas com depreciações, 
amortizações e provisões (DAP) e suas atualizações monetárias; 

• Mecanismo para definir as Provisões; e 

• Mecanismo para definir as Variações tarifárias a compensar. 

Para tanto, foi realizada a contratação de uma consultoria especializada, através do Contrato 
nº 005/2020 –UCP/PROMABEM como contratante, e em referência ao acordo de cooperação técnica 
006/2018 – UCP, onde a Agência Reguladora foi participante, e em referência ao TDR no processo 
SQC 03-2019, que teve por objeto a contratação de serviços de consultoria especializada, definir as 
diretrizes e procedimentos para aplicação de uma Metodologia para Revisão/Reajuste Tarifários para 
o setor de saneamento básico, a ser utilizado pela prestadora de serviço público de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário do município de Belém. 

A empresa consultora subsidiou à Agência Reguladora na definição da metodologia mais 
apropriada para a realidade da Prestadora, a fim de garantir a viabilidade e sustentabilidade 
econômico-financeira, assegurando a modicidade tarifária para o serviço público de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário do município de Belém, estabelecendo as regras, regime, fórmulas e 
demais aspectos para determinar as tarifas correspondentes. 

Ressalta-se que durante o processo de Revisão Tarifária é realizada uma avaliação exaustiva 
de todos os componentes do negócio vinculado à prestação dos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, como: mercado, custos eficientes de prestação dos serviços, custos não 
gerenciáveis, investimentos, base de ativos, taxa de custo de capital, depreciações, níveis de perdas, 
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estrutura tarifária, estrutura de subsídios, receitas irrecuperáveis e outras receitas. Estes componentes 
estão relacionados da seguinte forma: 

Figura 01:  Componentes do processo de revisão tarifária. 

 

Fonte: Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

Acerca da definição do período tarifário, este varia de acordo com o grau de desenvolvimento 
da operacionalização do serviço, portanto, para se ter uma avaliação mais eficiente é recomendado 
um período de quatro anos, em linha com o estabelecido na cláusula 8.4.1 do Contrato de Programa.  

Ao realizar revisões tarifárias, ano a ano, observamos um aumento considerável nos custos 
regulatórios, por outro lado, revisões muito longas colocam em perigo o equilíbrio econômico-financeiro 
do Prestador. 

Com base nos argumentos já citados, após estudos e com a expertise da consultoria, esta 
CRFC optou por realizar o processo de Revisão Tarifária, com base no mecanismo de Regulação por 
Incentivos de Price Cap ou Preços Teto. Esse mecanismo baseia-se na fixação de um preço teto, 
para cada ano, considerando um índice de inflação, e um fator de eficiência X. O preço teto pode ainda 
ser ajustado por um Índice de correção Z que mede o efeito de fatores exógenos que afetam os custos 
das concessionárias. Graficamente, o mecanismo funciona da seguinte forma: 
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Neste processo, a Revisão Tarifária inicial (T0), o regulador fixa um preço P1 dos serviços, 
necessário para cobrir os custos, o que será mantido até T1 em termos reais, momento onde ocorrerá 
um novo processo de Revisão. 

Durante esse período, o Prestador tem o incentivo de reduzir seus custos quanto antes, para 
aproveitar por mais tempo as diferenças conseguidas em relação à situação inicial. Parte dessas 
eficiências são repassadas aos usuários antecipadamente, por meio da aplicação de um fator de 
eficiência, comumente denominado Fator X.  

Ao finalizar o período, em T1, serão calculadas novas tarifas, levando em consideração o 
compartilhamento de toda a eficiência conseguida entre os momentos T0 e T1 com os usuários, 
resultando em um novo preço P2, com vigência até a próxima revisão (T2). 

Ainda são considerados alguns indicadores de avaliação de performance, como: os planos de 
investimentos, que levam em consideração a infraestrutura necessária para atender à demanda 
estimada, a base de capital do prestador, sua evolução, depreciações e incorporação de investimentos, 
para assim determinar o custo de capital, resultante da aplicação de uma taxa de remuneração de 
capital sobre a base de ativos da concessionaria. Além disso, devem ser calculados os custos 
operacionais e de manutenção do período, com base nas medidas de eficiência. 

Uma vez conhecidos estes componentes, podemos determinar a Receita Requerida do 
Prestador de Serviço, necessária para cobrir seus custos no período. Da relação entre a Receita 
Requerida apurada do período e o nível de Receitas, que surge da aplicação das tarifas atuais onde é 
obtido o índice de Reposicionamento Tarifário Operacional - RTO, que multiplicado por elas, obteremos 
as novas tarifas a serem aplicadas no ciclo tarifário. 

Para tanto, a presente proposta metodológica pretende demonstrar os seguintes 
procedimentos: 

✓ Processo de Revisão Tarifária Periódica (RTP);  
✓ Processo de Reajuste Tarifário Anual (RTA);  
✓ Processo de Revisão Extraordinária (RE); 
✓ Mecanismos para induzir a prestação eficiente dos serviços;  
✓ Mecanismos de apropriação social dos ganhos de produtividade; 
✓ Garantia do equilíbrio econômico-financeiro do Prestador. 

O detalhamento da Metodologia adotada no estudo realizado por esta CRFC/ARBEL e 
constante neste Relatório Técnico, é parte integrante deste instrumento (anexo II). 

7. INCREMENTO TARIFÁRIO - RESULTADO DO ESTUDO / RTO e RTA 

Para realização do estudo foram necessárias as seguintes etapas: 

✓ Solicitação de informações do prestador; 
✓ Reuniões de trabalho para alinhamento; 
✓ Recomendações sobre informações divergentes; 
✓ Teste de verificação das informações com outros relatórios, tais como RIG, Relatórios 



 Relatório Técnico 001/2021 - CRFC/ARBEL 

Revisão e Reajuste das tarifas de água e 
esgotamento sanitário do Município de Belém. 

 

 

ARBEL - Agência Reguladora Municipal de Belém 
 Rua Curuçá, 555. Bairro Telegrafo Belém – Pará – Brasil Fone: (91) 98464-7653  

E-mail: chefiagabinete.arbel@gmail.com 

Pag.21  
 

mensais de Faturamento – GSAN, Demonstrações Contábeis, e outros; 
✓ Elaboração de Nota técnica pelo prestador; 
✓ Elaboração de Relatório Técnico pela Agência Reguladora. 

Do estudo realizado pela ARBEL, apresentaremos tabelas com os dados e resultados obtidos 
afim de uma melhor visualização das informações consolidadas, divididas em:  

✓ Dados históricos; 
✓ Dados projetados; 
✓ Dados da base de ativos totais; 
✓ Dados da base de ativos Belém – estimado e; 
✓ Performance da Modelagem Tarifária. 

Tabela 05: Dados históricos  
Categoria 2016 2017 2018 2019 

Mercado (Volume m3)  

Total (m3)        62.910.622                          64.361.992           66.325.812           67.579.160    

% Crescimento Ano 
 2,31% 3,05% 1,89% 

Investimentos Realizados (R$)  

Investimentos        34.977.132                          14.513.521             6.609.719           60.341.031    

Total (R$)        34.977.132                          14.513.521             6.609.719           60.341.031    

Custos Operacionais (R$)  

Pessoal        74.605.027                          80.282.745           83.954.443           89.119.444    

Materiais          2.295.312                            2.808.867             2.479.947             5.548.463    

Serviços De Terceiros        75.642.396                          93.636.984           96.586.044           99.725.808    

Energia Elétrica        37.863.173                          47.056.703           58.182.985           48.601.190    

Outras          6.739.070                            8.178.429           11.116.861           12.009.378    

Taxa de Regulação          2.851.928                            3.261.067             4.387.087             4.690.711    

Total (R$)     199.996.906                       235.224.795        256.707.367        259.694.994    

Outros Custos (R$)  

Depreciação        56.517.387                          23.739.095             1.264.288                            -      

Amortização          2.249.862                          12.875.454           21.340.652           21.077.728    

Amortização De Dívidas        23.474.710                          46.933.904           33.664.304                            -      

Provisões        13.499.174                          35.403.913           75.051.427        127.507.150    

Total (R$)        95.741.133                       118.952.366        131.320.671        148.584.878    

Receitas Diretas (R$)  

Receita Serviço de Água     153.919.539                       108.486.730        189.399.211        200.566.860    

Receita Serviço de Esgoto        20.166.145                          16.304.446           28.849.824           32.664.177    

Total Receitas Diretas (R$)     174.085.684                       124.791.176        218.249.035        233.231.037    

Receitas Irrecuperáveis 

Contas a Receber Clientes CP        51.104.709                          59.812.271           70.156.369           72.213.941    

Contas a Receber Clientes LP          4.644.530                            4.265.890             4.504.783             6.486.000    

% Receita Irrecuperáveis 32,02% 51,35% 34,21% 33,74% 

Receitas Indiretas (R$)  

Receita Outros Serviços          2.074.882                            2.093.928             3.827.785             4.517.825    

% Receita Indireta 1,19% 1,68% 1,75% 1,94% 

Outras Receitas (R$) - Dados Históricos 

Outras Receitas Menores                         -                                             -                              -                              -      

% Outras Receita 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

                 Fonte: Dados da Nota técnica da COSANPA nº 001/2020. Elaboração CRFC/ARBEL (2021). 
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Tabela 06: Dados projetados 

Categoria 2021 2022 2023 2024 

Mercado (m3) - Dados Projetados 

Total (m3) 69.214.576 70.889.569 72.605.097 74.362.140 

% Crescimento Ano 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 

     

Investimentos 

Investimentos 29.110.351 29.110.351 29.110.351 29.110.351 

Total (R$) 29.110.351 29.110.351 29.110.351 29.110.351 

     

Custos Operacionais (R$) - Dados Projetados 

Pessoal 89.119.444 89.119.444 89.119.444 89.119.444 

Materiais 5.548.463 5.548.463 5.548.463 5.548.463 

Serviços De Terceiros 99.725.808 99.725.808 99.725.808 99.725.808 

Energia Elétrica 48.601.190 48.601.190 48.601.190 48.601.190 

Custo Locação de ativos1 - 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

Outras 12.009.378 12.009.378 12.009.378 12.009.378 

Taxa de Regulação 4.690.711 4.690.711 4.690.711 4.690.711 

Total (R$) 259.694.994 263.694.994 263.694.994 263.694.994 

     

Outros Custos (R$) - Dados Históricos 

Depreciação 

Já incorporado no cálculo da BRR Amortização 

Amortização De Dívidas 

Provisões Incorporado pelos valores regulatórios 

Total (R$)     

     

% Regulatório de Outras Componentes 

Receitas Irrecuperáveis 18,92% 17,03% 15,33% 13,80% 

Receitas Indiretas -1,64% -1,64% -1,64% -1,64% 

Outras Receitas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total Outras Componentes (%) 17,28% 15,39% 13,69% 12,16% 

Fonte: Dados da Nota técnica da COSANPA nº 001/2020. Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Valor estimado de reembolso da locação de ativos executado pelo Consórcio Águas do Guamá Rede de Distribuição e 
Saneamento SPE LTDA, através do contrato 038/2016 no valor: R$ 249.373.000,00 (duzentos e quarenta e nove milhões e 
trezentos e setenta e três mil reais) e com o prazo de Vigência Contratual: 30 (trinta) anos, sendo 24 (vinte e quatro) meses 
para execução das obras e 336 (trezentos e trinta e seis) meses para locação de imóveis. 
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Tabela 07: Dados da base de ativos totais  
Intangível - Dados COSANPA Total 

Por Natureza Taxa Custo Reavaliação Amortização Custo Amortização Reavaliação Valor Líquido 

Terrenos 0   46.810.037     58.179.121    -  2.052    -          104.987.106    

Poços 5%        20.720.494        1.735.563            - 776.912     -  1.730.085         11.949.060    

Barragem 3%                   -                4.534.918                              -      -   2.411.198               2.123.720    

Construção Civil 4%     241.855.769            92.285.196           - 112.643.298    -  82.458.057            139.039.611    

Instalações 10%       48.857.167             876.677    -   29.114.117    -   654.513              19.965.213    

Hidrômetros 10%        8.370.128    -                                    -  7.296.494    -         1.073.634    

Ligações Prediais 5%  16.760.530               4.170.670    -  6.955.352    - 1.690.296         12.285.552    

Tubulações 2%  374.963.070          264.825.982    - 115.434.331    -  68.435.555     455.919.166    

Equipamentos 10%      63.832.722            17.961.370           - 31.535.278    -  9.552.097               40.706.717    

Equip. Informática 20%      18.189                              -      -  8.999                        -                         9.190    

Máquinas/Tratores 25%                      -                 14.170                              -      -  14.170    - 

Veículos 20%          170.464                  21.000      -   129.783     - 3.089                      58.592    

Ferramentas 20%                       -                    25.652                             -      -  24.738                           914    

Total  822.358.570,00 444.630.319,00 -311.896.616,00 -166.973.798,00 788.118.475,00 

       

Imobilizado - Dados da COSANPA Total 

Por Natureza Taxa Custo Reavaliação Depreciação Custo Amortização Reavaliação Valor Líquido 

Terrenos 0 0 1.010.262,22 0 0 1010262,23 

Poços 5% 247.432,48 0 -247.432,48 0 0 

Construção Civil 4% 4.293.451,48 10.337.893,75 -4.051.786,07 -10.312.850,29 266.708,87 

Instalações 20% 348.319,16 181.756,35 -348.319,16 -181.756,35 0,00 

Hidrômetros 10% 1.432,16 1.438,94 -1.432,16 -1.438,94 0,00 

Tubulações 2% 6.678,69 90.760,65 -6.678,69 -83.650,66 7.109,99 

Equipamentos 10% 7.330.610,75 669.800,69 -5.036.201,01 -620.474,13 2.343.736,30 

Móveis Utensílios 10% 1.443.447,01 96.741,48 -1.242.279,20 -96.741,48 201.167,81 

Equip Informática 20% 2.631.333,58 6.529,72 -2.329.535,65 -6.529,72 301.797,93 

Máquinas/ tratores 25% 831.062,27 31.404,94 -830.391,38 -31.404,94 670,89 

Veículos 20% 9.894.319,80 1.465.643,79 -7.871.432,13 -1.401.083,82 2.087.447,64 

Ferramentas 20% 73.782,61 25.659,78 -7.084,22 -4.783,26 87.574,91 

Total   27.101.869,99 13.917.892,31 -21.972.572,15 -12.740.713,59 6.306.476,57 

       

Total 

Por Natureza Taxa Custo Reavaliação Depreciação Custo Amortização Reavaliação Valor Líquido 

Terrenos 0       46.810.037             59.189.383    -  2.052                                               105.997.368    

Poços 5%        20.967.926               1.735.563    -  9.024.344    -   1.730.085              11.949.060    

Barragem 3%                 -                 4.534.918                   -      -   2.411.198              2.123.720    

Construção Civil 4%      246.149.220           102.623.090    -     116.695.084    -       92.770.907             139.306.320    

Instalações 10%        49.205.486               1.058.433    -     29.462.436    -      836.269               19.965.213    

Hidrômetros 10%     8.371.560                      1.439    -    7.297.926    -     1.439                 1.073.634    

Ligações Prediais 5%        16.760.530               4.170.670    -   6.955.352    -     1.690.296               12.285.552    

Tubulações 2%      374.969.749           264.916.743    -   115.441.010    -   68.519.206             455.926.276    

Equipamentos 10%        71.163.333             18.631.171    -    36.571.479    -    10.172.571               43.050.453    

Móveis Utensílios 10%            .443.447                    96.741    -   1.242.279    -         96.741             201.168    

Equip Informática 20%        2.649.523                      6.530    -   2.338.535    -   6.530                310.988    

Máquinas/ tratores 25%             831.062            45.575    -    830.391    -    45.575             671    

Veículos 20%        10.064.784               1.486.644    -   8.001.215    -   1.404.173                 2.146.040    

Ferramentas 20%               73.783                    51.312    -  7.084    -     29.521                      88.489    

Total       849.460.440           458.548.212    -    333.869.187    - 179.714.511             794.424.952    

       Fonte: Relatório de administração 2017- Demonstrações Contábeis/COSANPA 
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Tabela 08: Dados da base de ativos Belém – estimado 
Total Belém: Representatividade estimada: 70% 

Valor Bruto Dep. Acumulada Valor Líquido Dep. Anual Dep. Anual 

74.199.594 -            1.436 74.198.158 - - 

15.892.442   7.528.100 8.364.342 794.622 794.622 

3.174.443 -      1.687.839 1.486.604 95.233 95.233 

244.140.617 -     146.626.194 97.514.423 9.765.625 9.765.625 

35.184.743 -     21.209.094 13.975.649 3.518.474 3.518.474 

5.861.099 -       5.109.556 751.543 586.110 586.110 

14.651.840 -        6.051.954 8.599.886 732.592 732.592 

447.920.544 -      128.772.151 319.148.393 8.958.411 8.958.411 

62.856.153 -        32.720.835 30.135.318 6.285.615 6.285.615 

1.078.132 -             937.314 140.818 107.813 107.813 

1.859.237 -         1.641.546 217.691 371.847 371.847 

613.646 -            613.176 470 153.412 153.412 

8.086.000 -         6.583.772 1.502.228 1.617.200 1.617.200 

87.567 -                25.624 61.943 17.513 17.513 

915.606.057 -       359.508.591 556.097.466 33.004.467 33.004.467 

Quota Depreciação Anual 3,60% 

Relação Dep. Acum. / Dep. Anual = Anos Antiguidade: 11 

Atualização IGPM entre 2006 e 2018: 2,034 

Bens Doados 20% 

Bens totalmente depreciados 10% 

Valores Finais 

* Atualizados até 2018 e afetados pelo % de Bens Doados e 100% depreciados para Belém 

BRR Bruta 1.197.994.522    

Dep. Acumulada -  511.868.332    

BRR Liquida 760.325.784    

Dep. Anual 40.456.617    

Fonte: Relatório de administração 2017- Demonstrações Contábeis/COSANPA 

Tabela 09: performance da modelagem tarifária 
 Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4  

Dados       

WACC2 adi 0,00%      

WACC ddi 0,00%      

Quota de Depreciação 3,60%      
       

Fluxo de Caixa 2019 2020 2021 2022 2023  

Base de Remuneração       

Base Bruta (R$) 1.197.994.522 1.227.104.873 1.256.215.224 1.285.325.575 1.314.435.926  

Investimentos (R$)  29.110.351 29.110.351 29.110.351 29.110.351  

Depreciação da Anual (R$)  44.175.775 45.223.748 46.271.721 47.319.693  

Depreciação Acumulada (R$) 511.868.332 556.044.107 601.267.855 647.539.576 694.859.269  

Base Líquida (R$) 686.126.190 671.060.766 654.947.369 637.785.999 619.576.657  

       

Receita Requerida       

OPEX (R$)  259.694.994 259.694.994 259.694.994 259.694.994  

Outras Componentes OPEX (R$)  52.508.869 46.926.994 41.886.843 37.332.986  

Depreciação Anual (R$)  44.175.775 45.223.748 46.271.721 47.319.693  

Custo de capital (R$)       

 Receita Requerida  356.379.638 351.845.736 347.853.558 344.347.673  

VP RR (R$) 1.400.426.605      

       

 
2 Custo Médio Ponderado de Capital – WACC, este é importante para o cálculo da remuneração das distribuidoras e afeta as 

decisões de investimento das companhias. Faz-se necessário uma metodologia dos critérios gerais para definir o custo de 
capital a ser utilizado no cálculo da remuneração dos investimentos do operador por ocasião da revisão tarifária periódica, 
que deve ser tratado entre o poder concedente e o operador dos serviços. É necessária pactuação deste em contrato. 
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Mercado       

Total Mercado (m3)  69.214.576 70.889.569 72.605.097 74.362.140  

Tarifa Média (R$/m3) 4,8783 4,8783 4,8783 4,8783 4,8783  

Tarifa Anual (R$/m3)  5,1489 4,9633 4,7910 4,6307  
       

Verificação consistência Tarifa Média e Tarifa Anual 

Dados Fluxo (Tarifa média)       

Receitas (R$)  337.649.466 345.820.584 354.189.445 362.760.828  

OPEX reconhecido (R$)  312.203.863 306.621.988 301.581.837 297.027.980  

Investimentos (R$)  29.110.351 29.110.351 29.110.351 29.110.351  

Fluxo de Caixa  3.664.748 10.088.245 23.497.257 36.622.497  

Fluxo -VI +VF (R$) 686.126.190 3.664.748 10.088.245 23.497.257 656.199.154  

TIR3 0,00%      

Check = 0%  0,00%      

Dados Fluxo (Tarifa anual)       

Receitas (R$)  356.378.930 351.846.198 347.851.020 344.348.762  

OPEX reconhecido (R$)  312.203.863 306.621.988 301.581.837 297.027.980  

Investimentos (R$)  29.110.351 29.110.351 29.110.351 29.110.351  

Fluxo de Caixa  15.064.716 16.113.859 17.158.832 18.210.431  

Fluxo -VI +VF (R$) 686.126.190 15.064.716 16.113.859 17.158.832 637.787.088  

TIR 0,00%      

Check = 0%       
       

Receita Verificada       

Tarifa Vigente R$ 3,45      

Receita Verificada (R$)  238.790.287 244.569.013 250.487.585 256.549.383 

VP RV (R$)  990.396.268     

       

Reposicionamento Tarifário (RT)      
VP RR (R$) 1.400.426.605      

VP RV (R$) 990.396.268     

RTO 41,40%     

       

Verificação consistência Tarifa Média e Tarifa Anual 

Check 481.739,0      

Nova Tarifa R$ 4,88      

Receita Requerida  337.767.131 345.941.097 354.312.873 362.887.243  

VPL NT (R$) 1.400.908.344      

Check VPL NT = VPL RR = 0 481.739,00         

Fonte: Relatório de administração 2017- Demonstrações Contábeis/COSANPA 

Ao observar a tabela de performance da modelagem tarifária, temos o resultado do índice de 
Reposicionamento Tarifário – RT de 41,40%. 

