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RESUMO –A universalização do acesso aos serviços de água e esgoto é tida como um objetivo 

legítimo das políticas públicas, prevista na Lei nº 11.445/07, sobretudo quando observada a estimativa 

de economia gerada na saúde pública, na ordem de bilhões de reais. Para alcançar esta 

universalização, além da adoção de técnicas que sejam capazes de garantir o fornecimento adequado, 

faz-se necessário o conhecimento dos fatores intervenientes no processo operacional dos sistemas de 

abastecimento de água, para com isso definir a tarifa a ser implementada pelo seu operador. Este 

artigo trata da análise correlacional entre os indicadores, das empresas que operam os sistemas de 

abastecimento de água e coleta de esgoto, e a tarifa média praticada.  Com dados obtidos a partir dos 

relatórios anuais do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), foi realizada uma 

verificação estatística afim de determinar quais os indicadores apresentavam maior impacto sobre a 

tarifa. Usando a análise de correlação é possível conhecer a direção de casualidade entre duas 

variáveis. Verificou-se uma maior ocorrência de correlações positivas, indicando de que os 

operadores, geralmente, estão mais propensos a repassar os custos para os consumidores, via tarifa, 

em detrimento de adotar uma abordagem mais operacionalmente otimizada.  
 

ABSTRACT– The universalization of access to water and sewage services is considered a legitimate 

objective of public policies, provided for in Law No. 11,445 / 07, especially when the estimation of 

public health savings in the order of billions of Reais is observed. In order to achieve this 

universalization, in addition to adopting techniques that are capable of guaranteeing adequate supply, 

it is necessary to know the factors involved in the operational process of water supply systems, in 

order to define the tariff to be implemented by the operator. This article deals with the correlative 

analysis between the indicators, of the companies that operate systems of water supply, and the 

average tax practiced. With data obtained from the annual reports of the National Sanitation 

Information System (NSIS), a statistical analysis was carried out to determine which indicators had 

the greatest impact on the tariff. Using correlation analysis, it is possible to know the direction of 

chance between two variables. There has been a greater occurrence of positive correlations, indicating 

that operators are generally more likely to pass on costs to consumers via tariff rather than adopting 

a more operationally optimized approach.  
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INTRODUÇÃO 

Por muito tempo o conceito de que a água era um recurso natural, pode ser entendido 

como um dos fatores responsáveis pela má gestão deste recurso. Felizmente, segundo Tundisi (2003) 

reforça, o valor econômico da água agora começa a ser melhor reconhecido pelos economistas e pelos 

gestores e administradores. Tal iniciativa, é uma ferramenta para o controle de captação e incentivo 

ao uso racional da água. Ainda segundo este autor em 14 de março de 2002, o Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos aprovou a cobrança pela utilização da água do rio Paraíba do Sul. Esta nova 

legislação definiu que indústrias, e concessionárias de sistemas de abastecimento de água, passariam 

a pagar R$0,002 por metro cúbico de água captada e devolvida sem tratamento e R$0,0008 por metro 

cúbico de água tratada (Tundisi, 2003). Esta lei fixará também outros valores para irrigadores, 

termelétricas e hidroelétricas.  

A Lei nº 11.445/2007 definiu, no país, o conceito de saneamento básico como o 

conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais. Entre outras coisas a 

referida lei definiu também que os serviços públicos de saneamento deveriam garantir, entre outras: 

a universalização do acesso; adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as 

peculiaridades locais e regionais; eficiência e sustentabilidade econômica. Para tanto, de acordo com 

Martins (2016), o cálculo das tarifas tem seguido o modelo de regulação por taxa de retorno. 

Entretanto, com o auxílio dos dados fornecidos pelo Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS), através do Ministério das Cidades, a divulgação dos dados, feitas desde 1996, 

tem demonstrado que na prática muitos prestadores de serviço não conseguem manter seus custos 

operacionais dentro da margem de arrecadação, tornando assim o sistema insustentável. 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) 

Criado em 1996 e administrado pelo Governo Federal, no âmbito da Secretária 

Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA) do Ministério das Cidades (MCID), o SNIS constitui-se 

no maior e mais importante sistema de informação do setor de saneamento no Brasil. Sendo todos os 

dados de domínio público, estes são disponibilizados gratuitamente a qualquer interessado através do 

site oficial (http://www.snis.gov.br). Atualmente divide-se o sistema em Água e Esgoto (SNIS-AE), 

Resíduos Sólidos (SNIS-RS) e Águas Pluviais (SNIS-AP). 

