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Tarifa de saneamento, 
sustentabilidade e controle 

social 



Falso dilema da regulação: Sustentabilidade econômico-financeira Vs 
modicidade tarifária 
 
Desejo da sociedade: serviço de qualidade, universalização, perenidade, 
sustentabilidade 

• Saneamento é um serviço de 
natureza pública 
 

• A tarifa é a principal fonte de 
investimentos  
 

• Falar de tarifa é falar: do titular do 
serviço, da agência reguladora, 
prestador de serviço e controle social 

Participação social:  Consumidores Cidadãos 
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A importância da tarifa no contexto do saneamento brasileiro 

Orçamento Anual da União para saneamento 

O Estado investe cada vez menos ... 



1.459.048.585 
1.275.760.567 

1.542.611.895 
1.792.319.319 

1.537.426.819 

879.454.822 

2.505.695.341 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

A importância da tarifa no contexto do saneamento brasileiro 

... e retira do sistema cada vez mais 

IRPJ e CSLL pago pelas empresas estaduais de saneamento 

R$ 10,9 bilhões nos últimos sete anos 

Fonte: “Violação dos direitos humanos no Brasil: acesso à água potável e ao esgotamento sanitário” (IDS et al, 2018): 
https://goo.gl/NvGpRX  

https://goo.gl/NvGpRX
https://goo.gl/NvGpRX


Distorções comuns nas tarifas no Brasil 

Atualmente, a tarifa induz o prestador a ser um “vendedor de água” e estimula pouco o 
consumidor o consumidor a racionalizar o uso 
 
Subsídios cruzados (entre água e esgoto; entre regiões; entre consumidores) 

 
Cobrança mínima até 10m³/mês 

 
Políticas de desconto e multas ad hoc 

 
Custo da infraestrutura e custo variável segundo o consumo 

 
Tarifa social e direito humano de acesso  

 
Não há destinação específica para investimentos em mananciais 

 
Não há incentivos tarifários para investimentos em esgotamento sanitário 



https://goo.gl/LKsuCx 

Tarifa é a representação de um acordo: consumidor topa pagar com a contrapartida 
de saber para onde o dinheiro está indo. Entretanto, ... 
 

... a tarifa é uma caixa-preta 
 
Há um desafio de comunicação: 
-O cidadão não compreende o cálculo da tarifa; 
- O cidadão não entende o funcionamento da tarifa; 
- Os processos de audiência e consultas públicas no âmbito de revisão tarifária são pro 
forma. 

A tarifa tem o potencial de induzir comportamentos mais 
alinhados ao cenário de escassez hídrica e mudanças 
climáticas. 
 
A tarifa tem o potencial de valorizar o recurso natural e 
finito água. 
 
Em qualquer negócio, o custo da matéria-prima está 
embutido no valor final do serviço. E no saneamento? E as 
condições naturais necessárias para um manancial 
“saudável”? 

https://goo.gl/LKsuCx








3,4914 €/m3 46,4% 

30,9% 

22,7% 

Esgotamento
sanitário

Produção e
distribuição de
água

Conservação e
despoluição
das águas

  Euros Unidade 
Produção e distribuição de água 

Fornecimento de água potável 1,0616 m³ 
Taxa para momentos de seca 0,0085 m³ 
Taxa municipal 0,0158 m³ 
Preservação dos cursos d'água 0,0688 m³ 

Coleta e tratamento de esgoto 
Coleta 0,4499 m³ 
Transporte e tratamento 1,1715 m³ 

Organismos públicos 
Taxa para órgão que combate a poluição 0,4431 m³ 
Taxa para órgão responsável pela modernização da rede de coleta 0,2640 m³ 
Taxa para órgão responsável pelas hidrovias 0,0082 m³ 
Total 3,4914   



Obrigado! 
 

guilherme@idsbrasil.org 