 REAJUSTE TARIFÁRIO 

A aplicação prática de qualquer estrutura tarifária deve considerar a definição de mecanismo de 
atualização ou Reajuste Tarifário Anual (RTA). A necessidade do reajuste se origina por diferentes 
motivos, como: 

✓ Atualizar os custos de operação e de investimento com respeito aos considerados no 
momento da revisão tarifária.             

 
3 A taxa interna de retorno (TIR) do projeto é a taxa de desconto que iguala a equação de valor presente líquido dos fluxos 
de caixa à zero. Logo, é estimado que as receitas e os desembolsos realizados pelo prestador alcancem um retorno 
equivalente à TIR de Projeto. É necessária pactuação deste em contrato. 
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✓ Garantir as condições de autofinanciamento do Prestador. 
✓ Repassar aos usuários as possíveis eficiências que conseguem os Prestadores 

(aplicação do fator X). 
✓ Aplicar fatores de qualidade para manter o padrão estabelecido. 

O índice de Reajuste Tarifário Anual proposto é calculado conforme seguinte equação: 

 

Onde: 

𝑅𝑇𝐴𝑡: índice de reajuste anual das tarifas. 
𝑤𝑖: peso do índice i no ano t. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑖,𝑡: variação do índice i no ano t. 

A seguir, o Quadro demonstra a recomendação quanto aos índices de atualização inflacionária 
que podem ser adotados para calcular cada componente de custos: 

Quadro 11: Índices de atualização Inflacionários  
Componentes Índice de Preços Participação 

Pessoal Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) X% 

Produtos Químicos Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) X% 

Energia Elétrica Tarifa Média da Equatorial Pará X% 

Água bruta Preço médio de aquisição de água bruta pago pelo Prestador X% 

Materiais Índice Geral de Preços do Mercado- IGPM X% 

Serviço Prestado por Terceiros Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) X% 

Remuneração e depreciações Índice Geral de Preços do Mercado- IGPM X% 

Outros Custos Índice Geral de Preços do Mercado- IGPM X% 

Total 100% 

    Fonte: Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

Concluído o estudo elaborado pela ARBEL, obtemos o valor do Reajuste Tarifário Anual – 
RTA de 4,07%, a ser praticado, conforme dados históricos apresentados no quadro abaixo:  

Quadro 12: Reajuste tarifário anual – custo operacionais (%) – Dados históricos 
Categoria Composição Custo Índice Variação Anual Índice 

Pessoal 35% CCT 2,15% 

Materiais 1% IGP-M 23,14% 

Serviços De Terceiros 39% IPCA 4,52% 

Energia Elétrica 20% TM EE 2,00% 

Outras 4% IGP-M 23,14% 

Total 99%   

  RTA: 4,07% 

      Fonte: Dados da Nota técnica nº 001/2020 - COSANPA. Elaboração CRFC/ARBEL (2021). 

8. RESULTADO DO ESTUDO - APLICAÇÃO DO RTO À TABELA TARIFÁRIA - (R$/m³) 

Apresentamos o comportamento da aplicação do índice de Reposicionamento Tarifário (RTO) 
na estrutura tarifária, que servirá de base para comparação da tarifa vigente com a tarifa resultante 
(m³/R$) 
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Tabela 10: RTO resultante de 41,40% na estrutura tarifária. 
Tabela Tarifária – Hidrometrada Faixa Consumo Tarifa Vigente – R$ Tarifa Resultante RTP – R$ 

Categoria m3 Água Esgoto Água Esgoto 

Residencial 

0-10         2,94            1,76               4,16            2,50    

11-20         4,20            2,52               5,94            3,56    

21-30         5,63            3,38               7,96            4,78    

31-40         6,34            3,80               8,96            5,38    

41-50         8,79            5,27             12,43            7,46    

› 50       11,42            6,85             16,15            9,69    

Comercial 
0-10         8,79            5,27             12,43            7,46    

› 10       10,97            6,58             15,51            9,31    

Industrial 
0-10       10,97            6,58             15,51            9,31    

› 10       14,04            8,42             19,85          11,91    

Público 
0-10         8,79            5,27             12,43            7,46    

› 10       10,97            6,58             15,51            9,31    

Fonte: Dados da Nota técnica nº 001/2020 - COSANPA. Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

9. RESULTADO DO ESTUDO - APLICAÇÃO DA RTA À TABELA TARIFÁRIA - (R$/m³) 

A seguir apresentamos o comportamento da aplicação do RTA na estrutura tarifária em 
comparação a Tarifa Vigente (R$/m³). 

Tabela 11: RTA resultante de 4,07% na estrutura tarifária 
Tabela Tarifária -Hidrometrada Faixa Consumo Tarifa Resultante RTP Tarifa Reajuste 

Categoria m3 Água Esgoto Água Esgoto 

Residencial 

0-10 4,16 2,96 4,33 2,60 

11-20 5,94 4,23 6,18 3,71 

21-30 7,96 5,67 8,28 4,97 

31-40 8,96 6,38 9,32 5,59 

41-50 12,43 8,85 12,94 7,76 

› 50 16,15 11,50 16,81 10,09 

Comercial 
0-10 12,43 8,85 12,94 7,76 

› 10 15,51 11,05 16,14 9,68 

Industrial 
0-10 15,51 11,05 16,14 9,68 

› 10 19,85 14,14 20,66 12,40 

Público 
0-10 12,43 8,85 12,94 7,76 

› 10 15,51 11,05 16,14 9,68 

Fonte: Dados da Nota técnica nº 001/2020 - COSANPA. Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

10. NOTA TÉCNICA DA COSANPA 

A Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, apresentou sua Nota Técnica 001/2020 
com estudo realizado tomando como base os valores realizados no segundo semestre do ano de 2018 
e ano de 2019 com projeções para o ano de 2020.  

O prestador também apresentou estudo comparativo da tarifa média praticada pela COSANPA, 
comprovando a defasagem de suas tarifas. Isso se comprova quando comparadas com Empresas 
Congêneres do Norte e Nordeste, conforme Ranking demostrado no quadro abaixo: 
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Quadro 13: Comparação de Tarifas entre 14 Empresas Congêneres - Base janeiro de 2020 

 Tarifa  
10 m3 

   Tarifa 
 20 m3 

   Tarifa 
10 m3 

  

Empresas 
Tarifa Básica 
Residencial 

Ranking % Empresas 
Tarifa 

Comercial 
Ranking % Empresas 

Tarifa   
Pública 

Ranking % 

CASAL R$ 4,97 1 59 Águas Manaus R$ 19,69 1 56 DESO R$ 25,38 1 43 

SANEATINS R$ 4,51 2 65 EMBASA R$ 19,03 2 58 Águas Manaus R$ 25,30 2 43 

COMPESA R$ 4,41 3 67 CASAL R$ 18,26 3 60 CASAL R$ 24,94 3 44 

CAGECE R$ 4,03 4 73 DESO R$ 15,40 4 71 EMBASA R$ 22,45 4 49 

CAERN R$ 4,00 5 74 SANEATINS R$ 13,88 5 79 CAERD R$ 15,02 5 73 

Águas Manaus R$ 3,99 6 74 COMPESA R$ 12,85 6 85 CAEMA R$ 14,85 6 74 

CAGEPA R$ 3,79 7 78 CAEMA R$ 11,78 7 93 CAGECE R$ 14,07 7 78 

DESO R$ 3,77 8 78 CAGEPA R$ 11,72 8 94 CAGEPA R$ 12,89 8 85 

EMBASA R$ 3,34 9 88 COSANPA R$ 10,97 9 100 SANEATINS R$ 11,43 9 96 

CAERD R$ 3,24 10 91 CAGECE R$ 10,10 10 109 AGESPISA R$ 11,40 10 96 

AGESPISA R$ 3,14 11 94 AGESPISA R$ 9,62 11 114 CAERN R$ 11,06 11 99 

COSANPA R$ 2,94 12 100 CAERN R$ 8,33 12 132 COSANPA R$ 10,97 12 100 

CAEMA R$ 2,55 13 115 CAERD R$ 6,51 13 169 COMPESA R$ 9,50 13 115 

CAESA R$ 2,26 14 130 CAESA R$ 6,41 14 171 CAESA R$ 7,55 14 145 

Fonte: Nota técnica nº 001/2020 - COSANPA 

A Nota Técnica da COSANPA, apresentou os valores da TMP (Tarifa Média Praticada); CMA 
(Custo Médio Atual); DF (Defasagem Tarifária); TMN (Tarifa Média Necessária) e RN (Reajuste 
Necessário). Os valores encontrados pelo estudo foram: 

TMP :3,16 R$/m3 
CMA :5,39 R$/m3 
DF :70,8% 
TMN :6,73 R$/m3 
RN :92,7% 

A Prestadora também apresentou os critérios adotados para fins de projeção de itens de 
Despesas e Receitas para o período, conforme abaixo: 

• Para os itens de despesas com Pessoal, Fiscal, Materiais Gerais, Serviços de Terceiros e 
DPA, utilizou-se o IPCA dos últimos 12 meses; 

• Para o item de Produto Químico, utilizou-se o crescimento médio dos últimos anos do volume 
produzido em m3, associado ao IPCA dos últimos 12 meses; 

• A Energia Elétrica, foi atualizada pela taxa de crescimento médio dos últimos anos; 

• Para os itens de Receita utilizou-se o crescimento médio do volume faturado em m3, 
associado aos reajustes tarifários ocorridos no ano de 2018. 

• Os Investimentos a Realizar, foram atualizados através de uma previsão dos valores das 
obras para o ano de 2020; 

• Para obter os cálculos do VTR (Variação Tarifária a Compensar), considerou-se a diferença 
entre a DTS (Despesa Total do Serviço) e Faturamento Líquido no período de 2016 a 2019, 
após o marco da assunção dos Sistemas do SAAEB em janeiro de 2016 pela COSANPA, 
cujos valores estão no anexo 2, onde observa-se um valor a compensar de R$ 
562.623.434,00, que parcelado em 72 vezes (seis anos), sem correção e juros tem-se um 
valor mensal de R$ 7.814.214,00. 
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A seguir apresentamos a proposta de aplicação da Revisão/Reajustes de Tarifa sugerido 
pela COSANPA. 

Quadro 14: Proposta da COSANPA Revisão/Reajustes de Tarifa para o município de Belém. 

Proposta para Revisão/Reajustes de Tarifa para a COSANPA com fins de alcançar o equilíbrio econômico-financeiro conforme 
Contrato de Programa 

Revisões Previstas até o equilíbrio 

Anos Defasagem do estudo Reajuste Concedido Data da vigência 

2016  20% 23/01/2016 

2017  35% 17,5% (09/06/2017); 8,5% (12/12/2017); 5,9% (01/02/2018) 

2018  10% 01/09/2018 

2019 91,6 18% 14/12/2019 

2020 92,7 56,06% Proposta 2021 (18% abril; 15% julho;15% outubro) 

2021 A realizar 7,28% Proposta 2022 (7,28% fevereiro; IPCA agosto) 

2022 A realizar 7,28% Proposta 2023 (7,28% fevereiro; IPCA agosto) 

2023 A realizar 7,28% Proposta 2024 (7,28% fevereiro; IPCA agosto) 

2024 Total 2021 a 2024 92,7%  

A partir de 2024, Reajustes pelo IPCA anual em agosto e Revisão a cada 04 anos 

Proposta de criação e Implementação de tarifas Sociais para as Categorias Residencial e Comercial 

Fonte: Nota técnica nº 001/2020 - COSANPA. Elaboração CRFC/ARBEL (2021)  

Assim sendo, o comportamento da aplicação dos percentuais de Revisão/Reajustes de Tarifa 
proposto pela COSANPA fica da seguinte maneira: 

Tabela 12: Proposta COSANPA Impacto do RTO resultante de 92,7% sobre as tarifas de água e 
esgoto, no período de 2021 a 2024, no município de Belém.  

RTO Resultante - COSANPA 92,7% 2021 2022 2023 2024 

Categoria  

Faixa Consumo Tarifa Vigente 56,06% 7,28% 7,28% 7,28% 

m3 Água 
A+E 

fatura 
Água 

A+E 
fatura 

Água 
A+E  

fatura 
Água 

A+E 
fatura 

Água 
A+E 

fatura 

Residencial 

0-10 2,94 47,04 4,59 73,41 4,92 78,75 5,28 84,49 5,66 90,64 

11-20 4,20 114,24 6,55 178,28 7,03 191,26 7,54 205,19 8,09 220,12 

21-30 5,63 204,32 8,79 318,86 9,43 342,07 10,11 366,98 10,85 393,69 

31-40 6,34 305,76 9,89 477,17 10,61 511,91 11,39 549,17 12,22 589,15 

41-50 8,79 446,40 13,72 696,65 14,72 747,37 15,79 801,78 16,94 860,15 

› 50 11,42 629,12 17,82 981,80 19,12 1.053,28 20,51 1.129,96 22,00 1.212,22 

Comercial  
0-10 8,79 140,64 13,72 219,48 14,72 235,46 15,79 252,60 16,94 270,99 

› 10 10,97 316,16 17,12 493,40 18,37 529,32 19,70 567,85 21,14 609,19 

Industrial  
0-10 10,97 175,52 17,12 273,92 18,37 293,86 19,70 315,25 21,14 338,20 

› 10 14,04 400,16 21,91 624,49 23,51 669,95 25,22 718,73 27,05 771,05 

Público  
0-10 8,79 140,64 13,72 219,48 14,72 235,46 15,79 252,60 16,94 270,99 

› 10 10,97 316,16 17,12 493,40 18,37 529,32 19,70 567,85 21,14 609,19 

Fonte: Nota técnica nº 001/2020 - COSANPA. Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

11. DADOS SOCIOECONÔMICOS 

Neste tópico abordaremos os valores percentuais à luz dos resultados obtidos através de 
estudos técnicos realizados pela da ARBEL e COSANPA, a fim de observar e acompanhar o 
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comportamento da tarifa e seu impacto socioeconômico para os usuários dos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Belém. 

Para melhor entendimento do cenário, demonstraremos os seguintes aspectos: 

✓ Contexto dos aspectos histórico-financeiros da prestação de serviços - COSANPA 
✓ Tarifa praticada comparando-a com outras Companhias Estaduais de Saneamento 

Básico – CESBs, para fins de Benchmark da tarifa; 
✓ Contexto dos usuários-consumidores e sua capacidade de pagamento. 

Sobre os aspectos mencionados acima, ressalta-se a importância destes para uma melhor 
avaliação do comportamento “usuário x tarifa”, e o impacto na sustentabilidade econômico-financeira 
dos serviços. 

 CONTEXTO DOS ASPECTOS HISTÓRICO-FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DA COSANPA NO MUNCÍPIO DE BELÉM 

Em Notas Técnicas de revisões e reajustes realizadas no período de 2016-2019 por esta 
Agência Reguladora, sempre constatamos desequilíbrio econômico-financeiro da Prestadora, que já 
tinha um histórico de defasagem de 8 anos sem reajustes das suas tarifas, anteriores à assinatura do 
Contrato de Programa, que dá início a regulação dos serviços. 

Historicamente, como já mencionado, esse fato foi motivado pelo congelamento das tarifas 
por parte do Governo do Estado, no período de 2008 a 2015. Fato esse, que vêm acumulando déficits 
anuais e impactando negativamente à manutenção dos custos operacionais pela Prestadora 
comprometendo sua qualidade e eficiência durante todos esses anos. 

Nesse sentido, no primeiro reajuste tarifário realizado por essa Agência, levou em 
consideração os 8 anos de defasagem histórica, somados aos custos inflacionários do período. 
Inicialmente, a Companhia apresentou pedido de Reposição Tarifária - IRT de 161,72% à serem 
aplicados à tarifa vigente, como necessária para recompor sua receita, cobrir seus custos e obter o 
equilíbrio econômico-financeiro.  

Diante da impossibilidade de aplicação total desse percentual na tarifa, e considerando a 
capacidade de pagamento dos usuários e seus impactos econômico-financeiros e sociais, a 
Prestadora solicitou a redução deste índice para 41%, como tentativa de iniciar um processo de 
recuperação.  

Ao longo do período contratual, a ARBEL vem tentando equacionar o total dos índices 
solicitados pela Prestadora à realidade socioeconômica dos usuários dos serviços, além, de 
equacionar a aplicação de indicadores de qualidade e eficiência dos serviços prestadores, pós 
reajustes tarifários.  

Diante desse contexto, demonstramos no gráfico 03, a relação do estudo e a solicitação 
apresentados pela COSANPA, os estudos realizados pela ARBEL e as que foram efetivamente 
aprovadas. Sendo que o maior reajuste já aprovado, ocorreu em 2017, porém, para ser aplicado às 
tarifas, foi fracionado judicialmente em 3 (três) partes.  



 Relatório Técnico 001/2021 - CRFC/ARBEL 

Revisão e Reajuste das tarifas de água e 
esgotamento sanitário do Município de Belém. 

 

 

ARBEL - Agência Reguladora Municipal de Belém 
 Rua Curuçá, 555. Bairro Telegrafo Belém – Pará – Brasil Fone: (91) 98464-7653  

E-mail: chefiagabinete.arbel@gmail.com 

Pag.31  
 

Gráfico 03: Comparativo dos Estudos da Agencia Reguladora x COSANPA X RT. Aprovada - nos anos 
2016 a 2019 para o município de Belém. 

 

Fonte: Elaboração CRFC/ARBEL (2021) a partir de dados das Notas Técnicas da - COSANPA de 2015 a 2020 e da Área 
Técnica Agencia Reguladora de 2015 a 2020. 
 

 TARIFA PRATICADA COMPARANDO-A COM OUTRAS COMPANHIAS ESTADUAIS DE 
SANEAMENTO BÁSICO - CESBs, PARA FINS DE BENCHMARK DA TARIFA 

Considerando, que a COSANPA é uma Companhia Estadual, e para termos comparativos 
da tarifa média praticada – TMP, utilizou-se os dados do Sistema Nacional de Informações Sobre 
Saneamento – SNIS de 2019, das Companhias Estaduais de Saneamento Básico - CESBs que atuam 
em algumas capitais brasileiras.  

Desta maneira, conforme o Gráfico 04 (A), verificou-se que das 22 Companhias, a COSANPA 
está na 18º posição, com uma das menores TMP entre as CESBs, ou seja, nesse período TMP em 
Belém ficou em torno de R$ 3,31/m3. 

Outro ponto a considerar no Gráfico 04 (B) é a relação entre os indicadores da TMP com à 
despesa total média4 dos serviços. Ao analisar as 12 últimas CESBs, constatamos que 11 estão 
abaixo de 1, o que implica dizer que suas despesas totais médias com os serviços são superiores às 
tarifas médias praticadas. Nesse sentido, com relação a COSANPA, no município de Belém, 
averiguamos um déficit com proporções de 0,63, sugerindo altos níveis deficitários deixando a 

 
4 Aplicou-se o método do SNIS em que os valores abaixo de 1,00 representa a tarifa média inferior à despesa média, 
sugerindo que os serviços nesses municípios são deficitários, e os valores acima de 1,00 representam a tarifa média superior 
à despesa média, apontando que provavelmente possuem maior sustentabilidade financeira dos serviços. 
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Prestadora entre as 5 CESBs mais deficitárias. 

Gráficos 04 (A e B) – No (A) TMP em R$/m³, pelas CESBs que atuam em 22 Capitais Brasileiras.   
No (B)  proporção da TMP (a) em relação à despesa total (b) com os serviços 
por m³ faturado (a/b) nas 12 últimas CESBs nas Capitais Brasileiras em 2019. 

     Fonte: SNIS (2019). Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

Isto posto, e ainda segundo o Diagnóstico de 2019 do SNIS, “os indicadores das despesas 
totais médias estão superiores aos das tarifas médias praticadas sinalizando dificuldades em manter 
a sustentabilidade dos serviços, com comprometimento da sua qualidade e eficiência.” 