Trata-se de um banco de dados onde estão contidas informações de caráter 

institucional, administrativos, operacional, gerencial, econômico-financeiro, contábil e de qualidade 

no que se refere a prestação dos serviços relacionados a água, esgoto, manejo de resíduos sólidos 

urbanos e drenagem e manejo de água pluviais urbanas.  

http://www.snis.gov.br/
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No Glossário de Informações estão contidas as informações detalhadas de todos os 

indicadores, suas unidades de medida e suas formulas. 

Os Relatórios Anuais de Diagnósticos dos Serviços são compostos por 225 

informações e indicadores referentes à prestação dos serviços. Ressalta-se que o SNIS não coleta 

indicadores, mas sim as informações primárias com as quais o sistema calcula os indicadores, com 

base nestas informações coletadas e já tratadas. Ainda que divulgados anualmente, há uma defasagem 

de dois anos, isto é, no ano de 2018 serão disponibilizados os dados referentes ao ano de 2016. Os 

dados do SNIS-AE são publicados desde 1996. Os relativos ao SNIS-RS iniciaram-se as publicações 

em 2002. E, por fim, em 2015 teve início a divulgação dos dados do SNIS-AP. 

Destacam-se como objetivos do referido sistema de informações: (i) planejamento e 

execução de políticas públicas, (ii) orientação da aplicação de recursos; (iii) conhecimento e avaliação 

do setor saneamento; (iv) avaliação de desempenho dos serviços; (v) aperfeiçoamento da gestão; (vi) 

orientação de atividades regulatórias e de fiscalização; e (vii) exercícios do controle social. 

O Relatório de Diagnóstico de Água e Esgoto – 2016, ressalta que para cada 

formulário, correspondente a grupos homogêneos de informações, o sistema exige o preenchimento 

de, no mínimo, 75% dos campos categorizados, sendo que esse número chega a 100% nos casos dos 

formulários de informações gerais e de balanço. Tal política tem sido adotada a partir do ano de 2009 

como um pré-requisito para que o acesso a recursos providos pelo Ministério das Cidades. 

O Cenário da Cobrança nos Sistemas de Abastecimento de Água no Brasil 

De acordo com a Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB – Lei Federal nº 

11.445/2007), no Capítulo VI, “os serviços de saneamento serão remunerados pela cobrança dos 

mesmos.” 

Desta forma, a tarifa é o instrumento cuja finalidade é garantir que os prestadores de 

serviço de saneamento obtenham uma remuneração, sendo assim uma receita, que cubra suas 

despesas. Pela ótica do consumidor, trata-se a tarifa como o valor pago pelo serviço. Porém, é 

importante que este instrumento não seja confundido com a cobrança pelo uso da água, que é definido, 

e visto anteriormente, por outra política nacional (de recursos hídricos). De maneiro resumida, tarifa 

refere-se ao valor pago pelo serviço, e não pelo bem natural, no caso, a água. 

De acordo com as diretrizes definidas pelo decreto regulamentador da PNSB (Decreto 

Federal nº 7.217/2010) notam-se avanços ao estabelecer que as tarifas devem: 
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I.  Prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas a saúde 

pública, 

II. Ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa rendas aos serviços; 

III. Geração dos recursos necessários para a realização dos investimentos, visando 

o cumprimento das metas e objetivos do planejamento; 

IV. Inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos; 

V. Recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de 

eficiência; 

VI. Remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços 

contratados; 

VII. Estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os 

níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços; e 

VIII. Incentivo a eficiência dos prestadores dos serviços. 

Tais ferramentas indicam que a tarifa está diretamente vinculada a melhoria do quadro 

nacional sobre saneamento. 

Classificam-se as tarifas em dois grandes grupos, de acordo com Martins (2016), 

simples ou composta. Sendo que as simples são baseadas exclusivamente no consumo de água, 

subdivididas em uniforme ou de base variável (crescente ou decrescente). Para os casos onde a o 

preço unitário é fixo, para o produto, tem se a chamada tarifa uniforme. Segundo Pires (1999), 

conforme citado por Martins (2016), no estado de São Paulo ocorre a aplicação de tarifas compostas 

de duas ou mais quotas, sendo uma delas referente ao consumo e a outra fixada com base em um 

atributo de propriedade (juros ou amortização de despesas da construção). 

Modelagem Tarifária 

Para Pires e Piccinni (1999), apud Martins (2016), a regulação de preços é dividida 

em dois grandes grupos de modelagem: (a) taxa de retorno: cujas características promovem grande 

incentivo ao investimento em detrimento do ganho da eficiência. (b) desempenho: menor estimulo a 

realização de investimento em detrimento do ganho de eficiência.  

No primeiro grupo estão os modelos relacionados a taxas de remuneração e custo dos 

serviços. Já para o segundo grupo, temos os modelos de price cap (regulados pela tarifa máxima), 

revenue cap (regulados pela receita máxima), ou benchmarking (regulados por comparação). 
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MÉTODOS 

O enfoque metodológico baseias se em uma abordagem estatística, pautada pela 

análise da correlação entre as variações dos indicadores e da tarifa média praticada, dos prestadores 

de serviço nas regiões sul e sudeste do Brasil. 

Os prestadores foram subdivididos de acordo com: a) a classe jurídica; b) tipo de 

serviço prestado; c) o porte populacional; d) saldo financeiro. 

Seleção do Espaço Amostral 

De posse dos dados obtidos do portal do SNIS, para o período entre os anos de 1995 

e 2017, iniciou-se a etapa de refino das informações e verificação de dados disponíveis. Para tanto 

foi necessário o estabelecimento dos critérios de seleção dos prestadores.  

Quanto as classes jurídicas, optou-se pela escolha dos prestadores pertencentes aos 

grupos: Autarquias, Empresas Públicas e Empresas Privadas. Muito embora a quantidade de 

prestadores pertencentes a classe Administração Pública Direta, seja expressiva, estes não foram 

considerados pois, em muitos dos casos, sua tarifação é pautada por premissas populistas em 

detrimento de critérios técnicos. 

Também foram selecionados apenas os prestadores de serviço de abastecimento de 

água e coleta de esgota, por entender que estes possuíam adicionalmente o impacto do sistema de 

esgotamento sanitário sobre a tarifa final. 

Os estratos populacionais adotados foram: a) até 5.000 habitantes, b) de 5.001 e 10.000 

habitantes, c) de 10.001 e 25.000 habitantes; d) de 25.001 a 50.000 habitantes, e) de 50.001 a 100.000 

habitantes, f) mais de 100.000 habitantes. 

Como sistema superavitário financeiramente, definiu-se que são “os sistemas cuja 

Receita Operacional Direta Total (FN001) é superior as Despesas Totais com o Serviço (FN017)”. 

Segundo o Glossário de Indicadores – 2016, temos que a Receita Operacional Direta 

Total (FN001) é “valor faturado anual decorrente das atividades-fim do prestador de serviços, 

resultante da exclusiva aplicação de tarifas e/ou taxas”. Já as Despesas Totais com os Serviços 

(FN017) trata-se do “valor anual total do conjunto das despesas realizadas para a prestação dos 

serviços”. 
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Tabela 1 - Espaço amostral final, para o ano de 2017, de acordo com os critérios estabelecidos. (Fonte: 

Próprio autor, 2019) 

População 5.000 10.000 25.000 50.000 100.000 >100.000 Total 

A
u

ta
rq

u
ia

 

ES 0 1 4 6 0 2 13 

MG 0 7 7 13 10 11 48 

RJ 0 0 0 0 1 1 2 

SP 0 3 5 12 11 21 52 

PR 1 3 1 2 2 0 9 

RS. 0 0 0 0 0 4 4 

SC 0 2 5 6 2 3 18 

E
m

p
re

sa
 p

ú
b

li
ca

 

ES 0 0 0 0 0 0 0 

MG 4 7 7 0 0 1 19 

RJ 0 0 0 0 0 0 0 

SP 0 0 0 1 0 1 2 

PR 0 0 0 0 0 0 0 

RS 0 0 0 0 0 0 0 

SC 0 0 0 0 0 0 0 

E
m

p
re

sa
 p

ri
v
a

d
a

 

ES 0 0 0 0 0 1 1 

MG 0 0 2 0 0 0 2 

RJ 0 0 1 3 2 5 11 

SP 1 0 5 2 3 3 14 

PR 0 0 0 0 0 0 0 

RS 0 0 0 0 0 0 0 

SC 0 0 0 0 1 0 1 

Total  6 23 37 45 32 53 196 

Correlação 

DEVORE (2016) explica que há várias situações em que o objetivo de estudar o 

comportamento conjunto de duas variáveis é verificar se elas estão relacionadas, e não usar uma para 

predizer o valor da outra. 