 DADOS DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BELÉM 

De acordo com IBGE (2017), a população ocupada do município de Belém é de 
aproximadamente 29,7%, e o salário médio mensal dos trabalhadores formais gera em torno de 3,4 
salários mínimos.  

Ao analisar, a população estimada de Belém em 2020, com 1.499.641 habitantes (IBGE, 
2021), em relação as 594.912 pessoas inscritos no Cadastro Único, Programa do Governo Federal, 
em dezembro/2020 (Gráfico 05). Verifica-se que em termos populacionais cerca de 40% da população 
de Belém possuem rendimento de até ½ salário mínimo per capita/mês. 

 Nesse sentido, os dados do IBGE em 2010 já apresentavam que 39% da população de Belém 
encontravam-se com o mesmo rendimento, conferindo um índice de pobreza de 40,60% à população 
de Belém. 
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Gráfico 05 – População estimada/2020 do Município de Belém no CadÚnico até dezembro/2020. 

 

Fonte: IBGE (2021) e Ministério da Cidadania (2021). Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

Contudo e diante deste percentual da população no CadÚnico, já foram iniciados os estudos 
pela ARBEL juntamente com a COSANPA, no sentido subsidiar e fomentar os procedimentos 
pertinentes à implementação de uma Tarifa Social, como subsidio tarifário para alcançar a população 
de baixa renda no município de Belém. 

 DADOS DE MERCADO 

Os consumidores do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário estão 
divididos nas seguintes categorias: Residencial; Comercial; Industrial e Pública. Para visualizar o 
comportamento destes por categorias de consumo e economias5, apresentamos os dados divididos 
pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Quadro 15: Panorama geral do comportamento de mercado água da COSANPA no município de 
Belém – dados dez/2020. 

Abastecimento de Água 

Categoria/Faixa Economias Economias (%) Ligações Ligações (%) Volume Faturado Vlr. Água Tarifa Média 

Residencial 

0 a 10 122.705 48,02% 79.968 42,10% 1.226.570 3.727.823,57 3,04 

11 a 20 98.553 38,57% 82.780 43,58% 1.554.296 5.382.595,31 3,46 

21 a 30 25.776 10,09% 20.248 10,66% 681.125 2.801.590,55 4,11 

31 a 40 5.719 2,24% 4.537 2,39% 203.614 944.843,78 4,64 

41 a 50 1.549 0,61% 1.319 0,69% 69.293 364.417,57 5,26 

maior 50 1.246 0,49% 1.085 0,57% 109.691 892.395,70 8,14 

Total Residencial 255.548 100% 189.937 100% 3.844.589 14.113.666,48 3,67 

Comercial 

0 a 10 15.503 69,73% 8.717 67,94% 154.950 1.283.181,91 8,28 

maior 10 6.729 30,27% 4.114 32,06 % 181.366 1.739.056,89 9,59 

Total Comercial 22.232 100% 12.831 100% 336.316 3.022.238,80 8,99 

 
5 A definição de “Economias” encontra-se na Resolução nº 002/2017/AMAE, Art. 4º: “XX- Economia: moradias, apartamentos, 
unidades comerciais, salas de escritório, indústrias, órgãos públicos e similares, existentes numa determinada edificação, 
que são atendidos pelos serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário. 

População de Belém  Total no  CadÚnico

1.499.641 

594.912
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Industrial 

0 a 10 250 61,88% 219 63,85% 2.500 26.914,50 10,77 

maior 10 154 38,12% 124 36,15% 6.250 82.313,34 13,17 

Total Industrial 404 100% 343 100% 8.750 109.227,84 12,48 

Público 

0 a 10 3.973 58,27% 467 43,52% 39.730 348.079 8,76 

maior 10 2.845 41,73% 606 56,48% 155.171 1.639.429 10,57 

Total Público 6.818 100% 1.073 100% 194.901 1.987.508 10,20 

Total Geral 285.002  204.184  4.384.556 19.232.641,12 4,39 

Fonte: Nota técnica nº 001/2020 - COSANPA. Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

 Logo, ao observamos o quadro acima, considerando o número de economia de água no total 
de 285.002, identifica-se que as faixas de consumo de 0 > 10 e 11 > 20, concentram o maior percentual 
(77,63%) dos usuários dos serviços de abastecimento de água fornecido pela COSANPA. 

Quadro 16: Panorama geral do comportamento de mercado Esgoto da COSANPA no município de 

Belém – Dados Dez/2020. 

Esgotamento Sanitário 

Categoria/Faixa Economias Economias (%) Ligações Ligações (%) Volume Faturado Vlr Esgoto Tarifa Média 

Residencial 

0 a 10 12.405 20,19% 7.994 21,76% 17.534 225.268,57 12,85 

11 a 20 9.493 15,45% 8.752 23,83% 78.634 170.824,69 2,17 

21 a 30 5.291 8,61% 4.426 12,05% 60.784 124.423,11 2,05 

31 a 40 8.578 13,96% 8.074 21,98% 157.560 336.720,85 2,14 

41 a 50 2.442 3,97% 1.776 4,84% 44.126 105.289,73 2,39 

maior 50 23.232 37,81% 5.707 15,54% 474.206 1.262.478,78 2,66 

Total Residencial 61.441 100% 36.729 100% 832.844 2.225.005,73 2,67 

Comercial 

0 a 10 2.092 24,46% 1.188 29,44% 3.164 106.302,30 33,60 

maior 10 6.460 75,54% 2.848 70,56% 128.242 774.008,47 6,04 

Total Comercial 8.552 100% 4.036 100% 131.406 880.310,77 6,70 

Industrial 

0 a 10 16 13,01% 14 12,73% 43 991,86 23,07 

maior 10 107 86,99% 96 87,27% 3.212 25.149,79 7,83 

Total Industrial 123 100% 110 100% 3.255 26.141,65 8,03 

Público 

0 a 10 527 20,52% 73 21,53% 5.062 27.793,98 5,49 

maior 10 2.041 79,48% 266 78,47% 59.416 364.115,48 6,13 

Total Público 2.568 100% 339 100% 64.478 391.909,46 6,08 

Total Geral 72.684  41.214  1.031.983 3.523.367,61 3,41 

Fonte: Nota técnica nº 001/2020 - COSANPA. Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

Conforme os dados do quadro acima, ao considerar o número de economia de esgoto no total 
de 72.684, identifica-se que a categoria residencial, concentra o maior percentual (84,53%) com o 
maior número de economias, com 61.441 dos usuários do serviço de esgotamento sanitário, fornecido 
pela COSANPA. Também podemos extrair os importantes dados de mercado para análise da 
prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Belém. 

Uma análise bem relevante é a participação por categoria, na qual a maior percentual de 
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participação no usufruto dos serviços de abastecimento de água no município de Belém, é a 
Residencial que possui o número total de economias de 255.548 representando em percentual 
89.67%, e participa em percentual:  volume consumido de 87,68%, com contribuição de 73,38% na 
receita da COSANPA (Quadro 17). 

Quadro 17: Participação por categoria em (%) no nº de economias, vol. Consumido e receita da 
COSANPA nos serviços de abastecimento de água no município de Belém  

Fonte: Nota técnica nº 001/2020 - COSANPA. Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

Dando continuidade à análise da participação por categoria, verificamos que, a categoria que 
representa o maior percentual de participação no usufruto dos serviços de esgotamento sanitário no 
município de Belém, é a Residencial, com maior número de economias, 61.441, representando 
84,53% do total de economias, além da participação no volume consumido de 80,70% e na receita da 
COSANPA com 63,15% (Quadro 18). 

Quadro 18: Participação por categoria em (%) no nº de economias, vol. Consumido e receita da 
COSANPA para os serviços esgotamento sanitário no município de Belém 

Fonte: Nota técnica nº 001/2020 - COSANPA. Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

 CAPACIDADE DE PAGAMENTO DOS USUÁRIOS OBSERVANDO OS CRITÉRIOS DA 
MODICIDADE TARIFÁRIA 

A tarifa a ser reajustada, deverá levar em consideração não somente a garantia da 
sustentabilidade dos serviços, mas também a capacidade de pagamento dos usuários, com a 
finalidade de contribuir para a modicidade tarifária6, como medida de mitigação dos impactos 
econômicos provenientes da pandemia de Covid-19.  

Neste momento de pandemia, é essencial buscar garantir minimamente os custos da 
prestadora de serviços visando o equilíbrio ou recuperação de sua receita frente aos prejuízos 
acumulados, e principalmente garantir o acesso da população como um todo, de forma isonômica, 
com continuidade, qualidade e eficiência, mediante a cobrança de uma tarifa módica, assegurando ao 

 
6 O princípio da modicidade tarifária no momento de fixação, revisão ou reajuste de tarifas de serviço público é um direito 
subjetivo do usuário de ter assegurado o seu acesso ao serviço público, seja ele prestado direta ou indiretamente pelo Estado. 

Categoria 
Participação das categorias  

Nº. de economias Economias (%) Volume consumido (%) Receita da COSANPA (%) 

Residencial 255.548 89,67% 87,68% 73,38% 

Comercial 22.232 7,80% 7,67% 15,71% 

Industrial 404 0,14% 0,20% 0,57% 

Público 6.818 2,39% 4,45% 10,33% 

Total 285.002 100% 100% 100% 

Categoria 
Participação das categorias  

Nº. de economias Economias (%) Volume consumido (%) Receita da COSANPA (%) 

Residencial 61.441 84,53% 80,70% 63,15% 

Comercial 8.552 11,77% 12,73% 24,98% 

Industrial 123 0,17% 0,32% 0,74% 

Público 2.568 3,53% 6,25% 11,12% 

Total 72.684 100% 100% 100% 
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indivíduo o direito de acesso ao serviço público.  

O critério que sempre é observado pela ARBEL, tanto neste, como nas revisões anteriores, é 
a Orientação da Organização das Nações Unidas – ONU7 sobre os custos dos serviços de água e 
saneamento. Nesta recomendação ressalta-se que além das instalações e serviços de água e 
saneamento deverão estar disponíveis a preços razoáveis para todos, mesmo os mais pobres, os 
custos dos serviços de água e saneamento não deverão ultrapassar 5% do rendimento familiar, ou 
seja, estes serviços não deverão afetar a capacidade de as pessoas adquirirem outros bens e serviços 
essenciais, incluindo alimentação, habitação, serviços de saúde e educação.  

Portanto considerando a recomendação da ONU, observando que esse percentual de 5% com 
o os custos dos serviços de água e esgotamento sanitário, divididos em 3% e 2% respectivamente, 
temos o seguinte cenário: 

Quadro 19: Orientação da Organização das Nações Unidas – ONU 
Salário mínimo 2021- R$ 1100,00 Água Esgoto 

% 3% 2% 

Valor R$    33,00 R$    22,00 

Total água + esgoto R$ 55,00 

Fonte: Elaboração CRFC/ARBEL. 

Após o resultado acima, faremos uma análise do percentual recomendado pela ONU sobre o 
resultado do estudo da ARBEL e o apresentado pela COSANPA, considerando as faixas de consumo 
de 0 > 10 e 11 > 20, da categoria residencial. Categoria esta que concentra os maiores usuários dos 
serviços 77,63%.  

Quadro 20: Impacto econômico-social da tarifa em (%) sobre o valor do salário mínimo de R$ 1.100,00 
– do ano 2021 

Categoria 
Faixa de consumo 

m³ 
Quant.  

economias 

Tarifa vigente COSANPA ARBEL 

Água Esgoto 
Água Esgoto Água Esgoto 

92,70% 41,40% 

Residencial  

0 10 122.705 2,67% 1,60% 5,15% 3,09% 3,78% 2,27% 

11 20 98.553 6,49% 3,89% 12,51% 7,51% 9,18% 5,51% 

21 30 25.776 11,61% 6,97% 22,37% 13,42% 16,42% 9,85% 

31 40 5.719 17,37% 10,42% 33,48% 20,09% 24,56% 14,74% 

41 50 1.549 25,36% 15,22% 48,88% 29,33% 35,86% 21,52% 

› 50 1.246 35,75% 21,45% 68,89% 41,33% 50,55% 30,33% 

Fonte: Nota técnica nº 001/2020 - COSANPA. Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

No quadro abaixo é demonstrado o comportamento da aplicação do reajuste na conta de água 
e esgoto na categorial residencial. 

 
7 Organização das Nações Unidas – ONU: O Direito Humano à Água e Saneamento 
https://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_por.pdf 



 Relatório Técnico 001/2021 - CRFC/ARBEL 

Revisão e Reajuste das tarifas de água e 
esgotamento sanitário do Município de Belém. 

 

 

ARBEL - Agência Reguladora Municipal de Belém 
 Rua Curuçá, 555. Bairro Telegrafo Belém – Pará – Brasil Fone: (91) 98464-7653  

E-mail: chefiagabinete.arbel@gmail.com 

Pag.37  
 

Quadro 21: Aplicação dos resultados no valor da água e esgoto por faixa de consumo na categoria 
residencial no município de Belém 

Categoria 
Faixa de consumo 

m3 

Tarifa vigente COSANPA ARBEL 

Água Esgoto A +E 
Água Esgoto A +E Água Esgoto A +E 

92,70% 41,40% 

Residencial  

0  10 R$ 29,40 R$ 17,64 R$ 47,04 R$ 56,70 R$ 34,02 R$ 90,72 R$ 41,60 R$ 24,96 R$ 66,56 

11 20 R$ 71,40 R$ 42,84 R$ 114,24 R$ 137,60 R$ 82,56 R$ 220,16 R$ 101,00 R$ 60,60 R$ 161,60 

21 30 R$ 127,70 R$ 76,62 R$ 204,32 R$ 246,10 R$ 147,66 R$ 393,76 R$ 180,60 R$ 108,36 R$ 288,96 

31 40 R$ 191,10 R$ 114,66 R$ 305,76 R$ 368,30 R$ 220,98 R$ 589,28 R$ 270,20 R$ 162,12 R$ 432,32 

41 50 R$ 279,00 R$ 167,40 R$ 446,40 R$ 537,70 R$ 322,62 R$ 860,32 R$ 394,50 R$ 236,70 R$ 631,20 

› 50 R$ 393,20 R$ 235,92 R$ 629,12 R$ 757,80 R$ 454,68 R$ 1.212,48 R$ 556,00 R$ 333,60 R$ 889,60 

Fonte: Nota técnica nº 001/2020 - COSANPA. Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

Extraindo as informações da faixa de consumo de 0 > 10, e relacionando o valor das contas 
conforme cada proposta, bem como a tarifa vigente, considerando o valor obtido pela recomendação 
da ONU, temos o seguinte comportamento: 

OMS Tarifa Vigente ARBEL COSANPA 

R$ 55,00 R$ 47,04 R$ 66,56 R$ 90,72 

(%) -14,47% 21,02% 64,95% 

 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando a obrigatoriedade contratual estabelecida na Cláusula 8.4 do Contrato de 
Programa nº 001/2015, onde estabelece que as tarifas serão revisadas no mínimo anualmente, 
durante os primeiros 8 (oito) anos, entendemos também a imprescindibilidade de condicionar a 
prestadora acerca de manifestação com justificativas pontuais dos impactos causados, quanto da sua 
necessidade de recomposição tarifária quando fatos alheios comprometerem sua sustentabilidade 
econômico-financeira. 

Considerando que a revisão tarifária para a prestadora, tem por objetivo a manutenção do 
equilíbrio econômico financeiro da prestação dos serviços, bem como garantir a sustentabilidade 
deste para a população. 

Considerando os impactos financeiros causados na pandemia no ano de 2020, por conta do 
cenário mundial conforme a classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS) que considerou 
o surto do Corona vírus (Covid-19), como uma pandemia global, gerando impactos incorridos e riscos 
cuja consequência durante a operacionalização dos serviços podem ter gerado desequilíbrio 
econômico-financeiro na sustentabilidade da prestação dos serviços e impactos da operacionalização 
dos serviços, bem como os impactos causados na condição de pagamento dos usuários devido a 
consequência da pandemia no cenário econômico mundial, e devido a este fator não foi realizado a 
revisão periódica do ano de 2020. 

Logo, se fez necessário um estudo do impacto e da avaliação de reposicionamento tarifário 
observando-se os fatos de força maior causados pela pandemia do Covid19. Destacamos a 
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importância da realização deste estudo, como um processo detalhado e de considerável 
complexidade onde exige do ente regulador uma grande demanda de tempo e expertise para que 
possa obter resultados adequados que são de grande importância na análise do nível de avaliação 
tarifário. 

Portanto, após os dados e resultados obtidos e apresentados neste instrumento, com base 
nas informações apresentadas pelo prestador - COSANPA, este Relatório Técnico tem por objetivo o 
fornecimento de subsídios para a Diretoria Colegiada da ARBEL para Deliberação e os procedimentos 
para aprovação de uma tarifária  a ser aplicada baseadas nos resultados apresentados dos estudos 
realizados pela CRFC/ARBEL e da COSANPA, bem como para o conhecimento da sociedade, em 
especial aos usuários dos Serviços de Abastecimento Água e Esgotamento Sanitário. 

Como já observado pelo contexto histórico da prestação de serviços, advertimos sobre os 
efeitos que a não recomposição do equilíbrio econômico-financeiro possa gerar. Neste sentido, 
alertamos também para o fato de que essa situação não se resolverá enquanto não forem repactuadas 
as metas do contrato de programa e cumprimento do PMSB bem como suas revisões, estabelecidos 
na cláusula sexta do CP 001/2015 e inclusão dos mecanismos previstos na lei federal nº 14.026/2020 
- atualização do marco legal do saneamento básico, que traz novos prazos e condições estruturais do 
saneamento básico no País. 

Se não houver a recomposição via incremento tarifário e a repactuação do Contrato de 
Programa, consequentemente, poderá haver um aumento do déficit dos serviços, novas frustrações 
de receitas, resultando em descumprimento dos requisitos exigidos previstos na lei federal nº 
14.026/2020.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração CRFC/ARBEL. 

Os novos valores das Tarifas de Água e Esgoto e dos Preços Públicos dos demais serviços 
somente poderão ser praticados pela COSANPA após a realização de consulta/audiência pública e 
aprovação social e após 30 (trinta) dias da publicação da resolução específica da ARBEL8 e, se 

 
8 A aplicação do reajuste e revisão a que se refere a presente Resolução só poderá ser efetivada depois de decorridos 30 
(trinta) dias da publicação do presente instrumento no Diário Oficial do Município, conforme estabelecido no art. 39 da Lei 

Frustação de Receitas 
 

Menor nível de atendimento 
dos serviços 

 

Diminuição da capacidade 
de investimento 
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necessário, de Ato Administrativo específico da Autarquia, na imprensa oficial do Município de Belém. 

Dessa forma, considerando os resultados das análises obtidas apresentados neste Relatório 
Técnico, afim de garantir ao indivíduo o direito de acesso ao serviço de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, de forma isonômica, com continuidade, por meio de uma tarifa módica, e 
também afim garantir da sustentabilidade dos serviços pelo prestador, recomendamos considerar a 
aplicabilidade, após aprovação, da nova tarifa de forma parcelada.  

Sobre essa aplicabilidade parcelada, esta é tratada de forma mais detalhada no estudo de 
Analise de impacto Regulatório, que é parte integrante deste instrumento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.445/2007 e do art. 49 do Decreto Nº 7.217, de 21 de junho de 2010. 



 Relatório Técnico 001/2021 - CRFC/ARBEL 

Revisão e Reajuste das tarifas de água e 
esgotamento sanitário do Município de Belém. 