Coeficiente de Correlação Amostral r 

Dados n pares numéricos (x1, y1), (x2,y2),..., (xn,yn), é natural falar de x e y como tendo 

uma relação positiva(negativa) se os x grandes(pequenos) são emparelhados com os y 

grandes(pequenos) (Devore,2016). Considere a quantidade 

𝑆𝑥𝑦 =  ∑ (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)𝑛
𝑖=1 =  ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 −  

(∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 )

𝑛
     (1) 

Logo, se a relação for fortemente positiva, um xi acima da média �̅� tenderá a estar 

pareado com um yi, acima da média �̅�, de modo que (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�) > 0, e esse produto será 

também positivo quando ambos, xi e yi, estiverem abaixo das respectivas médias (Devore,2016). De 

modo que uma relação positiva (negativa), portanto, significa que Sxy será positiva (negativa). 
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Por definição então, o coeficiente de correlação amostral para os n pares (x1, y1), ..., 

(xn, yn) é 

𝑟 =  
𝑆𝑥𝑦

√∑(𝑥𝑖−�̅�)2√∑(𝑦𝑖−�̅�)2
=  

𝑆𝑥𝑦

𝑆𝑥𝑥𝑆𝑦𝑦
        (2) 

Ocorre então uma pergunta frequente: “Quando é possível dizer que existe uma 

correlação forte entre as variáveis e quando a correlação é fraca?”. Devore (2016) sugere a utilização 

de uma regra de ouro informal para caracterizar o valor de r: 

Tabela 2 - Classificação de acordo com o coeficiente de Correlação (Fonte: Devore, 2016) 

Fraco Moderado Forte 

-0,5 ≤ r ≤ 0,5 Tanto -0,8 ≤ r ≤ -0,5 quanto 0,5 < r < 0,8 Tanto r ≥ 0,8 quanto r ≤ -0,8 

Posto isto, procedeu-se com o cálculo da correlação para os pares formados sempre 

pela tarifa média praticada e um dos demais indicadores disponíveis, do mesmo sistema. De forma a 

conhecer, de maneira direta, a relação entre todos os indicadores frente a tarifa média praticada. Tal 

cálculo foi feito com o auxílio da ferramenta Microsoft Excel® 2017, através da fórmula nativa de 

cálculo de correlação (CORREL). Conforme explicado anteriormente, os relatórios anuais não 

possuem 100% dos valores para todos os seus indicadores. Utilizou-se então uma condicional para o 

cálculo da correlação de tal forma que a correlação seria calculada apenas quando, para um sistema, 

os dados de no mínimo 3 anos estivessem disponibilizados dentro do espaço amostral. 

Tal metodologia foi empregada para todos os sistemas contidos na Tabela 01. Por fim, 

calculou-se o valor médio das correlações encontradas, mantendo as subdivisões adotadas. Notou-se 

então que haviam para um mesmo indicador, de operadores distintos, pertencentes a mesma classe 

jurídica e a mesma faixa populacional, valores de correlação diametralmente opostos, isto é, valor de 

forte correlação positiva e negativa. Para minimizar os efeitos desta verificação, foram calculadas as 

médias positivas e negativa em separado, de obtendo assim o valor médio para ambas as situações. 

De início os resultados apresentaram um número elevado de informações cuja 

correlação era classificada como forte. Obtivemos por exemplo, para autarquias, em cidades com 

população entre 5.001 e 10.000 habitantes, um total de 117 indicadores e informações que atendiam 

a classificação proposta. Sendo assim, optou-se por considerar variáveis com forte correlação comuns 

a todos os estratos populacionais, para uma mesma classe de prestadores. Obtendo, por fim, o 

resultado apresentado nas tabelas 03, 04 e 05 a seguir: 
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Tabela 3 - Total de Indicadores e Informações com forte correlação com a Tarifa Média Praticada para 

sistema operados por Autarquias. (Fonte: O Próprio Autor, 2019) 

Autarquia 

5.000 10000 25000 50000 100000 >100000 

AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas 

AG014 - Quantidade de economias ativas de água micromedidas 

AG014A - Quantidade de economias ativas de água micromedidas no ano anterior ao de referência. 

ES002 - Quantidade de ligações ativas de esgotos 

ES002A - Quantidade de ligações ativas de esgoto no ano anterior ao de referência. 

ES003 - Quantidade de economias ativas de esgotos 

ES003A - Quantidade de economias ativas de esgoto no ano anterior ao de referência. 