 

 

ARBEL - Agência Reguladora Municipal de Belém 
 Rua Curuçá, 555. Bairro Telegrafo Belém – Pará – Brasil Fone: (91) 98464-7653  

E-mail: chefiagabinete.arbel@gmail.com 

Pag.40  
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO - AIR 
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OBJETO DA REGULAÇÃO: 
Revisão e Reajuste Extraordinária da Tarifa de Água e Esgotamento Sanitário no Município de 
Belém 

SETOR RESPONSÁVEL: 
Coordenadoria de Regulação Financeira e Contábil – CRFC 

1. SUMÁRIO EXECUTIVO  

Trata-se de manifestação da Agência Reguladora municipal de Belém – ARBEL, através da 
Coordenadoria de Regulação Financeira e Contábil – CRFC, sobre a Análise de Impacto Regulatório 
- AIR, que tem como instrumento o Relatório Técnico 001/2021 CRFC/ARBEL que trata da Revisão 
Extraordinária e do Reajuste da Tarifa sobre os serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário fornecidos pela COSANPA – Companhia de Saneamento do Pará no município de Belém, 
em conformidade ao Contrato de Programa nº 001/2015, firmado entre o Município e a COSANPA, 
que dispõe sobre os mecanismos de revisão e o reajuste das tarifas de prestação dos serviço de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

A manifestação se faz no âmbito do artigo 52 da Lei n. º 9.576/2020 que dispõe sobre a 
adoção e as propostas de alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços prestados serão, nos termos de regulamento, precedidas da 
realização de Análise de Impacto Regulatório – AIR, que conterá informações e dados sobre os 
possíveis efeitos do ato normativo; do o Art. 6 que estabelece: I - Estimular a eficiência econômica 
dos serviços e assegurar a modicidade tarifaria para os usuários ou consumidores, com equidade 
social; II – Buscar a universalização, a sustentabilidade técnico-econômica dos serviços e sua 
continuidade; IX – Promover a participação do cidadão no processo decisório da Agência 
Reguladora. Do o Art. 7º, I – Cumprir e zelar pelo fiel cumprimento da legislação e dos contratos, 
atos e termos de delegação de serviços, bem como instruir concessionários, permissionários, 
autorizados, demais prestadores de serviços, usuários e consumidores sobre seus direitos e 
obrigações regulamentares e contratuais; V – Fiscalizar os serviços regulados, especialmente quanto 
a seus aspectos técnicos e econômicos, financeiros, contábeis, jurídicos e ambientais, nos limites 
estabelecidos em normas legais e regulamentares; IX - Analisar os custos e o desempenho 
econômico-financeiro relacionado com a prestação dos serviços regulados, para verificação da 
modicidade das tarifas e estruturas tarifárias; X – Regulamentar, fixar e fiscalizar as tarifas dos 
serviços públicos regulados, bem como oferecer propostas e contribuições sobre pedidos de fixação, 
revisão ou reajuste de tarifas dos serviços públicos de competência que lhe tenham sido delegados; 
XI – Propor ao Poder Executivo os valores de referência dos tributos, taxa ou contribuição de custeio, 
dos serviços públicos regulados; XIII – Corrigir os efeitos da competição imperfeita e proteger os 
usuários contra o abuso do poder econômico que vise à dominação dos serviços, à eliminação da 
concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. Do o Decreto nº 10.411, de 30 de junho de 2020 
que regulamenta a análise de impacto regulatório, deque tratam o art. 5º da Lei nº 13.874, de 20 de 
setembro de 2019, e o art. 6º da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019, no âmbito federal. 

No âmbito da cláusula 5.1 do Contrato de Programa compete a Agência Reguladora a 

ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO – AIR 
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fiscalização que abrangerá o acompanhamento das ações da COSANPA nas áreas operacionais, de 
atendimento, contábil, financeira e tarifária, conforme previsto em norma regulamentar. Na cláusula 
8.2 dispõe que as tarifas e demais preços serão aqueles que já vêm sendo praticados pela COSANPA, 
a qual deverá apresentar todos os elementos que compõem sua estrutura tarifária, que justifique o 
valor praticado, assim como na cláusula 8.2.1 onde os valores das tarifas e demais preços praticados 
pela COSANPA, quando da assinatura do Contrato de Programa, sofrerão uma ou mais revisões 
durante o primeiro ano de vigência do presente contrato, com vistas a atingir o equilíbrio da operação 
do serviço. Assim na cláusula 8.2.2 as revisões de que tratam o subitem 8.2.1, serão realizadas com 
base nos elementos que compõem a estrutura tarifária apresentada pela COSANPA por ocasião da 
assinatura do Contrato de Programa, e deverão ser aprovadas pela Agência Reguladora. 

Assim, nos termos de suas atribuições legais esta Coordenadoria de Regulação Financeira 
e Contábil – CRFC, apresenta, por meio deste instrumento de Análise de Impacto Regulatório - AIR, 
suas considerações acerca dos resultados obtidos no Relatório Técnico 001/2021 CRFC/ARBEL,  e 
posteriormente, por se tratar de assunto de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores 
ou usuários, a tomada de decisão sobre o tema, deve ser precedida de audiência ou consulta pública, 
conforme previstos nos artigos 38 e 52 da Lei 9.576 de 22 de maio de 2020 (Lei da ARBEL). 

Este instrumento de Análise de Impacto Regulatório - AIR, está regulamentado pela 
Resolução Normativa nº 02 de 02 de julho de 2021 da ARBEL. 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA REGULATÓRIO QUE SE PRETENDE SOLUCIONAR 

A presente etapa deu início com a solicitação da prestadora de serviços, Cosanpa, pleiteando 
a recomposição extraordinária do seu equilíbrio econômico financeiro referente a prestação dos 
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, para município de Belém.  

Nesse contexto foi elaborado pela Coordenadoria de Regulação Financeira e Contábil – 
CRFC, um Relatório Técnico 001/2021 – CRFC/ARBEL, apresentando os resultados das análises 
realizados sobre o estudo do impacto econômico-financeiro das Tarifas de Água e Esgoto, 
considerando o acompanhamento e o desempenho econômico-financeiro do prestador, bem como 
as informações coletadas, e  a solicitação de Reajuste e Revisão Extraordinária dos valores das 
Tarifas de Água e Esgoto, encaminhada pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA. 

Considerando os resultados expostos no Relatório Técnico 001/2021 – CRFC/ARBEL, a 
ARBEL entendeu que seria relevante avaliar os impactos econômicos sociais respeitando a 
capacidade de pagamento dos usuários dos serviços em absorve-los, bem como a necessidade de 
recomposição tarifária para a COSANPA, afim de garantir a manutenção do equilíbrio econômico 
financeiro da prestação dos serviços e a sustentabilidade deste para a população. 

Desse modo, conforme o exposto, temos como problema regulatório: o reflexo do impacto da 
recomposição tarifária sobre os usuários serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário fornecidos pela COSANPA – Companhia de Saneamento do Pará no município de Belém. 

3. IDENTIFICAÇÃO DOS ATORES OU GRUPOS AFETADOS PELO PROBLEMA E/OU ATO 
REGULATÓRIO IDENTIFICADO: 
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Neste tópico serão destacados os 3 principais atores, agentes e/ou grupos afetados de 
forma direta e indireta com o reflexo do impacto da recomposição tarifária sobre os usuários serviços 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário fornecidos pela COSANPA – Companhia de 
Saneamento do Pará no município de Belém. 

3.1. CONSUMIDORES/USUÁRIOS 

 Os usuários dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário que dispõem 
de hidrômetros, estão divididos segundo a estrutura tarifária da COSANPA, em categorias: 
Residencial; Comercial; Industrial e Pública. Abaixo temos, a participação de cada categoria no 
volume consumido para os serviços e na receita da Prestadora. 

Tabela 01: Categorias de consumo de água - Município de Belém ano de 2020 

Categoria 
Economias Participação (%) 

Quant.  (%) No volume consumido  Na receita da COSANPA  

Residencial 255.548 89,67% 87,68% 73,38% 

Comercial 22.232 7,80% 7,67% 15,71% 

Industrial 404 0,14% 0,20% 0,57% 

Público 6.818 2,39% 4,45% 10,33% 

Total 285.002 100% 100% 100% 

Fonte: Dados da Nota técnica nº 001/2020 - COSANPA. Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

 Observa-se que, a categoria residencial, detém o maior número de economias ativas para 
água, representando 89,67% do total de todas as categorias. Consequentemente, também representa 
maior volume consumido, com 87,68% do total, correspondendo a 73,38% da receita da Prestadora 
para o mesmo serviço. 

 Para os serviços de esgotamento sanitário, a categoria comercial também apresenta maior 
percentual de economias, com 84,53%, correspondendo assim com 80,70% do volume consumido de 
todas as categorias e 63,15% da receita para esse serviço, conforme tabela abaixo: 

Tabela 02: Categorias de consumo de esgotamento sanitário - Município de Belém ano de 2020
  

Categoria 
Economias Participação (%) 

Quant.  (%) No volume consumido  Na receita da COSANPA  

Residencial 61.441 84,53% 80,70% 63,15% 

Comercial 8.552 11,77% 12,73% 24,98% 

Industrial 123 0,17% 0,32% 0,74% 

Público 2.568 3,53% 6,25% 11,12% 

Total 72.684 100% 100% 100% 

Fonte: Dados da Nota técnica nº 001/2020 - COSANPA. Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

Ressaltamos a importância de destacar também, as informações de consumo dedos usuários 
das mesmas categorias e para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
enquadrados como não hidrometrados, segundo estrutura tarifária da COSANPA, conforme dados 
abaixo: 
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Tabela 03: Categorias de consumo de água (Não hidrometrado) - Município de Belém ano de 2020. 
Dados de consumo médio por economias água – Estimado (Ñ HDT) 

Categoria 
Quant. de 
Economias 

Média consumo 
Volume faturado  

R$ m³ 

Residencial 115.092 292,50 6.419.659,79 1.778.133,00 

Comercial 5.338 316,38 621.424,59 67.104,00 

Industrial 172 270,26 28.170,83 2.352,00 

Público 599 543 282.028 27.043 

Total Geral 121.201 1.422,14 7.351.283,04 1.874.632,00 

Dados % por economias água – Estimado (Ñ HDT) 

Categoria 
Economias Participação 

Quant. (%) No volume Consumido (%) Na receita da COSANPA (%) 

Residencial 115.092 94,96% 87,33% 94,85% 

Comercial 5.338 4,40% 8,45% 3,58% 

Industrial 172 0,14% 0,38% 0,13% 

Público 599 0,49% 3,84% 1,44% 

Total Geral 121.201 100% 100% 100% 

Fonte: Dados da Nota técnica nº 001/2020 - COSANPA. Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

Tabela 04: Categorias de consumo de esgotamento sanitário estimado (Não hidrometrado) - Município 
de Belém ano de 2020. 

Dados de consumo médio por economias de água – Estimado (Ñ HDT) 

Categoria 
Quant. de 
economias 

Média consumo 
Volume faturado  

R$ m³ 

Residencial 115.092 292,50 6.419.659,79 1.778.133 

Comercial 5.338 316,38 621.424,59 67.104 

Industrial 172 247,26 28.170,83 2.352 

Público 599 543,33 282.027,83 27.043 

Total Geral 121.201 1.399,47 7.351.283,04 1.874.632 

Dados % por economias de água – Estimado (Ñ HDT) 

Categoria 
Economias Participação 

Quant. (%) No volume Consumido (%) Na receita da COSANPA (%) 

Residencial 115.092 94,96 87,33 87,10% 

Comercial 5.338 4,40 8,45 11,19% 

Industrial 172 0,14 0,38 0,34% 

Público 599 0,49 3,84 1,37% 

Total Geral 121.201 100,00 100% 100% 

Fonte: Dados da Nota técnica nº 001/2020 - COSANPA. Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

No município de Belém (PMSB, 2020) o atendimento da população urbana com o sistema 
público de abastecimento de água atinge 70,9% dos domicílios e com o sistema público de 
esgotamento sanitário atinge 13,7% dos domicílios. 

 Sobre os dados populacionais no município de Belém, frisamos que a população estimada 
de Belém em 2020 conforme dados do obtidos do IBGE é de 1.499.641 habitantes, e a quantidade de 
pessoas inscritas no Cadastro Único do governo federal é de 594.912 em dezembro/2020, conforme 
gráfico abaixo.  
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Gráfico 01: População estimada/2020 do Município de Belém no CadÚnico até dezembro/2020.

 
Fonte: IBGE (2021) e Ministério da Cidadania (2021). Elaboração CRFC/ARBEL 

Ainda de acordo com IBGE (2017), a população ocupada do município de Belém é de 
aproximadamente 29,7%, onde estes possuem o rendimento médio mensal em torno de 3,4 salários 
mínimos. 

Verifica-se que em termos populacionais cerca de 40% da população possuem o rendimento 
de até ½ salário mínimo per capita/mês. Nesse sentido, o IBGE em 2010 já projetava que 39% da 
população de Belém encontravam-se com o mesmo rendimento, conferindo um índice projetado de 
pobreza de 40,60% à população de Belém. 

Diante do cenário acima exposto, informamos que já foram iniciados os estudos pela ARBEL 
em parceria com a COSANPA, no sentido subsidiar e fomentar os procedimentos pertinentes à 
implementação de uma Tarifa Social, que é um subsidio com valor da tarifa diferenciada, para alcançar 
a população de baixa renda no município de Belém e assim garantir a todos o acesso à água potável 
em quantidade adequada para possibilitar meios de vida, bem-estar e desenvolvimento 
socioeconômico. 

3.2. CONPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA 

 A COSANPA, é uma sociedade de economia mista, constituída pela Lei Estadual nº 
4.336/1970, com alterações pela Lei Estadual nº 7.060/2007, e presta os serviços de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário do município de Belém estabelecidos em contrato. A apresenta as 
seguintes informações financeiras: 

Tabela 05: Informações financeiras da COSANPA de 2019 
COSANPA Estado do Pará Município de Belém 

Receita Operacional Liquida   R$ 332.720.459,21 R$ 218.141.657,41 

Resultado Líquido R$ (2.977.760.076,24) * R$ (379.506.281,22) * 

Ativo Total R$ 1.790.279.477,71 R$ 789.383.169,19 

Fonte: Dados da Nota técnica nº 001/2020 - COSANPA. Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 
*Resultado líquido negativo. 

População de Belém  Total no  CadÚnico

1.499.641 

594.912
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A COSANPA, através do ofício nº 063-P-2021, protocolou nesta ARBEL, novas informações 
complementares para análise do estudo de revisão tarifária, bem a proposição de uma revisão tarifária 
extraordinária, com a proposta da aplicação do reajuste parcelado, onde basicamente a empresa 
justificou a necessidade de honrar os compromissos em andamento, contudo  sem início ainda dos 
pagamentos, onde é citado: a ampliação das ações de controle e redução de perdas (físicas e 
financeiras) para as áreas ainda não contempladas, e bem como outros fatores extraordinários 
conforme quadro abaixo: 

Quadro 01: Informações dos Principais Fatores de Desequilíbrio apresentados pela COSANPA 
Fatores de Desequilíbrio  

Item COSANPA - Justificativa para recomposição Considerações CRFC 

1 

COSANPA, não apresenta condições de compensar minimamente os 
gastos com a exploração direta do serviço, os quais se destacam, em 
resumo, em pessoal, produtos químicos e energia elétrica, uma vez que 
sofre defasagem tarifária desde 01.07.2008, data de sua última 
alteração, quando foi reajustada em 11,77%, desta data até 23/01/2016, 
houve um hiato de 8 anos, sem nenhum tipo de reajuste ou revisão 
tarifária; 

Sobre estes itens, a CRFC considera relevante a justificativa da empresa, 
pois é sabido que a defasagem tarifária da COSANPA vem bem antes do 
ano de 2008, onde por exemplo, neste exercício a empresa já apresentava 
o prejuízo acumulado registrado em seu Balanço Patrimonial de R$ 
1.131.441.452,00. 

2 

Da aplicação do último reajuste tarifário, acima citado, o IPCA (Índice de 
Preço ao Consumidor Amplo) acumulado do período anterior (de agosto 
de 2005), era de 13,28%, donde se vê que o reajuste praticado em 2008 
não recompôs plenamente a tarifa vigente à época. E ainda, a 
defasagem da tarifa praticada pela COSANPA se evidencia, quando 
verificamos, por exemplo, que o IPCA, índice amplamente utilizado para 
reajuste das tarifas do setor de saneamento, acumulado entre a data do 
reajuste tarifário de julho/ 2008 a janeiro/2016, chega a 58,71%; 

3 
A absorção dos sistemas do extinto SAAEB, a COSANPA teve um 
prejuízo estimado de cerca de R$1.000.000,00/mês, somado ao custo de 
despesa regulatória (2% do faturamento); 

Sobre este item, a CRFC é contrária ao posicionamento da empresa, uma 
vez que até o presente momento não apresentou as informações 
pertinentes sobre o quanto dos sistemas operados pelo SAAEB foram de 
fato absorvidos pela Companhia. Sobre o custo da despesa regulatória 
informamos que esta é parte integrante da estrutura da composição tarifária 
da empresa, e inclusa no cálculo da tarifa. Logo o custo da taxa regulatória 
é absorvido pelo usuário, incluso e descrita em sua conta tarifária emitido 
pela Companhia, arrecadado pela COSANPA, onde por sua vez repassada 
a ARBEL. 

4 
A diferença entre as necessidades dos estudos tarifários demonstrados 
pela COSANPA, e os valores homologados pelo órgão regulador, 
inicialmente AMAE/Belém, e hoje ARBEL, 

Sobre este item, esta CRFC ressalta que mesmo diante do cenário de altos 
índices de defasagem apresentado pela COSANPA, os usuários não podem 
ter o comprometimento da sua capacidade de pagamento, logo as tarifas 
aprovadas pelo Conselho Superior de Administração da Agência 
Reguladora, levavam em consideração os aspectos econômico-sociais dos 
usuários, e o extinto Conselho além de possuir integrantes de entes 
representativos da sociedade civil, contava ainda com um assento da 
COSANPA como membro do Conselho. 

5 

Por meio de um diagnóstico do sistema de abastecimento de água de 
Belém, realizado no ano de 2013, foi diagnosticado um déficit quanto a 
eficiência dos sistemas em operação nas UN-SUL e UN-NORTE na 
Região Metropolitana de Belém. Observou-se também que as unidades 
de Negócio UN-SUL e UN-NORTE reúnem juntas os números mais 
expressivos e impactantes de todo o SAA Metropolitano, respondendo 
juntas por cerca de 62% da extensão de redes da RMB, bem como por 
cerca de 59% das ligações totais; 

Sobre este item, esta CRFC considera de grande relevância o projeto 
realizado e informa que esta ARBEL está acompanhando a realização 
deste, e logo após a conclusão a Agência fará a fiscalização e o 
acompanhamento das metas de resultado constantes no projeto. 

6 

Em 27 de julho de 2018 foram iniciados os serviços de Redução e 
Controle de Perdas de Água nas áreas das Unidades de Negócio Norte 
e Sul, através da emissão da Notificação de Início de Obra para a 
empresa contratada Águas do Guamá SPE (Consórcio). No dia 21 de 
outubro de 2019 o Consórcio fez a mobilização de mão de obra, 
máquinas/equipamento e material para a 1a frente de serviço das obras 
de implantação de rede de água por método não destrutivo e no dia 22 
de outubro de 2019 foram iniciadas as obras lineares; 

7 

O ano de 2020 foi um ano atípico, diante de um cenário de pandemia 

mundial, pelo Covid 19, onde era imprescindível o ato de lavar as mãos, 
e manter os ambientes higienizados, a Companhia realizou um trabalho 
hercúleo a fim de não deixar de atender a população. 

Esta CRFC posiciona-se favorável ao impacto deste item 
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8 

A COSANPA não deixou de cobrar, entretanto as Ações de Cobrança 
com SUSPENSÃO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA nos 
ramais de Clientes inadimplentes, foram imediatamente suspensas, 
inicialmente por 90 dias, por força do DECRETO ESTADUAL nº 609, de 
16/03/2020, o que causou a perda da efetividade das cobranças. Esta CRFC posiciona-se favorável ao impacto deste item, porém impacto 

não reflete o período analisado no estudo que é referente a 2016 - 2019, 
contudo não podemos não considerar os impactos econômico-financeiros 
causados pela pandemia no cenário mundial. 

9 

Grande parcela dos usuários não honraram seus compromissos, foi 
lançada a campanha CONTA com a COSANPA, no período de 22/06 à 
31/07, as contas dos meses de março, abril, maio e junho podem ser 
parceladas em até 8 vezes sem juros. É estimado a perda de receita da 
Companhia, como um todo, gira em torno de 26, 5 milhões, no exercício 
de 2020. 

10 

A tarifa hoje praticada pela COSANPA para remuneração dos serviços 
de abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário, está entre as três 
mais baixas do Brasil, entre todas as Companhias Estaduais de 
Saneamento 

Neste item esta CRFC ressalta que o fato exposto pela companhia não se 
justifica como um fator desempenho de eficiência da prestação dos serviços, 
uma vez que cada empresa tem uma realidade especifica bem como a 
região onde estas operam. No tanto as informações são pertinentes para 
fins de Benchmark. 

11 
As despesas de exploração protagonizaram aumentos sensíveis, que 
impactam diretamente o equilíbrio entre receita e despesa da COSANPA. 

Esta CRFC posiciona-se favorável ao impacto deste item 

Fonte: Adaptado do ofício nº 063-P-2021 - COSANPA pela CRFC/ARBEL (2021) 

 Conforme exposto, observa-se a necessidade de um incremento para a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro da prestação de serviços, uma vez que a Companhia se apresenta 
deficitária e isto que poderá inviabilizar a prestação de serviços com qualidade e equidade a população 
de Belém além de citar o cenário pandêmico que se originou em 2020 e se estende até os dias atuais.  

Portanto, a COSANPA também será afetada com o problema, haja vista, que o reajuste no 
valor da tarifa possibilitará a recuperação de receita da Prestadora, contribuindo para melhora da 
qualidade dos serviços prestados por ela.  

3.3. DEMAIS ATORES COM INTERESSE OU AFETADAS INDIRETAMENTE NO TEMA  

Foram identificados os seguintes atores que potencialmente podem ter interesse no tema: 
Câmara Legislativa do Munícipio de Belém; Ministério Público; Ordem dos Advogados de Belém – 
OAB; Defensoria Pública; e os órgãos de imprensa. 

Os demais atores interessados podem ser ouvidos durante o processo de audiência/ consulta 
pública, para que as principais questões sejam consideradas na proposta final de regulamentação e 
que também será posteriormente submetida à aprovação social. 

4. IDENTIFICAÇÃO DA BASE LEGAL QUE AMPARA A AÇÃO MUNICIPAL SOBRE O TEMA 
TRATADO 

4.1. LEI FEDERAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

 A Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para 
o saneamento básico (atualizada pela Lei Federal nº 14.026/2020) possui um capítulo destinado aos 
aspectos econômicos e sociais, e nos artigos 29, 37 e 38 dispõe, respectivamente, sobre o reajuste e 
revisão tarifário. 

“Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 
econômico-financeira assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos 
serviços, e, quando necessário, por outras formas adicionais, como subsídios ou 
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subvenções, vedada a cobrança em duplicidade de custos administrativos ou 
gerenciais a serem pagos pelo usuário, nos seguintes serviços: (Redação pela Lei 
nº 14.026, de 2020) 

I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário, na forma de taxas, tarifas e 
outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços 
ou para ambos, conjuntamente; (Redação pela Lei nº 14.026 de 2020) 

[...] 

Art. 37. Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão 
realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com as 
normas legais, e regulamentos contratuais. 

Art., 38. As revisões de tarifas compreenderão das condições da prestação dos 
serviços e das tarifas praticadas e poderão ser: 

I - Periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os 
usuários e a reavaliação das condições de mercado; 

II - Extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no 
contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio 
econômico-financeiro. 

§ 1º As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas respectivas 
entidades reguladoras, ouvidos os titulares, os usuários e os prestadores dos 
serviços. ” 

4.2. PACTO DE COLABORAÇÃO FEDERATIVA – ESTADO E MUNICÍPIO 

O pacto de colaboração federativa entre o Município de Belém e o Estado do Pará, por meio 
de Convênio de Cooperação Federativa, ratificado pela Lei Ordinária Municipal n.º 8.628, de 18 de 
Janeiro de 2008 e Lei autorizativa Estadual nº 7.102 de 12 de Fevereiro de 2008, este autorizou a 
delegação da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento 
sanitário do Município de Belém para a COSANPA, por meio de Contrato de Programa pelo prazo de 
30 (trinta) anos, onde estabelece as competências de regulação, fiscalização e controle desses 
serviços sob a responsabilidade do Município de Belém.  

4.3. CONTRATO DE PROGRAMA Nº 001/2015 

O Contrato de Programa nº 001 de 04 de novembro de 2015, celebrado entre o Município de 
Belém e a COSANPA, para fins de “[...] a prestação pela COSANPA, com exclusividade e sob a forma 
de Gestão Associada, dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, [...]”. Segundo a Cláusula Quinta – Da regulação e fiscalização, as atividades de regulação 
e fiscalização serão exercidas pela Agencia Reguladora, e dentre as atividades de fiscalização 
constam: contábil, financeiro e tarifaria. Já a Clausula Oitava – Do regime de remuneração dos 
serviços, fixação, revisão e reajuste das tarifas: trata que as revisões serão realizadas com base nos 
elementos que compõem a estrutura tarifaria apresentados pela COSANPA e deverão ser aprovadas 
pela Agencia Reguladora, e,  
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“[...] 

8.3. O Reajuste das tarifas será anual, sempre com intervalo mínimo de 12 (doze) 
meses.  

8.4. Durante os primeiros de 8 (oito) anos de vigência deste CONTRATO, a tarifa, os 
demais preços e todas as condições econômico-financeiro serão revistos no mínimo 
anualmente, [...]” 

4.4. LEI ORDINÁRIA Nº 9.576/2020 - AGÊNCIA REGULADORA DE BELÉM 

A Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém – AMAE/BELÉM, transformada 
mediante Lei Ordinária nº 9.576 de 13 de maio de 2020 em Agencia Reguladora Municipal de Belém 

– ARBEL é uma autarquia dotada de regime especial e personalidade jurídica própria, de direito 
público e está vinculada à Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão 
– SEGEP (art. 2º, da Lei nº 9.576/2020), tendo como missão a regulação dos serviços públicos 
de saneamento básico do Município de Belém (art. 3º, da Lei nº 7.576/2020). 

Dentre suas competências, cabe a ARBEL/BELÉM a definição, fixação, reajuste e revisão 
dos valores das taxas, tarifas e outras formas de contraprestação dos serviços públicos de 
saneamento básico no município de Belém, que assegurem o equilíbrio econômico e financeiro do 
prestador, equidade do acesso, modicidade das tarifas e a universalização da prestação desses 
serviços públicos, com vistas à elevação da qualidade de vida para o presente e futuras gerações. 

 Ao que cerne, a solicitação da revisão e reajuste da tarifa pela COSANPA à ARBEL/Belém, 
estão fundamentos nas normas supramencionados, com observância nos ditames do Contrato de 
Programa bem como no estabelecida na da lei da ARBEL: 

“Art. 38. Os reajustes e revisões das tarifas serão autorizadas mediante resolução da 
Agência Reguladora, precedida por audiência pública, em conformidade com o 
estabelecido nos termos contratuais ou de delegação vigentes, observando-se, em 
todos os casos, a publicidade dos novos valores. 

Parágrafo único. As revisões tarifárias periódicas e extraordinárias terão seu processo 
regulamentado nos editais e contratos de concessão ou permissão ou contrato de 
programa, devendo a metodologia de cálculo dos percentuais ser definida pela 
Agência Reguladora. 

5. DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS QUE SE PRETENDE ALCANÇAR 

Os principais objetivos que se pretende alcançar é: 

✓ Garantir a todos o acesso à água potável em quantidade adequada para possibilitar meios 
de vida, bem-estar e desenvolvimento socioeconômico; 

✓ Resguardar a capacidade de pagamento dos usuários, principalmente a categoria 
Residencial onde concentra a maior participação das economias;  

✓ Buscar mecanismos de equilíbrio econômico financeiro para a COSANPA, conforme 
previsto na Lei federal do saneamento básico, bem como no contrato de programa, e; 
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✓ Garantir o cumprimento das metas estabelecidas do Plano Municipal de Saneamento 
Básico – PMSB/Belém, com vistas a promover a universalização dos serviços com 
qualidade e eficiência à população deste município. 

6. MAPEAMENTO DAS ALTERNATIVAS PARA O ENFRENTAMENTO DO PROBLEMA 
REGULATÓRIO IDENTIFICADO: 

Considerando os dados obtidos e presentes no Relatório Técnico 001/2021 – CRFC/ARBEL, 
temos as seguintes proposições: 

Quadro 02: Dados dos (%) de Reposicionamento Tarifário para o município de Belém 
PROPOSTAS 

(A) COSANPA (B) ARBEL 

92,70% 41,40% 

Proposta de aplicação 

Aplicação do Reposicionamento Tarifário Extraordinário 
(RTE) considerando o resultado do estudo da ARBEL para 
o ano de 2021, e reajustes anuais de recomposição 
inflacionária até a próxima revisão 

2021 Proposta 2021 56,06 % (Em 03 parcelas: 18%; 15% ;15%) 

2022 Proposta 2022 (7,28% fevereiro; IPCA agosto) 

2023 Proposta 2023 (7,28% fevereiro; IPCA agosto) 

2024 Proposta 2024 (7,28% fevereiro; IPCA agosto) 

A partir de 2024, Reajustes pelo IPCA anual em agosto e Revisão a 
cada 04 anos 

Possibilidade de parcelamento gradual do RTE 

Fonte: COSANPA (2021). Elaboração CRF/ARBEL (2021) 

Logo, sobre as propostas expostas acima destacamos os principais dados e sugestões 
propostas: 

a) Alternativa apresentada pela COSANPA: 

Considera uma defasagem tarifária de 70,8%, correspondendo a um reajuste necessário de 
92,7% (dados apresentados no Relatório Técnico 001/2021- CRFC/ARBEL). Decompondo este 
cálculo tem-se as despesas de pessoal, fiscais, materiais, serviços de terceiros e outras despesas 
com amortizações e depreciações. Cada item foi atualizado por um índice que repõe as perdas 
inflacionarias no período de 12 meses.  

Além das despesas descritas acimas, a Prestadora inclui a variável tarifária a compensar, 
com valores tem um incremento de compensação dos anos que a Prestadora passou sem nenhum 
reajuste tarifário, de 2016 a 2019, contemplando todas as despesas, bem como as perdas de 
faturamento do período, totalizando um valor a compensar de R$ 562.623.434,00, diluindo esse valor 
em seis anos, com parcelas de R$ 7.814.214,00.  

b) A alternativa apresentada pela ARBEL: 

Foi apresentada com base na aplicação do modelo de regulação PRICE CAP, considerando 
que os preços precisarão ser revistos periodicamente, de 4 em 4 anos, e não mais anualmente, 
conforme previsto em contrato de programa. Neste também serão considerados os impactos 
inflacionários nos preços, que serão atualizados anualmente nos reajustes tarifários. 
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A escolha deste método se justifica pelo fato que a realizações de revisões integrais 
frequentemente (cada um ou dois anos, por exemplo) aumenta consideravelmente os custos 
regulatórios gerando altos percentuais de reposicionamento tarifário (melhor detalhado no Relatório 
Técnico 001/2021 – CRFC/ARBEL), além de reduzir a assimetria de informações entre o Prestador e 
o Regulador. A existência de assimetria de informações limita a eficiência do processo regulatório, e 
o modelo PRICE CAP busca recuperar essa eficiência. 

O Regulador estabelece um teto para um preço de um bem, ou de uma cesta de bens, e 
permite que o Prestador ajuste seus preços respeitando esses preços. Esses preços podem ser 
ajustados pra baixo em uma tentativa de reduzir custos. Outro fator positivo é que nem todos os custos 
do Prestador são levados para a tarifa, como um esquema intermediário de incentivo onde alguns 
componentes do custo são repassados para a tarifa, mas outros não. 

De acordo com o modelo adotado, e após estudos técnicos, foi obtido um índice resultante 
de Reposicionamento Tarifário de 41,40%.  

c) Não fazer nada: 

Existe ainda uma terceira alternativa não colocada no Quadro 02, que seria a de não fazer 
nada, uma vez que a não ação não necessita de detalhamento. Contudo essa possibilidade neste 
caso é delicada, ou melhor, a decisão poderá além de comprometer a prestação de serviços de 
qualidade no município de Belém, poderá também implicar negativamente à expansão e 
universalização dos serviços. 

7. ANÁLISE DOS POSSÍVEIS IMPACTOS DAS ALTERNATIVAS 

A análise de impacto das alternativas apresentadas para o enfrentamento do problema 
regulatório deve demonstrar os possíveis reflexos da alteração regulatória sobre os diferentes grupos 
ou atores afetados, inclusive considerando a alternativa de não ação. 

Logo para esta análise foi considerado as informações sobre os usuários/consumidores, 
principalmente os de maior representatividade de participação no usufruto dos serviços prestados pela 
COSANPA nos serviços de abastecimento de água. 

A categoria que representa o maior percentual de participação no usufruto dos serviços de 
abastecimento de água no município de Belém, é a Residencial que possui o número total de 
economias de 255.548 representando em percentual 89.67%, e participa em percentual:  volume 
consumido de 87,68% e na receita da COSANPA com 73,38%.  

Tabela 06: Dados (%) de Representatividade da categoria residencial do município de Belém 

Categoria 
Economias Participação (%) 

Quant. (%) No volume consumido  Na receita da COSANPA  

Residencial 255.548 89,67% 87,68% 73,38% 

Comercial 22.232 7,80% 7,67% 15,71% 

Industrial 404 0,14% 0,20% 0,57% 

Público 6.818 2,39% 4,45% 10,33% 

Total 285.002 100% 100% 100% 

Fonte: Dados da Nota técnica nº 001/2020 - COSANPA. Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 
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Os mais impactados estão concentrados na categoria residencial, especificamente nas faixas 
de consumo de 0 > 10 e 11 > 20, onde representam 86,59% das economias da categoria residencial 
e 77,63% das economias totais entre as categorias (residencial, comercial, industrial e público). 

Tabela 07: Dados da Categoria Residencial da tabela tarifária do município de Belém 

Categoria 
Faixa de consumo Economias Ligações Volume Faturado 

m3 Quant. (%) Quant. (%) m3 

Residencial 

0 a 10 122.705 48,02% 79.968 42,10% 1.226.570 

11 a 20 98.553 38,57% 82.780 43,58% 1.554.296 

21 a 30 25.776 10,09% 20.248 10,66% 681.125 

31 a 40 5.719 2,24% 4.537 2,39% 203.614 

41 a 50 1.549 0,61% 1.319 0,69% 69.293 

maior 50 1.246 0,49% 1.085 0,57% 109.691 

Total Residencial 255.548 100% 189.937 100% 3.844.589 

Total Categorias 285.002 100% 204.184 100% 4.384.556 

Fonte: Dados da Nota técnica nº 001/2020 - COSANPA. Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

No quadro abaixo é apresentado uma visão geral do comportamento da aplicação do 
incremento tarifário considerando a tarifa atual (vigente) e o resultado dos estudos da COSANPA e 
da ARBEL.  

Tabela 08: Comportamento da aplicação do incremento tarifário (R$) por faixa de consumo – Cenário 
COSANPA e ARBEL para o município de Belém 

Categoria 
 

Faixa de 
consumo 

Economias 
Tarifa Vigente (R$) (A) COSANPA (R$) (B) ARBEL (R$) 

Água Esgoto A +E 
Água Esgoto A +E Água Esgoto A +E 

m³ Quant. 92,70% 41,40% 

Residencial 

0 10 122.705 29,40 17,64 47,04 56,70 34,02 90,72 41,60 24,96 66,56 

11 20 98.553 71,40 42,84 114,24 137,60 82,56 220,16 101,00 60,60 161,60 

21 30 25.776 127,70 76,62 204,32 246,10 147,66 393,76 180,60 108,36 288,96 

31 40 5.719 191,10 114,66 305,76 368,30 220,98 589,28 270,20 162,12 432,32 

41 50 1.549 279,00 167,40 446,40 537,70 322,62 860,32 394,50 236,70 631,20 

› 50 1.246 393,20 235,92 629,12 757,80 454,68 1.212,48 556,00 333,60 889,60 

             

Comercial 
0 10 15.503 87,90 52,74 140,64 169,40 101,64 271,04 124,30 74,58 198,88 

› 10 6.729 197,60 118,56 316,16 380,80 228,48 609,28 279,40 167,64 447,04 

             

Industrial 
0 10 250 109,70 65,82 175,52 211,40 126,84 338,24 155,10 93,06 248,16 

› 10 154 250,10 150,06 400,16 482,00 289,20 771,20 353,60 212,16 565,76 

             

Público 
0 10 3.973 87,90 52,74 140,64 169,40 101,64 271,04 124,30 74,58 198,88 

› 10 2.845 197,60 118,56 316,16 380,80 228,48 609,28 279,40 167,64 447,04 

Fonte: Dados da Nota técnica nº 001/2020 - COSANPA. Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

Na Tabela acima conforme informações apresentadas, podemos visualizar o melhor o 
impacto econômico nas faixas de consumo e categoria. Para análise, vamos observar 
especificamente esse impacto os usuários com maior representatividade de participação nos serviços 
prestados pela COSANPA. 

Como já mencionado, os usuários com maior representatividade de participação estão 
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concentrados especificamente nas faixas de consumo de 0 > 10 e 11 > 20 (77,63% das economias 
totais). Atualmente com a tarifa praticada pela COSANPA, os usuários da faixa de consumo de 0 > 
10, desembolsam o valor de R$ 47,04 para os serviços de água e esgoto, e os usuários da faixa de 
consumo de 11 > 20 desembolsam o valor de R$ 114,24. 

Nesse sentido, a análise de impacto das alternativas apresentadas para o enfrentamento do 
problema deve considerar também o princípio da modicidade tarifária (melhor detalhado no Relatório 
Técnico 001/2021 – CRFC/ARBEL), visando garantir o acesso da população como um todo, de forma 
isonômica, com continuidade, qualidade e eficiência, mediante a cobrança de uma tarifa módica, 
assegurando ao indivíduo o direito de acesso ao serviço público, bem como garantir minimamente os 
custos da prestadora de serviços visando o seu equilíbrio e sustentabilidade da operação dos 
serviços.  

Para auxiliar na aplicabilidade do princípio da modicidade tarifária a ARBEL usualmente 
utiliza como critério básico de impacto econômico social a Orientação da Organização das Nações 
Unidas – ONU, sobre os custos dos serviços de água e saneamento. Nesta recomendação, deve 
observar a viabilidade dos serviços de saneamento a preços razoáveis para todos, mesmo os mais 
pobres. Os custos dos serviços de saneamento não deverão ultrapassar 5% do rendimento familiar, 
onde esses serviços não deverão afetar a capacidade das pessoas adquirirem outros serviços e bens 
essenciais, tais como alimentação, habitação, serviços de saúde e educação. 

Logo, considerando a recomendação da ONU, observando que esse percentual de 5% com 
o os custos dos serviços de água e esgotamento sanitário, são divididos em 3% e 2% respectivamente 
sobre o salário mínimo, obtemos o seguinte cenário: 

  Tabela 09 - Recomendação ONU x Salário Mínimo – Brasil 2021 
Salário mínimo 2021- R$ 1100,00 Água Esgoto 

% 3% 2% 

Valor R$    33,00 R$    22,00 

Total água + esgoto R$ 55,00 

 Fonte: Relatório Técnico 001/2021 – CRFC/ARBEL (2021) 

Desse modo, considerando os cenários da proposta do % total da COSANPA e ARBEL, 
temos o seguinte comportamento do salário mínimo sobre os percentuais propostos: 

Tabela 10 – Propostas da COSANPA e ARBEL e seus Impactos percentuais (%) sobre o salário 
mínimo (R$ 1.100,00) dos usuários do município de Belém 

Categoria 
Faixa de consumo Economias 

Tarifa vigente COSANPA ARBEL 

Água Esgoto 
Água Esgoto Água Esgoto 

m³ Quant. 92,70% 41,40% 

Residencial  

0 10 122.705 2,67% 1,60% 5,15% 3,09% 3,78% 2,27% 

11 20 98.553 6,49% 3,89% 12,51% 7,51% 9,18% 5,51% 

21 30 25.776 11,61% 6,97% 22,37% 13,42% 16,42% 9,85% 

31 40 5.719 17,37% 10,42% 33,48% 20,09% 24,56% 14,74% 

41 50 1.549 25,36% 15,22% 48,88% 29,33% 35,86% 21,52% 

› 50 1.246 35,75% 21,45% 68,89% 41,33% 50,55% 30,33% 

Fonte: Relatório Técnico 001/2021 – CRFC/ARBEL (2021) 
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a) Impacto proposta da COSANPA: 

Tabela 11 - Cenário da proposta da COSANPA - Comportamento da aplicação do reposicionamento 
tarifário (R$) por faixa de consumo para o município de Belém  

Categoria 
 

Faixa de 
consumo 

m³ 

Tarifa Vigente  COSANPA parcela 1  COSANPA parcela 2  COSANPA parcela 3  COSANPA parcela 4  

Água Esgoto A +E Água Esgoto A +E Água Esgoto A +E Água Esgoto A +E Água Esgoto A +E 

     56,06% 7,28% 7,28% 7,28% 

Residencial 

0 > 10 29,40 17,64 47,04 45,90 27,54 73,44 49,20 29,52 78,72 52,80 31,68 84,48 56,60 33,96 90,56 

11 > 20 71,40 42,84 114,24 111,40 66,84 178,24 119,50 71,70 191,20 128,20 76,92 205,12 137,50 82,50 220,00 

21 > 30 127,70 76,62 204,32 199,30 119,58 318,88 213,80 128,28 342,08 229,40 137,64 367,04 246,10 147,66 393,76 

31 > 40 191,10 114,66 305,76 298,20 178,92 477,12 319,90 191,94 511,84 343,20 205,92 549,12 368,20 220,92 589,12 

41 > 50 279,00 167,40 446,40 435,40 261,24 696,64 467,10 280,26 747,36 501,10 300,66 801,76 537,60 322,56 860,16 

› 50 393,20 235,92 629,12 613,60 368,16 981,76 658,30 394,98 1.053,28 706,20 423,72 1.129,92 757,60 454,56 1.212,16 

                 

Comercial 
 

0 > 10    87,90 52,74 140,64 137,20 82,32 219,52 147,20 88,32 235,52 157,90 94,74 252,64 169,40 101,64 271,04 

› 10    197,60 118,56 316,16 308,40 185,04 493,44 330,90 198,54 529,44 355,00 213,00 568,00 380,80 228,48 609,28 

                 

Industrial 
 

0 > 10    109,70 65,82 175,52 171,20 102,72 273,92 183,70 110,22 293,92 197,10 118,26 315,36 211,40 126,84 338,24 

› 10    250,10 150,06 400,16 390,30 234,18 624,48 418,80 251,28 670,08 449,30 269,58 718,88 482,00 289,20 771,20 

                 

Público 
 

0 > 10    87,90 52,74 140,64 137,20 82,32 219,52 147,20 88,32 235,52 157,90 94,74 252,64 169,40 101,64 271,04 

› 10    197,60 118,56 316,16 308,40 185,04 493,44 330,90 198,54 529,44 355,00 213,00 568,00 380,80 228,48 609,28 

Fonte: Dados da Nota Técnica da COSANPA 001/2020. Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

Considerando o resultado obtido na Nota Técnica 001/2020 da COSANPA, exposto no 
Relatório Técnico 001/2021 - CRFC/ARBEL, a Tabela 11 desta AIR demonstra o comportamento 
tarifário com o resultado apresentado pela companhia. 