ES008 - Quantidade de economias residenciais ativas de esgotos 

ES008A - Quantidade de economias residenciais ativas de esgoto no ano anterior ao de referência. 

ES009 - Quantidade de ligações totais de esgotos 

FN001 - Receita operacional direta total 

FN002 - Receita operacional direta de água 

FN003 - Receita operacional direta de esgoto 

FN005 - Receita operacional total (direta + indireta) 

FN006 - Arrecadação total 

FN010 - Despesa com pessoal próprio 

FN015 - Despesas de Exploração (DEX) 

FN017 - Despesas totais com os serviços (DTS) 

FN021 - Despesas fiscais ou tributárias computadas na DEX 

IN003 - Despesa total com os serviços por m3 faturado 

IN005 - Tarifa média de água 

IN006 - Tarifa média de esgoto 

IN026 - Despesa de exploração por m3 faturado 

IN027 - Despesa de exploração por economia 

 

Tabela 4 - Total de Indicadores e Informações com forte correlação com a Tarifa Média Praticada para 

sistema operados por Empresas Públicas. (Fonte: O Próprio Autor, 2019) 

Empresa Pública 

5.000 10000 25000 50000 100000 >100000 

AG002 - Quantidade de ligações ativas de água 

AG014 - Quantidade de economias ativas de água micromedidas 

AG021 - Quantidade de ligações totais de água 

AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas 

AG022A - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas no ano anterior ao de 

referência. 

ES002A - Quantidade de ligações ativas de esgoto no ano anterior ao de referência. 

ES003A - Quantidade de economias ativas de esgoto no ano anterior ao de referência. 

ES008A - Quantidade de economias residenciais ativas de esgoto no ano anterior ao de referência. 

ES009A - Quantidade de ligações totais de esgoto no ano anterior ao de referência. 

FN013 - Despesa com energia elétrica 

FN035 - Despesas com juros e encargos do serviço da dívida, exceto variações monetária e cambial 

IN005 - Tarifa média de água 

IN074 - Duração média das intermitências 
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Tabela 5 - Total de Indicadores e Informações com forte correlação com a Tarifa Média Praticada para 

sistema operados por Empresas Privadas. (Fonte: O Próprio Autor, 2019) 

Empresa Privada 

5.000 10000 25000 50000 100000 >100000 

AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas 

FN001 - Receita operacional direta total 

FN002 - Receita operacional direta de água 

FN005 - Receita operacional total (direta + indireta) 

FN006 - Arrecadação total 

FN015 - Despesas de Exploração (DEX) 

FN017 - Despesas totais com os serviços (DTS) 

IN005 - Tarifa média de água 

IN026 - Despesa de exploração por m3 faturado 

 

Conclusão 

Há que se destacar que dos 196 sistemas avaliados 74,48% eram operados em regime 

de autarquia, contra 10,71% operados por empresas públicas e 14,79% operados por empresas 

privadas. Muito embora o senso comum tenda a associar a administração empresarial a eficiência, os 

dados indicam que para os sistemas superavitários administrados por regime de autarquia, o número 

de variáveis com forte correlação com a tarifa média praticada é bastante superior (24) ante as 

empresas públicas (13) e as empresas privadas (09).  

Observa-se também que o para as empresas públicas, os sistemas apresentam foco nos 

indicadores operacionais de água (designados pelo prefixo “AG”) e esgoto (prefixo “ES”). Já as 

empresas privadas, apresentam maior foco nos indicadores financeiros (prefixo “FN”). 

Cabe ressaltar a ampla distribuição das variáveis, especificamente para os sistemas 

autárquicos. Exceto para uma única variável (AG022) todas as demais encontradas para as empresas 

privadas são comuns às autarquias. De tal forma que, podemos dizer que elas podem não adotar a 

mesma metodologia para a definição da tarifa, porém os parâmetros para esta definição, com base na 

correlação, são os mesmos. Isto pois, apesar de apresentarem forte correlação, o valor destas 

correlações não são exatamente os mesmos. 

Neste sentido, nota-se que a redução de um universo de 225 indicadores e informações 

para um conjunto de 09 (empresas privadas), 13 (empresas públicas) e 27 (autarquias) representa um 

total de 4%, 5,7% e 12%, respectivamente, pode ser vista como indicativo de uma falta de 

padronização, na metodologia para a implementação de tarifas nos sistemas de abastecimento de água 

e coleta de esgoto no Brasil. 
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