Levando em conta os dados expostos na tabela acima, relacionaremos este com o salário 
mínimo vigente, afim de observar melhor o comportamento tarifário na categoria residencial que 
concentra a grande parcela dos usuários dos serviços. 

Tabela 12 – Cenário da proposta da COSANPA e seu Impacto percentual (%) sobre o salário mínimo 
(R$ 1.100,00) dos usuários do município de Belém período de 2021 a 2024 

Categoria 
 

 Faixa de      
consumo 

m³ 

Tarifa Vigente COSANPA - 2021 COSANPA – 2022 COSANPA - 2023 COSANPA – 2024 

Água Esgoto A +E Água Esgoto A +E Água Esgoto A +E Água Esgoto A +E Água Esgoto A +E 

     56,06% 7,28% 7,28% 7,28% 

R
es

id
en

ci
al

 

 

0 > 10 2,67% 1,60% 4,28% 4,17% 2,50% 6,68% 4,47% 2,68% 7,16% 4,80% 2,88% 7,68% 5,15% 3,09% 8,23% 

11 > 20 6,49% 3,89% 10,39%  10,13% 6,08% 16,20% 10,86% 6,52% 17,38% 11,65% 6,99% 18,65% 12,50% 7,50% 20,00% 

21 > 30 11,6% 7,0% 18,6% 18,1% 10,9% 29,0% 19,4% 11,7% 31,1% 20,9% 12,5% 33,4% 22,4% 13,4% 35,8% 

31 > 40 17,4% 10,4% 27,8% 27,1% 16,3% 43,4% 29,1% 17,4% 46,5% 31,2% 18,7% 49,9% 33,5% 20,1% 53,6% 

41 > 50 25,4% 15,2% 40,6% 39,6% 23,7% 63,3% 42,5% 25,5% 67,9% 45,6% 27,3% 72,9% 48,9% 29,3% 78,2% 

› 50 35,7% 21,4% 57,2% 55,8% 33,5% 89,3% 59,8% 35,9% 95,8% 64,2% 38,5% 102,7% 68,9% 41,3% 110,2% 

Fonte: Dados da Nota Técnica da COSANPA 001/2020. Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

Verifica-se que a aplicação do percentual proposto de forma parcelada pela COSANPA, 
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mesmo considerando os 56,06% (ano 2021), este representou na categoria residencial, 
especificamente nas faixas de consumo de 0 > 10 e 11> 20, os seguintes percentuais sobre o salário 
mínimo, conforme quadro abaixo: 

 Tabela 13 - Cenário da Proposta da COSANPA x Salário Mínimo 
Faixa de consumo 0 > 10 11 > 20 

Água 4,17% 10,13% 

Esgoto 2,50% 6,08% 

Água + Esgoto 6,68% 16,20% 

Fonte: Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

Diante os dados apresentados, verifica-se que a proposta da Companhia elevaria os custos 
dos serviços de saneamento, água e esgoto, na renda familiar mensal dos usuários, principalmente 
os que representam a maior participação entre os consumidores dos serviços prestados pela 
COSANPA, podendo além de afetar a renda destes ocasionar ainda um aumento de inadimplência 
gerando maior frustação de receita comprometendo a sustentabilidade dos serviços. 

b) Impacto proposta da ARBEL 

No Relatório Técnico 001/2021 – CRFC/ARBEL, é apresentado como resultado para 
reposicionamento tarifário de 41,40%. Como este percentual já foi demonstrado tanto do Relatório 
Técnico 001/2021 – CRFC/ARBEL, e neste instrumento de AIR, demonstraremos duas propostas 
como opções de parcelamento sobre o RTE de 41,40%.  

Cabe esclarecer que esses valores ainda terão acréscimo inflacionário para cada ano de 
Reajuste Tarifário.  

A aplicabilidade do parcelamento proposto pela CRFC/ARBEL, se aprovado, mediante o 
processo social de aprovação do incremento tarifário, poderá ser anual, semestral ou trimestral, 
afim de observar o comportamento econômico-financeiro e social de recuperação diante o cenário da 
pandemia. 

I. Proposta 01 - Para este cenário, esta Coordenação apresenta sugestão de parcelamento 
com aplicabilidade em 3 parcelas, conforme: 

Tabela 14 - Reposicionamento Tarifário 
Proposta 01 

RTO Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 

41,40% 12,22% 12,00% 12,50% 

Fonte: Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

Considerando as faixas de consumo de 0 > 10 e 11 > 20 da categoria residencial, onde 
representam 86,59% das economias totais, abaixo demonstraremos o comportamento da aplicação 
do reposicionamento tarifário conforme o Proposta 01 apresentada. 
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Tabela 15 - Impacto da aplicação do reposicionamento tarifário, para o município de Belém. 

 Categoria 
Faixa de 
consumo 

Tarifa vigente Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 

 m3 Água Esgoto A+E Água Esgoto A+E Água Esgoto A+E Água Esgoto A+E 

   12,22% 12,00% 12,50% 

R
es

id
en

ci
al

 
 

0 10 29,40 17,64 47,04 33,00 19,80 52,80 37,00 22,20 59,20 41,60 24,96 66,56 

11 20 71,40 42,84 114,24 80,10 48,06 128,16 89,80 53,88 143,68 101,00 60,60 161,60 

21 30 127,70 76,62 204,32 143,30 85,98 229,28 160,60 96,36 256,96 180,70 108,42 289,12 

31 40 191,10 114,66 305,76 214,40 128,64 343,04 240,20 144,12 384,32 270,30 162,18 432,48 

41 50 279,00 167,40 446,40 313,00 187,80 500,80 350,60 210,36 560,96 394,50 236,70 631,20 

› 50 393,20 235,92 629,12 441,20 264,72 705,92 494,20 296,52 790,72 556,10 333,66 889,76 

Fonte: Dados da Nota Técnica da COSANPA 001/2020. Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

Observando a tabela acima, faremos uma simulação da tarifa nas faixas de consumo de 0 > 
10 e 11 > 20 da categoria residencial, sobre o comportamento da aplicação do reposicionamento 
tarifário em relação ao salário mínimo vigente. 

Tabela 16 - Impacto percentual (%) sobre o salário mínimo (R$ 1.100,00) dos usuários do município 
de Belém 

Categoria 
Faixa de 
consumo 

Tarifa vigente Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 

 m3 Água Esgoto A+E Água Esgoto A+E Água Esgoto A+E Água Esgoto A+E 

   12,22% 12,00% 12,50% 

R
es

id
en

ci
al

 
 

0 10 2,67% 1,60% 4,28% 3,00% 1,80% 4,80% 3,36% 2,02% 5,38% 3,78% 2,27% 6,05% 

11 20 6,49% 3,89% 10,39% 7,28% 4,37% 11,65% 8,16% 4,90% 13,06% 9,18% 5,51% 14,69% 

21 30 11,6% 7,0% 18,6% 13,0% 7,8% 20,8% 14,6% 8,8% 23,4% 16,4% 9,9% 26,3% 

31 40 17,4% 10,4% 27,8% 19,5% 11,7% 31,2% 21,8% 13,1% 34,9% 24,6% 14,7% 39,3% 

41 50 25,4% 15,2% 40,6% 28,5% 17,1% 45,5% 31,9% 19,1% 51,0% 35,9% 21,5% 57,4% 

› 50 35,7% 21,4% 57,2% 40,1% 24,1% 64,2% 44,9% 27,0% 71,9% 50,6% 30,3% 80,9% 

Fonte: Dados da Nota Técnica da COSANPA 001/2020. Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

II. Proposta 02 - Foi elaborado também uma segunda proposta, porém, com sugestão de 
aplicabilidade em 4 parcelas, distribuídas da seguinte maneira: 

Tabela 17 - Reposicionamento Tarifário 
Proposta 02 

RTO Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 

41,40% 12,00% 7,00% 9,25% 8,00% 

Fonte: Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

Do mesmo modo como na simulação do cenário 01, neste segundo cenário foi considerando 
as faixas de consumo de 0 > 10 e 11 > 20 da categoria residencial, que representam 86,59% das 
economias totais, onde logo abaixo demonstraremos o comportamento da aplicação do 
reposicionamento tarifário sobre a tarifa. 
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Tabela 18 - Impacto da aplicação do reposicionamento tarifário para o município de Belém. 

Categoria 

Faixa de 
consumo 

Tarifa vigente Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 

m3 água esgoto A+E água esgoto A+E água esgoto A+E Água esgoto A+E água esgoto A+E 

      12,00% 7,00% 9,25% 8,00% 

R
es

id
en

ci
al

 

0 10 29,40 17,64 47,04 32,90 19,74 52,64 35,20 21,12 56,32 38,50 23,10 61,60 41,60 24,96 66,56 

11 20 71,40 42,84 114,24 79,90 47,94 127,84 85,50 51,30 136,80 93,50 56,10 149,60 101,00 60,60 161,60 

21 30 127,70 76,62 204,32 143,00 85,80 228,80 153,00 91,80 244,80 167,20 100,32 267,52 180,60 108,36 288,96 

31 40 191,10 114,66 305,76 214,00 128,40 342,40 229,00 137,40 366,40 250,20 150,12 400,32 270,20 162,12 432,32 

41 50 279,00 167,40 446,40 312,40 187,44 499,84 334,30 200,58 534,88 365,20 219,12 584,32 394,40 236,64 631,04 

› 50 393,20 235,92 629,12 440,30 264,18 704,48 471,20 282,72 753,92 514,80 308,88 823,68 556,00 333,60 889,60 

Fonte: Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

Seguindo a mesma lógica do cenário 01, faremos uma simulação da tarifa nas faixas de 
consumo de 0 > 10 e 11 > 20 da categoria residencial, sobre o comportamento da aplicação do 
reposicionamento tarifário em relação ao salário mínimo vigente. 

Tabela 19. Impacto percentual (%) sobre o salário mínimo (R$ 1.100,00) dos usuários do município 
de Belém 

Categoria 

Faixa de 
consumo 

Tarifa vigente Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 

m3 água esgoto A+E água esgoto A+E água esgoto A+E água esgoto A+E água esgoto A+E 

      12,00% 7,00% 9,25% 8,00% 

R
es

id
en

ci
al

 

0 10 2,67% 3,89% 10,39% 2,99% 4,36% 11,62% 3,20% 4,66% 12,44% 3,50% 5,10% 13,60% 3,78% 5,51% 14,69% 

11 20 6,49% 6,97% 18,57% 7,26% 7,80% 20,80% 7,77% 8,35% 22,25% 8,50% 9,12% 24,32% 9,18% 9,85% 26,27% 

21 30 11,6% 10,4% 27,8% 13,0% 11,7% 31,1% 13,9% 12,5% 33,3% 15,2% 13,6% 36,4% 16,4% 14,7% 39,3% 

31 40 17,4% 15,2% 40,6% 19,5% 17,0% 45,4% 20,8% 18,2% 48,6% 22,7% 19,9% 53,1% 24,6% 21,5% 57,4% 

41 50 25,4% 21,4% 57,2% 28,4% 24,0% 64,0% 30,4% 25,7% 68,5% 33,2% 28,1% 74,9% 35,9% 30,3% 80,9% 

› 50 35,7% 0,0% 0,0% 40,0% 0,0% 0,0% 42,8% 0,0% 0,0% 46,8% 0,0% 0,0% 50,5% 0,0% 0,0% 

Fonte: Elaboração CRFC/ARBEL (2021) 

 Como exposto nas propostas sugeridas pela CRFC/ARBEL, foram observadas nas 
simulações realizadas a recomendação da ONU, que estima que a população gaste um percentual 
de 5% com os serviços de água e esgotamento sanitário, divididos em 3% e 2% respectivamente. 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da necessidade da COSANPA em requer o equilíbrio econômico financeiro da 
prestação dos serviços, visando garantir a sustentabilidade deste para não comprometer o acesso 
para a população de água potável e esgotamento sanitário, serviços estes essenciais a vida. 

Diante os impactos financeiros causados por conta do cenário mundial conforme a 
classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS) que classificou o surto do Corona vírus (Covid-
19), como uma pandemia global, gerando consequências econômicas negativas pelo mundo, bem 
como na operacionalização dos serviços agravando ainda mais o desequilíbrio econômico-financeiro 
na sustentabilidade da prestação dos serviços da Companhia de Saneamento do Pará, e refletindo 
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diretamente na condição de pagamento dos usuários devido a consequência da pandemia no cenário 
econômico mundial. 

Diante dos dados apresentados no Relatório Técnico 001/2021 – CRFC/ARBEL, que após 
os dados e resultados obtidos e apresentados no referido instrumento, com base nas informações 
apresentadas pelo prestador – COSANPA, foram de grande importância para elaboração deste 
instrumento de AIR. 

Ressalta-se que a opção de “não fazer nada” sobre a questão, mesmo que esta não tenha 
efeitos sobre os custos associados, mantém-se uma situação de perda de receita potencial do 
prestador, além de perpetuar malefícios sociais e ambientais provenientes da não prestação dos 
serviços de abastecimento de água e esgotamento aos usuários que atualmente estão à margem do 
sistema. Portanto, essa opção é enquadrada como a pior alternativa dentre as elencadas no estudo. 

Portanto, esta CRFC recomenda que seja levado em consideração a aprovação do 
Reposicionamento Tarifário Extraordinário, seja a proposta da ARBEL ou da COSANPA, observando 
quais atendem melhor a uma tarifa modica e justa, e que consiga não só amenizar os impactos 
causados pela pandemia, mas também propiciar ao prestador buscar um equilíbrio econômico-
financeiro.  

Entretanto, é importante ressaltar que a tarifa tem um impacto relevante nesse sentido, porém 
não é a única alternativa, o prestador deve buscar mecanismos de gestão mais eficientes que 
assegurem a manutenção do equilíbrio de suas contas e a obtenção dos recursos necessários para 
os investimentos previsto no PMSB, visando melhoria e a universalização da prestação dos serviços 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário para o município de Belém. 

Isto posto, pretende-se, a partir dos resultados obtidos Relatório Técnico 001/2021 – 
CRFC/ARBEL e seus anexos, fornecimento de subsídios para a Diretoria Colegiada da ARBEL para 
Deliberação e o prosseguimento dos procedimentos para promover o debate da sociedade, em 
especial a participação dos usuários dos Serviços de Abastecimento Água e Esgotamento Sanitário. 
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ANEXO II 

 

 

 

 

 

Detalhamento da Metodologia do Preço Teto (Price Cap). 
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1. INTRODUÇÃO 

O Relatório Técnico 001/2021 elaborado pela ARBEL, trata de forma objetiva a metodologia 
aplicada no processo de Revisão Tarifária. No entanto, consideramos a necessidade de detalhar 
melhor, neste anexo, os mecanismos de alteração tarifária à luz da metodologia do Preço Teto (Price 
Cap). 

A regulação econômica do segmento saneamento básico vem utilizando o regime de 
regulação pelo Preço Teto (Price cap), na tentativa de atingir o equilíbrio econômico-financeiro. O 
mesmo modelo vem sendo usado também no segmento de energia elétrica.   

Nesse contexto, o referido modelo se caracteriza por dois mecanismos distintos de alteração 
das tarifas: a Revisão Tarifária Periódica – RTP e o Reajuste Tarifário Anual – RTA.  

Destacamos as Revisões Tarifárias Periódicas como o mecanismo que têm por objetivo 
analisar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão dos serviços, após um período previamente 
definido, que geralmente é de 4 ou 5 anos. É o momento em que se reestabelece o equilíbrio 
econômico definindo a receita necessária e compatível com os riscos do negócio, a operação eficiente 
e a adequada prestação do serviço.  Na RTP, define-se também o Fator X, que corresponde a 
mecanismo de compartilhamento dos ganhos de produtividade para a modicidade tarifária no período 
entre revisões. 

Em contrapartida, o reajuste tarifário, que ocorre nos anos em que não há RTP. É um 
mecanismo aplicado anualmente e visa manter o equilíbrio econômico-financeiro estabelecido nos 
processos de Revisão tarifária. Durante os RTAs, a tarifa equivalente aos custos gerenciáveis é 
atualizada pela variação de um indexador inflacionário, enquanto a tarifa equivalente aos custos não 
gerenciáveis é revista todos os anos. O objetivo desse mecanismo é manter os custos e investimentos 
atualizados em termos reais (variações de inflação), bem como, utilizados para repassar aos usuários 
os possíveis incrementos de eficiência que conseguem os prestadores (fator X). 

2. JUSTIFICATIVA 

Considerando o supracitado e Contrato de Programa Nº 001/2015, assinado entre o Município 
de Belém e a COSANPA, no dia 4 de novembro de 2015, onde determina as condições, obrigações, 
deveres, direitos das partes, dentre outros, para a prestação de serviços públicos municipais de 
abastecimento de água e esgoto, e especificamente na cláusula 8.4., onde dispõe que durante os 
primeiros 8 anos de vigência, os demais preços e todas as condições econômico-financeiras serão 
revistos no mínimo anualmente, com vistas a atingir o equilíbrio econômico-financeiro contratual. 

Observamos, que as revisões tarifárias anuais, realizadas em períodos anteriores, atenderam 
momentaneamente o dispositivo contratual que determinava esse período como forma de atingir o 
equilíbrio econômico-financeiro da Prestadora. Porém, com o decorrer do tempo, percebemos que 
esse mecanismo não cobria os custos de todo processo, atingindo níveis de reajustes muito altos, 
comprometendo a modicidade tarifária. 

Logo, houve a necessidade de substituir esse modelo por outro que suprimisse as 
inconsistências e dificuldades da aplicação metodológica do modelo anterior. Os problemas que 
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contribuíram para a substituição do modelo anterior, foram: 

❖ Desequilíbrio econômico-financeiro anterior à assinatura do Contrato de Programa, 
acumulando déficits ano a ano; 

❖ Assimetria de informações; 
❖ Não aplicação de mecanismos de eficiência; 
❖ Dificuldade de aplicar a modicidade tarifária em Revisões anuais, devido ao alto índice 

de reajuste necessários para cobrir os custos;  
❖ Ausência de um Plano de Viabilidade para o período contratual; 
❖ Ausência de Base de Ativos (contabilizando os ativos em operação no município de 

Belém, bem como os absorvidos pelo extinto SAAEB; 
❖ Impossibilidade de aplicar variáveis às fórmulas paramétricas, como a: 

• Remuneração do prestador de serviços; 

• Investimentos realizados e a realizar; 

• Variações das despesas DEX e DAP e sua atualização monetária; 

• Mecanismo para definir as Provisões; e 

• Mecanismo para definir as Variações tarifárias a compensar. 

Nesse sentido, foi realizada em parceria com UCP/PROMABEM, na qualidade de contratante, 
em referência ao acordo de cooperação técnica 006/2018 – UCP, onde a Agência Reguladora foi 
participante a contratação de uma consultoria especializada, através do Contrato nº 005/2020 –
UCP/PROMABEM, para os serviços de consultoria especializada definir as diretrizes e procedimentos 
para de uma Metodologia para Revisão/Reajuste Tarifária Periódica para o setor de saneamento 
básico a ser utilizado pela prestadora de serviço público de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário do município de Belém. 

Durante a execução do contrato, a consultora subsidiou à Agência Reguladora na definição 
da metodologia mais apropriada a realidade do município de Belém e ao Prestador, a fim de garantir 
a viabilidade e sustentabilidade econômico-financeira, assegurando a modicidade tarifária para os 
serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Assim, estabelecendo as regras, 
regime, fórmulas e demais aspectos para determinar as tarifas correspondentes. 

Logo, definimos o mecanismo de regulação por incentivos, o Price Cap ou preços teto, a ser 
aplicado durante as próximas Revisões Tarifárias Periódicas, visando garantir a cobertura integral dos 
gastos do prestador, estimulando sua eficiência ampliando assim, a capacidade de investimento. Em 
contrapartida, temos tarifas mais módicas aplicadas aos usuários dos serviços, levando em 
consideração sua capacidade de pagamento. 

3. REGULAÇÃO ECONÔMICA - MECANISMO REGULATÓRIO LEI 11.445/07  

Conforme estabelecido no Art. 23, item IV da Lei 11.445/07, os Mecanismos de ajuste da tarifa 
tratam basicamente de “... regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos 
de sua fixação, reajuste e revisão” 

3.1. PROCESSO DE REVISÃO TARIFÁRIA 

No processo de Revisão Tarifária (T0), o regulador fixa um preço P1 dos serviços, necessário 
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para cobrir os custos, o que será mantido até T1 em termos reais, momento onde acontecerá um novo 
processo de Revisão. 

Neste período, o Prestador possui a faculdade buscar reduzir seus custos quanto antes, para 
assim poder aproveitar por mais tempo as diferenças conseguidas em relação à situação inicial. Parte 
dessas eficiências serão também repassadas aos usuários antecipadamente, através da aplicação de 
um fator de eficiência, denominado Fator X. 

Ao finalizar o período, em T1, calculam-se novas tarifas, levando em consideração o 
compartilhamento de toda a eficiência conseguida entre os momentos T0 e T1 com os usuários, 
resultando em um novo preço P2, com vigência até a próxima revisão (T2). 

 

 

Fonte: Elaboração CRFC/ARBEL 

3.2. PRAZOS DO PROCESSO TARIFÁRIO 

Como mencionado anteriormente, as revisões tarifárias deverão acontecer a cada quatro 
anos, sendo que os prazos do processo foram estabelecidos anteriormente e publicados para 
conhecimento de todas as partes. 

A data de começo do processo dependerá da complexidade da revisão considerando o tempo 
que essa tarefa consumirá.  

Após determinação do índice de revisão RTO, antes da data de entrada de vigência das novas 
tarifas, deverá ser publicado o resultado preliminar do processo de RTP, bem como a metodologia 
empregada e informações utilizadas.  

3.3. RECEITA REQUERIDA 

Todo processo de revisão tarifária tem como objetivo principal, a determinação da Receita 
Requerida (RR). Esta variável representa a receita para cada ano do período tarifário que permitirá ao 
Prestador cobrir os custos eficientes de administração, operação e manutenção, comercialização e 
expansão dos serviços de água e esgotamento sanitário, assim como, cumprir com os serviços da 
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dívida utilizados no financiamento dos investimentos e obter um retorno razoável. 

A receita requerida é obtida da aplicação da seguinte equação: 

Receita Requerida 

𝑹𝑹𝒕 = 𝑶𝑷𝑬𝑿𝒕 + 𝑩𝑹𝑹𝑩𝒕 × 𝑫𝑬𝑷% + 𝑩𝑹𝑹𝑳𝒕 × 𝑾𝑨𝑪𝑪 

Onde: 

𝑶𝑷𝑬𝑿𝒕: representa os custos operacionais totais eficientes de administração, operação e 
manutenção e comercialização dos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário para o ano t. Nele estão incorporadas as parcelas 
correspondentes de Receitas irrecuperáveis, Outras Receitas e Receitas Indiretas. 

𝑩𝑹𝑹𝑩𝒕: corresponde à Base de Remuneração Regulatória Bruta, isto é, o valor bruto da base 
de ativos do Prestador no início do ano t, os que devem cumprir com as condições 
de ser ativos eficientes em operação; não estar totalmente depreciados; ser de 
propriedade do Prestador, adquiridos tanto com fundos próprios ou de terceiros; e 
estar vinculados à prestação do serviço de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, ou às áreas comercial e administração. 

𝑫𝑬𝑷%: é a taxa média ponderada de depreciação dos ativos do Prestador de serviço. 

𝑩𝑹𝑹𝑳𝒕: corresponde à Base de Remuneração Regulatória Líquida, isto é, o valor líquido da 
base de ativos no início do ano t. Os critérios correspondem aos mesmos que os da 
BRRB, pois a BRRL é obtida dela, subtraída a depreciação acumulada. 

𝑾𝑨𝑪𝑪:  corresponde à taxa de retorno regulada estabelecida pela Agência, em termos reais 
antes dos impostos. 

𝒕:    ano do ciclo tarifário, pudendo variar de 1 até 4. 

As projeções dos valores monetários que comporão o fluxo de caixa foram realizadas em 
termos reais, já que, os ajustes vinculados às variações dos preços (inflação) serão considerados no 
mecanismo de Reajuste Tarifário Anual (RTA). 

Ao se tratar de valores projetados para um ciclo de quatro anos, surge a necessidade da 
utilização do Valor Presente. Como o dinheiro possui valor no tempo, essa caraterística é importante 
de ser considerada no processo de RTP a fim de evitar uma tarifa com grande volatilidade anual. O 
objetivo do método é determinar o valor presente de uma série de pagamentos futuros (neste caso, a 
RR anual do Prestador) descontados a uma taxa de juros apropriada. 

Uma vez apurada a Receita Requerida para cada ano do período tarifário, se procede a 
calcular a Receita Requerida média do período, levando em consideração o conceito de valor presente, 
conforme equação que segue: 
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Valor presente da Receita Requerida 

 

Onde: 

𝑽𝑷𝑹𝑹: valor presente da Receita Requerida. 

𝑹𝑹𝒕:  Receita Requerida do período t, obtida da equação da Receita Requerida. 

3.4. ÍNDICE DE REPOSICIONAMENTO TARIFÁRIO 

O próximo passo do processo tarifário é o cálculo da Receita Verificada (RV), é dizer, o valor 
presente das receitas anuais resultante da aplicação da tabela tarifária vigente pelo mercado projetado 
para o período tarifário, conforme equação que segue: 

Valor presente da Receita Verificada 

 

Onde: 

𝑽𝑷𝑹𝑽:  valor presente da Receita Verificada. 

𝑻𝒗𝒊𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆: tabela tarifária vigente no momento do cálculo da RTP. 

𝑽𝒐𝒍𝒕: volumes faturados para cada classe e faixa de consumo, projetados para cada ano do 
período tarifário. 

Esta variável, a RV, é calculada para poder comparar, baixo as mesmas condições, com a 
RR calculada. 

Finalmente o resultado da RTP é calculado através da relação entre o valor presente da 
Receita Requerida e a Receita Verificada, conhecido como Reposicionamento Tarifário Ordinário 
(RTO): 

Resultado da Revisão Tarifária Periódica 

 

Onde: 

𝑹𝑻𝑶: índice de reposicionamento tarifário resultante do processo de Revisão Tarifária. 

𝑹𝑻𝑶 = 𝑽𝑷𝑹𝑹  

           𝑽𝑷𝑹𝑽  
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𝑽𝑷𝑹𝑹: valor presente da Receita Requerida, obtida da equação Receita Requerida. 

𝑽𝑷𝑹𝑽: valor presente da Receita Verificada, obtida da equação Receita Verificada. 

O RTO representa a variação média percentual, que aplicada sobre as tarifas vigentes, 
permite ao Prestador cobrir com os custos operacionais eficientes, as obrigações de dívida utilizada 
no financiamento dos investimentos e obter um retorno igual à taxa de remuneração regulatória 
aprovada pela Agência. 

3.5. COMPONENTES DA RTP 

3.5.1. Mercado 

Uma das variáveis mais importantes na determinação da Receita Requerida é o mercado, 
também conhecido como demanda. O mercado impacta tanto na receita direta, como também, nos 
investimentos e ganhos de produtividade. Nesse sentido, é necessário conhecer o contexto 
econômico, climático e social ajuda a entender certos comportamentos nos hábitos de consumo que 
são relevantes para sua projeção. 

Na hora de estimar a demanda do Prestador nos próximos anos, a evolução das quantidades 
de clientes e do consumo de cada categoria de usuários serve como ponto de partida. Na atual 
estrutura tarifária da COSANPA, existem quatro categorias de clientes:  

➢ Residencial; 
➢ Comercial;  
➢ Industrial;  
➢ Público.  

Assim, devem ser desenvolvidas projeções individuais para cada categoria e serviço, devido 
que cada uma responde a parâmetros e estímulos diferentes, para o período tarifário analisado. 
Seguidamente, os resultados devem ser consolidados para obter-se a demanda total projetada do 
período. 

3.5.2. Plano de Investimentos 

Outra variável analisada e incorporada no processo de RTP é a dos investimentos, que são 
classificados segundo a sua natureza: expansão, melhoria e renovação dos serviços. 

Em linha geral, existem duas metodologias para incorporar os investimentos na tarifa: 

➢ Dinâmica: nesta metodologia é desenvolvida uma projeção dos investimentos e 
incorporados na tarifa antecipadamente, sendo que, finalizado o ciclo tarifário, exige 
controlar se os investimentos foram efetivamente executados. Esta metodologia é utilizada 
em setores que requerem desenvolvimento, como o de Saneamento. 

➢ Estática: onde os investimentos reconhecidos na tarifa são aqueles implícitas no fator X 
reconhecido pelo regulador. 
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A tarifa regulada tem que ser suficiente para o financiamento dos investimentos que o 
Prestador deve fazer para atingir tanto a universalização do serviço quanto as metas de qualidade dos 
serviços.  

O Plano de investimentos, devem conter com um mínimo de informações, a saber: 

➢ Tipo do investimento (expansão, melhoria, renovação); 
➢ Atividade associada (abastecimento de água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, 

etc.); 
➢ Metas físicas mensuráveis que possibilitem a sua posterior revisão; 
➢ Prazos; 
➢ Informações da unidade construtiva e custos unitários utilizados para a sua valoração; 
➢ Informação sobre o financiamento; 
➢ Valor total, 

A partir do Plano de investimentos aprovado e incorporado no processo de Revisão Tarifária, 
a Agência aplica uma metodologia de controle da efetiva realização dos investimentos comprometidos 
pelo Prestador e do atendimento das metas estabelecidas. A metodologia deve cumprir com o objetivo 
de comprovar que os investimentos tenham sido executados em tempo, quantidade e forma, 
cumprindo com as metas. 

O risco sobre os investimentos está relacionado com o custo de oportunidade dado pela taxa 
de remuneração aplicada. Nesse sentido, se o Prestador não tiver um retorno justo e adequado pelo 
investimento a desenvolver, provavelmente alocará o dinheiro em outro investimento mais atrativo. 
Consequentemente, a qualidade do serviço piorará, o que levará a Agência a punir ao Prestador pelos 
resultados operacionais. 

3.5.3. Custos operacionais 

Os custos operacionais, também conhecidos como OPEX, são aqueles relacionados às 
atividades de operação, manutenção e comercialização dos serviços regulados. Foram divididos nas 
categorias: pessoal, materiais, serviços de terceiros, energia elétrica e despesas gerais. 

Conforme estabelecido tanto na Lei do Saneamento Básico e a Lei Municipal 9.576/2020, os 
custos operacionais reconhecidos na tarifa serão aqueles considerados de eficientes.  

Nesse sentido, o método para determinação de custos operacionais eficientes, utilizado foi o 
de Custos históricos, ou seja, os custos eficientes foram definidos com base na avaliação dos custos 
e indicadores de custos históricos do Prestador do serviço. Embora seja o método mais simples, devem 
ser estabelecidos previamente os indicadores de custo, a fim de incentivar à concessionária a atingir 
maiores níveis de eficiência. 

Para a aplicação dos custos históricos, a ARBEL recopilou informações do Prestador, a fim 
de desenvolver análises dos custos operacionais e entender a sua evolução e calcular as eficiências. 

Na variável Custos Operacionais foram incorporados os valores projetados das componentes 
Receitas Irrecuperáveis, Outras Receitas e Receitas Indiretas, sendo que estas duas últimas são 
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deduzidas dos custos operacionais eficientes (compartilhamento com os usuários). 

a) Receitas Irrecuperáveis: 

Denomina-se Receitas Irrecuperáveis à parcela da receita faturada e não recebida pelo 
Prestador, como consequência da inadimplência dos usuários. Embora que a gestão de cobrança seja 
uma obrigação do Prestador e, portanto, atividade pela qual é responsável, é justo reconhecer como 
custo a ser ressarcido pelas tarifas um valor limite para os usuários considerados incobráveis, sempre 
que sejam esgotadas todas as possibilidades de cobrança. 

Assim, no processo de RTP deve-se definir o porcentual regulatório de inadimplência, com 
base nas informações da concessionária, utilizando o método da Curva de Envelhecimento da Fatura, 
também conhecido como “aging”. 

Esse método consiste na observação mensal do percentual faturado no mês de referência e 
que ainda não foi abonado pelos usuários. Espera-se que, após alguns meses, este percentual se 
estabilize em um nível que corresponda ao faturamento definitivamente perdido, que resistiu a todas 
as ações e tentativas de cobrança gerenciáveis por parte do Prestador. 

Para obter o nível eficiente das receitas irrecuperáveis, o Prestador apresentar ar                               
tanto a base de faturamento total quanto a base de faturamento pendente dos últimos 48 meses, a fim 
de determinar o ponto de estabilização da curva. Esse valor (que geralmente é de 1 a 2,5%) será 
definido como nível eficiente e será utilizado para a projeção da componente Receitas Irrecuperáveis 
na Receita Requerida no Período Tarifário. 

Caso os valores observados do Prestador sejam muito diferentes aos comuns, aplicaremos 
um mecanismo de transição, para atingir os valores regulatórios durante o período de revisão. 

b) Receitas Indiretas: 

As receitas indiretas correspondem às oriundas da prestação dos serviços regulados pelo 
Prestador e taxados pela Agência, como por exemplo: serviços de ligação, religações, serviços de 
emissão de segunda via de fatura, dentre outros. Assim, os custos associados à prestação destes 
serviços serão deduzidos em sua totalidade (100%) dos custos operacionais, a fim de evitar a 
duplicidade de receitas. Em outras palavras, como é muito difícil retirar os custos das receitas indiretas 
dos custos operacionais totais, estas devem ser descontadas da Receita Requerida. 

Para determinar os valores das receitas indiretas, analisa-se o comportamento histórico das 
mesmas em relação as receitas diretas e definir o porcentual, calculado a partir da média histórica. 

c) Outras Receitas: 

Toda receita oriunda de atividade diferente à principal do Prestador de abastecimento de água 
e coleta e tratamento de esgoto, devem ser separadas e analisadas separadamente. Dentre as outras 
receitas são mencionadas: serviços de laboratório prestados a terceiros, serviços de consultoria 
prestados a terceiros, serviços de engenharia prestados a terceiros. 
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O tratamento regulatório destas receitas deve incentivar à prestação destes serviços pela 
Concessionária, porém, compartilhando parte dos ganhos com os usuários. 

Para determinar os valores das outras receitas, a ARBEL solicitará ao Prestador a base de 
receitas históricas e analisará o seu comportamento com relação às receitas diretas, e aplicará um 
porcentual para ser compartilhado com os usuários e contribuirá com a modicidade tarifária.  

3.5.4. Base de remuneração regulatória 

O segundo termo da equação da Receita Requerida corresponde à Base de Remuneração 
Regulatória (BRR), conjunto de bens operacionais utilizados para a prestação do serviço regulado. A 
sua definição é muito importante, tendo impacto direto na tarifa, devido que, os prestadores de serviços 
de água e esgotamento sanitário são empresas de uso intensivo de bens de capital. 

Nesse sentido, a definição da BRR é uma tarefa laboriosa, pois requer da análise e avaliação 
de diversos aspectos, relativos a: 

➢ Obtenção do inventário; 
➢ Elegibilidade dos ativos; 
➢ Valoração; 
➢ Determinação da Base Bruta e Líquida 

a) Inventário: 

A obtenção do inventário tem por objetivo conhecer as quantidades físicas dos ativos da 
concessionária. Dependendo do tipo de ativo, o levantamento deve ser feito de forma individual (é o 
caso das Estações de Tratamento de Água e Esgoto) ou por amostragens (Redes, hidrómetros, etc.). 

A atividade de inventariar ativos possui um custo que depende da extensão da área de 
concessão do Prestador e da quantidade de ativos que possua. Sendo assim, a Agência Reguladora 
solicitará ao Prestador um inventário dos ativos da concessionária, contendo, no mínimo, por cada 
ativo, as seguintes informações: 

➢ Código de identificação 
➢ Descrição do Ativo 
➢ Serviço associado 
➢ Data de Compra 
➢ Valor de Compra 
➢ Estado de operação 
➢ Propriedade (oneroso ou não oneroso) 
➢ Taxa de depreciação 

b) Elegibilidade: 

Em relação à elegibilidade dos ativos, esta atividade é importante para determinar a inclusão 
dos bens à base de remuneração, considerando as seguintes premissas: 
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➢ Que os ativos estejam em operação e registrados na contabilidade do Prestador; 
➢ Que estejam vinculados à prestação dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, área comercial ou administrativa; 
➢ Que sejam de propriedade do Prestador de serviço, podendo ser próprios ou financiados. 

A Lei do Saneamento Básico no seu art. 42, § 1º determina que “não gerarão crédito 
perante o titular os investimentos feitos sem ônus para o Prestador, tais como os 
decorrentes de exigência legal aplicável à implantação de empreendimentos imobiliários e 
os provenientes de subvenções ou transferências fiscais voluntárias”. Por esse motivo, os 
bens doados ou não onerosos não devem ser remunerados pela tarifa. 

A elegibilidade dos ativos também está relacionada com a eficiência, já que esta classificação 
procura retirar da base de ativos, bens que não são necessários para a prestação do serviço, 
redundantes ou que estejam fora de serviço. Como resultado, a remuneração inadequada de ativos é 
evitada, contribuindo com a modicidade tarifária. 

c) Valoração: 

Em relação à valoração dos bens que compõem a Base de Ativos, a ARBEL utilizará a 
metodologia de valor contábil para valoração da Base de Remuneração Regulatória. Onde será 
utilizado para cada tipo de ativo os índices que melhor representarem a variação dos preços na cidade 
de Belém, Pará. Como referência, podem ser utilizados os seguintes índices, segundo tipo de ativo: 

➢ Edificações e serviços: Índice CUB (Custo Unitário Básico), divulgado mensalmente pelo 
SINDUSCON de cada Estado; 

➢ Máquinas e equipamentos: Equipamentos Coluna 32, da Fundação Getúlio Vargas – FGV; 
➢ Servidões: Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas – 

FGV; 
➢ Demais bens: Índice Geral de Preços - Mercado IGP- M, da Fundação Getúlio Vargas – 

FGV. 

d) Determinação da BRRB E BRRL: 

A partir dos dados do inventário, a ARBEL gera informações referentes à depreciação, 
determinar a elegibilidade do ativo e obter o valor final dos ativos a serem incorporados na tarifa, uma 
vez atualizado os valores com os índices inflacionários correspondentes. 

Logo, a Agência poderá gerar os resultados das duas componentes que integram a tarifa: 
Base de Remuneração Bruta e Líquida: 

➢ Base de Remuneração Regulatória Bruta (BRRB): é definida como o valor do conjunto 
de bens operacionais que integram os serviços públicos de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário da concessão, valorados pelo seu valor contábil atualizado e 
deduzidos do valor bruto de ativos não onerosos, dos ativos totalmente depreciados e dos 
terrenos. 

➢ Base de Remuneração Regulatória Líquida (BRRL): é definida como o valor do conjunto 
de bens e instalações do Prestador, deduzido o valor líquido dos ativos não onerosos e a 
depreciação acumulada dos ativos. 
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Estas componentes são utilizadas independentemente, sendo que a Base Bruta é utilizada 
para obter o valor da quota de reintegração regulatória. Isto representa a depreciação dos 
investimentos realizados pelo Prestador, com o objetivo de recompor o valor dos ativos de acordo com 
a sua vida útil. 

Por sua vez, a Base Líquida está relacionada com o conceito de remuneração do capital, que 
é obtido a partir da multiplicação da taxa de capital (WACC) aprovada e a base de ativos, líquida de 
depreciações. 

Figura 03:  Base de Remuneração Regulatória  

Fonte: Elaboração própria 

Logo, os resultados obtidos de ambas as variáveis podem ser utilizados como inputs na 

Equação da Receita Requerida 

3.5.5. Taxa de custo de capital 

As empresas de serviços públicos por redes são empresas de capital intensivo, isto é, 
requerem de alto nível de investimentos em infraestrutura para poder desenvolver suas atividades. 
Assim, o valor da empresa regulada depende, em grande parte, da definição e da metodologia de 
cálculo do custo de capital, o que lhe outorga importante atenção. 

O custo de capital representa o prêmio de risco exigido pelos investidores que efetuam aportes 
financeiros em um negócio, associados a um conjunto de características e riscos. 

A valoração do custo de capital correta traz muitos desafios na regulação. Por um lado, a 
subvalorização reduz a atratividade do negócio, podendo provocar redução dos níveis de investimento 
e comprometimento da qualidade e confiabilidade dos serviços prestados. Por outro lado, uma 
sobrevalorização do custo de capital constitui uma transferência injusta de recursos dos usuários aos 
Prestadores dos serviços regulados. 

A metodologia de maior difusão para o cálculo do custo de oportunidade do capital, e adotada 
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pela Agência Reguladora, será a metodologia do Custo Médio Ponderado de Capital, conhecida como 
WACC, devido às siglas em inglês (Weighted Average Cost of Capital). Como característica 
fundamental, reconhece que diferentes formas de financiar à empresa implicam em diferentes custos, 
ponderando assim o custo financeiro de cada fonte de financiamento (capital próprio e capital de 
terceiros) pela participação no total do financiamento da concessionária. Esta metodologia é 
combinada com a de Modelo de Precificação de Ativos de Capital (Capital Asset Pricing Model - 
CAPM), para estimar o custo de capital próprio. 

Em termos gerais, o financiamento vem tanto do capital próprio dos investidores, como de 
terceiros, para quem o Prestador solicitou recursos financeiros em forma de empréstimo. De acordo 
com o exposto, a WACC é definida como: 

Taxa WACC 

WACC = we * re + wD * RD * (1-tG) 

Onde: 

WACC: Custo Médio Ponderado do Capital, em termos nominais depois dos impostos; 

we : ponderação do capital próprio ou equity na estrutura de capital definida, sendo 

we : 
E

E+D

  
, onde: E = capital próprio ou equity; D = dívida e E + D = valor dos ativos; 

re : Custo do Capital Próprio ou equity em termos nominais, depois dos impostos; 

wD : ponderação da dívida na estrutura de capital, sendo 𝑾𝑫: 
E

E+D
 ; 

RD : custo da dívida, é uma taxa nominal; 

tG : taxa de imposto de renda 

a) Custo do Capital Próprio: 

Para o cálculo do custo de capital próprio a metodologia utilizada é o CAPM. Este modelo 
estima que o retorno exigido sobre um ativo com risco é equivalente ao retorno esperado de um 
investimento para um ativo livre de risco, somada uma componente que mede o risco do ativo em 
questão.  

Para o cálculo, é necessário determinar o risco da carteira do mercado, que contém todos os 
ativos do mesmo, medindo o maior ou menor risco relativo do ativo em questão em relação ao 
mercado. Esta formulação está resumida na seguinte equação: 

Modelo CAPM 

𝑟𝑒 = 𝑟𝑓𝐵𝑟 + 𝛽 ∗ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓𝑈𝑆𝐴) 

              Onde: 
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𝒓𝒆: custo de oportunidade do capital próprio em termos nominais depois de 
impostos; 

𝒓𝒇𝑩𝒓: taxa de rentabilidade de ativos financeiros locais livres de risco (títulos públicos 
brasileiros); 

 

Beta é o risco relativo das empresas do setor de saneamento em relação ao 
risco do mercado. Determina-se como a covariância do retorno do ativo que se 
deseja medir (neste caso, do setor de saneamento) e o retorno médio do 
mercado, dividindo a variância da carteira de mercado. Esta variável mede o 
risco relativo do ativo, cujo custo de capital está sendo determinado sobre o 
conjunto de ativos de risco que conformam a carteira de mercado; 

𝒓𝒎: taxa de rentabilidade de uma carteira de ações representativa do mercado de 
ativos de risco; 

A taxa livre de risco é calculada em base a títulos públicos brasileiros que pagam juros reais 

e são indexados à inflação as Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B). 

b) Custo de Capital da Dívida: 

Para o custo de capital da dívida é utilizado uma metodologia similar à anterior, denominada 

CAPM da dívida, conforme equação que segue: 

MODELO CAPM DA DÍVIDA 

𝑟𝑑 = 𝑟𝑓𝐵𝑟 + 𝑟𝑐 

Onde: 

𝒓𝑫: custo de oportunidade do capital de terceiros em termos nominais; 

𝒓𝒇𝑩𝒓:taxa de rentabilidade dos ativos financeiros locais livres de risco, definido anteriormente; 

𝒓𝒄: risco de crédito, medido como o spread entre os retornos das debêntures do setor de 
saneamento brasileiro e os retornos dos bônus do governo nacional. 

c) Taxa de Custo de Capital em termos reais: 

Uma vez definida a Taxa WACC conforme equações apresentadas anteriormente, apenas 

resta expressa-la em termos reais antes de impostos, aplicando a seguinte equação: 

Equação 8: Taxa WACC em termos reais 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙 = 
𝑾𝑨𝑪𝑪 − 𝝅𝑼𝑺𝑨

𝟏 + 𝝅𝑼𝑺𝑨
 

  Onde: 

𝑾𝑨𝑪𝑪𝒓𝒆𝒂𝒍: Custo Médio Ponderado do Capital, em termos reais depois dos impostos; 

 
2 

𝛽: Cov (re , rm ):   

m 
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𝑾𝑨𝑪𝑪: Custo Médio Ponderado do Capital, em termos nominais depois dos impostos; 

𝝅𝑼𝑺𝑨: taxa média anual de inflação estimada; 

Destaca-se a utilização da inflação dos Estados Unidos, para não misturar os índices 
utilizados no cálculo. 

3.6. EFICIÊNCIA 

A determinação de medidas de eficiência no processo tarifário é requisito da Lei Nº 9.576 de 
2020. Ela destaca que, além do dever de incorporar custos operacionais eficientes na tarifa, os ganhos 
de produtividades devem ser compartilhados entre o Prestador e os consumidores. Especialmente, o 
Art. 39, que cita sobre os critérios de fixação, reajuste e revisão das tarifas dos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, estabelece a “cobertura dos custos eficientes dos 
serviços, assegurados os padrões de qualidade, a manutenção, a reposição, a expansão dos sistemas 
e sua sustentação financeira”.  

Nessa linha, existem diversas formas de determinar um fator de eficiência, ou também 
denominado Fator X. Um deles é o modelo de Fluxo de caixa descontado (FCD), onde o valor do Fator 
X é fixado de maneira tal que o prestador obtenha uma taxa de rentabilidade justa, brindando um 
serviço adequado. Este é um enfoque prospectivo, já que o Fator X se determina mediante projeções 
de custos e receitas futuras do Prestador, levando em consideração os planos de investimento 
definidos. Assim, o fluxo de caixa permite definir o valor do Fator X que permita ao Prestador obter 
uma taxa de rentabilidade razoável, verificando que as projeções não comprometam à existência da 
empresa. 

O segundo método é conhecido como Produtividade total dos fatores (PTF) e consiste em 
obter o valor do Fator X mediante uma análise da evolução histórica da relação produtos/insumos da 
concessionária em análise. Este método é um enfoque retrospectivo ou histórico, que utiliza a 
produtividade passada como predição da produtividade futura. Sendo assim, é necessário dispor de 
informação confiável e consistente do desempenho histórico das empresas. 

Para determinar a PTF existem diversas metodologias paramétricas e não paramétricas, 
sendo a de números índices a de maior uso. Os índices não paramétricos utilizados são os de 
Malmquist e Törnqvist. A diferença básica entre ambos é que possuem diferentes formas de agregação 
dos produtos. 

É claro que existem diferenças entre os métodos FCD e PTF. A primeira é que o método FCD 
surge como resultado de projeções do mercado e dos custos das empresas, enquanto o método PTF 
é uma análise histórica dos produtos (volume, quilómetros de rede, usuários, etc.) e dos insumos 
(custos). Portanto, o primeiro olha para frente, enquanto o segundo olha para atrás. 

O FCD pode ser considerado um método indireto, enquanto o método do PTF estima 
diretamente a relação entre insumo e produto. Outra diferença é que o modelo de fluxo de caixa precisa 
de informação e estimações para cada empresa em particular, enquanto o PTF pode calcular o Fator 
X para toda a indústria ou um grupo de empresas. 

No entanto, destaca-se que a PTF surge como uma ferramenta alternativa ao FCD. A 
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metodologia de PTF pode produzir inconsistências quando é calculado em mercados com importantes 
planos de expansão já que a produtividade passada pode não refletir a produtividade futura. 

Pelos motivos de acima, a ARBEL adotará a metodologia de fluxo de caixa descontado (FDC). 
Dessa forma, no momento da Revisão Tarifária, a eficiência nos custos operacionais será considerada 
dentro do fluxo construído, dispensando da necessidade de determinar um fator que deva ser aplicado 
todos os anos no momento do Reajuste Tarifário. Afinal, a metodologia resulta menos complexa e o 
resultado obtido não muda. 

No entanto, a aplicação de eficiência não é uma questão exclusiva dos custos operacionais, 
senão que também é aplicada sobre outras variáveis projetadas. Por exemplo, os investimentos são 
projetados levando em consideração critérios eficientes. É comum utilizar indicadores unitários como 
R$/km de Rede, OPEX/km de Rede, dentre outros, para determinar os valores a serem incorporados 
na tarifa. 

Do mesmo modo, sobre a Base de Remuneração foi mencionado que a elegibilidade dos 
ativos também está relacionada com a eficiência, já que esta classificação procura retirar da BRR os 
ativos que não cumpram com as caraterísticas solicitadas. Resumidamente, os ativos que componham 
a BRR do Prestador devem apresentar caraterísticas de eficiência relativas, especialmente, a: 
necessidade, prudência, valoração, operacionalidade e redundância dos bens. 

Desta forma, a eficiência aplicada sobre a Base de Remuneração contribui fortemente com a 
modicidade tarifária, motivo pelo qual se destaca, mais uma vez, a sua importância na definição. 

4. REAJUSTE TARIFÁRIO ANUAL 

A aplicação prática de qualquer estrutura tarifária deve considerar a definição de mecanismo 
de atualização ou Reajuste Tarifário Anual (RTA). A necessidade do reajuste se origina por diferentes 
motivos, como: 

➢ Atualizar os custos de operação e de investimento com respeito aos considerados no 
momento da revisão tarifária. 

➢ Garantir as condições de autofinanciamento do Prestador. 
➢ Repassar aos usuários as possíveis eficiências que conseguem os Prestadores (aplicação 

do fator X). 
➢ Aplicar fatores de qualidade para manter o padrão estabelecido. 
➢ A modo geral, o processo de reajuste de tarifas será simples e de rápida obtenção e 

aplicação. Assim, ARBEL utilizará uma formulação que determine o índice considerando 
os seguintes passos: 

➢ Identificação e seleção de índices representativos dos principais componentes de custo 
(mão de obra, energia elétrica, impostos, produtos importados, etc.). Sempre que possível, 
é preferível o uso de índices de público conhecimento como por exemplo: IPCA, IGPM, 
taxa de câmbio, índices de salários, índice de preço da energia elétrica. 

➢ Determinação de ponderadores que definem o peso de cada índice de acordo à estrutura 
de custos do Prestador. 

➢ Determinação de um polinômio que permita atualizar as tarifas de acordo à variação de 
cada índice. 



 Relatório Técnico 001/2021 - CRFC/ARBEL 

Revisão e Reajuste das tarifas de água e 
esgotamento sanitário do Município de Belém. 

 

 

ARBEL - Agência Reguladora Municipal de Belém 
 Rua Curuçá, 555. Bairro Telegrafo Belém – Pará – Brasil Fone: (91) 98464-7653  

E-mail: chefiagabinete.arbel@gmail.com 

Pag.75  
 

Por conseguinte, o índice de Reajuste Tarifária Anual proposto é calculado conforme seguinte 
equação: 

Reajuste Tarifário Anual 

𝑛 
𝑅𝑇𝐴𝑡 = (∑ 𝑤𝑖 ∗ Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑖,𝑡) 

𝑖=1 

Onde: 

𝑅𝑇𝐴𝑡: índice de reajuste anual das tarifas. 

𝑤𝑖: peso do índice i no ano t. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑖,𝑡:: variação do índice i no ano t. 

Como pode ser observado, a Equação acima dispensa da aplicação explícita do Fator X e do 
Fator de Qualidade. Em relação ao fator de eficiência, ele já está sendo incorporado no processo de 
RTP, pelo que a sua aplicação não é necessária na RTA, conforme abordado no item Eficiência. 

Do mesmo modo, o fator de qualidade não foi considerado devido a necessidade de contar 
com uma base robusta de indicadores de qualidade, o que leva tempo para sua obtenção. Portanto, é 
recomendado que na primeira revisão integral de tarifas não seja aplicado. 

Assim, a estrutura tarifária do ano anterior será ajustada pela variação de uma cesta de 
índices de preços definidos previamente para as diferentes componentes da Receita Requerida e as 
participações de cada componente. É recomendado utilizar índices públicos e de acesso gratuito, para 
facilitar o processo e aumentar a transparência. 

O seguinte Quadro apresenta índices de preços por componentes a serem atualizados: 

Quadro 01: Atualização de componentes da Receita Requerida 
Componente Índice de Preços Participação 

Pessoal Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)  

Produtos Químicos Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M)  

Energia Elétrica Tarifa Média da Equatorial Pará  

Água bruta Preço médio de aquisição de água bruta pago pelo Prestador  

Materiais Índice Geral de Preços do Mercado- IGPM  

Serviço Prestado por Terceiros Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)  

Remuneração e depreciações Índice Geral de Preços do Mercado- IGPM  

Outros Custos Índice Geral de Preços do Mercado- IGPM  

Total 100% 

Fonte: Elaboração própria 

As participações de cada componente da Receita Requerida serão definidas considerando os 
custos de cada ano do período tarifário, sem deixar de observar a proporção de custos históricos da 
concessionária. 

Por último, uma vez calculado o percentual de reajuste, antes da data de entrada de vigência 
das novas tarifas, a ARBEL deverá publicar o resultado do Processo de Reajuste Tarifário e as novas 
tarifas a serem aplicadas. 
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5. ESTRUTURA TARIFÁRIA 

5.1. DIRETRIZES 

Após o Resultado do cálculo da Receita Requerida na RTP, deve-se seguir para a análise e 
definição da estrutura tarifária, que se define como a forma de cobrança de tarifas sobre o mercado, a 
fim de conseguir aquela receita. Esta tarefa envolve a análise dos custos incorridos pelo Prestador e 
a receita, pelo que também leva em consideração a possibilidade de subsidiar a determinados 
usuários. 

A Lei do Saneamento Básico (lei federal nº 11.445/2007) define no seu Art. 30 que a estrutura 
de remuneração e cobrança dos serviços poderá levar em consideração os fatores de: 

➢ Categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou 
de consumo; 

➢ Padrões de uso ou de qualidade requeridos; 
➢ 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; 

➢ Custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade 
adequadas; 

➢ Ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em períodos distintos; 
➢ Capacidade de pagamento dos consumidores. 

Uma estrutura tarifaria apropriada é aquela que fornece sinais adequados de preços, já que, 
a partir de um determinado nível de consumo (associado a usos não básicos/suntuosos) os preços 
têm um crescimento muito importante. Nesse sentido, faz-se necessário o estabelecimento de faixas 
de consumo, determinando uma tarifa por cada uma delas, incentivando o consumo consciente de um 
recurso escasso como é a água. 

Em relação aos consumos mínimos, vale destacar que cada categoria de usuários deve ter o 
seu próprio consumo mínimo, sendo este o requerido para cobrir as necessidades básicas das pessoas 
sobre o recurso, definido pela OMS (Organização Mundial da Saúde) em 100 litros de água diários per 
capita. Na prática, há muitas discussões sobre o assunto, pois existem estruturas tarifarias onde o 
valor definido é excessivamente elevado, o que leva ao desperdício. No entanto, sua existência não é 
errada, já que todas as pessoas precisam de água para viver, mas deve ser adequada. 

Outra característica importante para definir uma estrutura tarifária adequada é referente aos 
custos eficientes, sendo que a tarifa deve refletir os custos eficientes da prestação dos serviços. A sua 
determinação deverá respeitar os procedimentos apresentados no capítulo de Custos Operacionais. 

Além disso, destaca-se a importância de realizar uma análise dos custos e receitas por 
serviço. Por um lado, com ela é identificado qual serviço possui custos médios maiores, o que 
justificaria a existência de subsídios entre serviços. É por isso que se destaca que a tarifa deve estar 
discriminada por tipo de serviços prestado (abastecimento de água, coleta de esgoto, tratamento de 
esgoto, etc.). 



 Relatório Técnico 001/2021 - CRFC/ARBEL 

Revisão e Reajuste das tarifas de água e 
esgotamento sanitário do Município de Belém. 

 

 

ARBEL - Agência Reguladora Municipal de Belém 
 Rua Curuçá, 555. Bairro Telegrafo Belém – Pará – Brasil Fone: (91) 98464-7653  

E-mail: chefiagabinete.arbel@gmail.com 

Pag.77  
 

Por outro lado, da análise pode ser determinada a necessidade de subsídios cruzados entre 
categorias de usuários, especialmente dos usuários industriais e comerciais para os usuários 
residenciais sociais e populares, prática usual na prestação dos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. Nesse sentido, e em linha com a Lei do Saneamento, a estrutura tarifária deve 
levar em consideração a capacidade de pagamento dos usuários. 

5.2. COMPONENTES DA TARIFA 

Para cada usuário do serviço, devem ser calculadas sus respetivas tarifas, as quais estão 
compostas por diferentes componentes de custos: 

➢ Componente de água potável 
➢ Componente de coleta de esgoto 
➢ Componente de tratamento de esgoto 

Após conhecer estes componentes, na definição da tarifa pode ser segregado os custos, 
aplicando por exemplo, a metodologia de tarifas em duas partes, onde uma representa a componente 
fixa do custo e a outra a componente variável. Esta definição é apropriada para ambas as partes, já 
que o Prestador deve desembolsar certa quantia de dinheiro, pela disponibilidade da rede, o que é 
independente das quantidades que este consoma. Da mesma maneira, os usuários que consumam 
mais quantidades que outros é justo que davam pagar mais (parcela variável). 

Resumindo, na definição da tarifa do serviço devem ser considerados os seguintes aspectos: 

➢ Categorias de usuários (residencial, comercial, industrial, pública, etc.) 
➢ Faixas de consumo 
➢ Parcelas fixas e variáveis de cobranças 
➢ Serviço prestado (abastecimento de água, tratamento de esgoto, etc.) 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A definição metodológica adequada dos processos de Revisão Tarifária Periódica e de 
Reajustes Tarifários Anuais buscam melhorar o bem-estar da sociedade, dar transparência na 
definição e visa assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do Prestador do serviço, proporcionando 
uma definição de tarifas justas, em prol da modicidade tarifária. 

Nesse sentido, este documento complementar apresentou os procedimentos aplicados na 
definição das tarifas da COSANPA, procurando: 

➢ Reconhecer custos operacionais eficientes; 
➢ Incentivar a expansão e universalização do serviço; 
➢ Garantir o equilíbrio econômico-financeiro; 
➢ Remunerar de forma justa o capital; 
➢ Atender as metas e qualidade do serviço; 
➢ Compartilhar os ganhos de produtividade; 
➢ Identificar usuários a serem subsidiados. 
➢ Definir uma estrutura tarifária que incentive o uso racional e eficiente do recurso. 
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GLOSSÁRIO DOS TERMOS TÉCNICOS 

Estrutura tarifária (ET): corresponde aos critérios a serem aplicados sobre as tarifas das diferentes 
categorias de usuários, exigindo que sejam justas, razoáveis e permitam à concessionária recuperar 
a Receita Requerida. 

Investimentos: aplicação eficiente de recursos financeiros em bens relacionados aos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Prestador: pessoa física ou jurídica, pública, privada ou de economia mista, que presta o serviço 
público de abastecimento de água e esgotamento no município de Belém. 

Receita Requerida (RR): corresponde à receita necessária para assegurar o equilíbrio econômico-
financeiro dos serviços, garantindo ao Prestador a cobertura de seus custos eficientes de operacionais, 
manutenção e expansão dos serviços, bem como o cumprimento das obrigações com dívida, 
proveniente do financiamento dos investimentos e obtenção de retorno razoável. 

Reajuste Anual Tarifário (RA): mecanismo aplicado anualmente entre os períodos de Revisão 
Tarifária a fim de manter as tarifas constantes em termos reais; 

Revisão Extraordinária (RE): mecanismo utilizado para restabelecer o equilíbrio econômico-
financeiro do Prestador do serviço, quando determinadas variáveis ou fatores, definidos previamente, 
alterem o equilíbrio do contrato. 

Revisão Tarifária Periódica (RTP): processo que acontece a cada quatro anos, para redefinir as 
tarifas a serem aplicadas, estabelecendo o equilíbrio econômico-financeiro dos serviços. 

Subsídio: benefício económico concedido a determinados usuários para compensar a diferença entre 
a sua capacidade de pagamento e o custo real do serviço. 

Usuário: pessoa física ou jurídica que faz uso do serviço público de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. 

ABREVIATURAS 

ARBEL: Agência Reguladora Municipal de Belém  

BRRB: Base de Remuneração Regulatória Bruta  

BRRL: Base de Remuneração Regulatória Líquida  

CAPM: Modelo de Precificação de Ativos de Capital  

ET: Estrutura Tarifária 
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OMS: Organização Mundial da Saúde  

RE: Revisão Extraordinária 

RR: Receita Requerida  

RV: Receita Verificada 

RTA: Reajuste Tarifário Anual 

RTO: Reposicionamento Tarifário Ordinário  

RTE: Reposicionamento Tarifário Extraordinário  

RTP: Revisão Tarifária Periódica 

WACC: Custo Médio Ponderado de Capital 
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