
06/11/2018 SEI/GDF - 10833807 - Ata

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13565107&infra_siste… 1/2

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO
DISTRITO FEDERAL

Conselho de Saneamento Básico do Distrito Federal

 

Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às 14h30min, no Auditório da Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal – FECOMÉRCIO, em Brasília/DF, realizou-se a 1ª
Reunião Extraordinária do Conselho de Saneamento Básico do Distrito Federal – CONSAB/DF, com a
presença do conselheiro DIEGO LOPES BERGAMASCHI – SINESP representando a Presidência do
Conselho; dos membros do Conselho: ADRIANA MOREIRA DIAS – SEMA; EDNA AIRES – SEGETH; JULIO
CESAR LIMA – SEPLAG; EVERALDO RESENDE SILVA – SES; KARINE KAREN CAMPOS – IBRAM; DÉBORA
TOLENTINO LUZZI DINIZ – ADASA; JOSÉ RICARDO SILVA DE MORAES – CAESB; VANESSA FIGUEIREDO M.
DE FREITAS – NOVACAP; RODRIGO DE SABOYA ROCHA MIRANDA – FIBRA; JOÃO VICENTE FEIJÃO NETO –
FECOMÉRCIO/DF; SÉRGIO ANTÔNIO GONÇALVES – ABES/DF; BEATRIZ RODRIGUES DE BARCELOS – UCB;
CRISTINA CÉLIA SILVEIRA BRANDÃO – UnB; AVAY MIRANDA JUNIOR – FAPE/DF, bem como dos
convidados: CASSIO LEANDRO COSSENZO – ADASA; DIOGO FERREIRA – ADASA; JORGE WERNECK –
ADASA; JULIANA PINHEIRO – ADASA; ALINE BATISTA DE OLIVEIRA – CAESB; GUILHERME DE ALMEIDA –
SLU; LUCIANA FIGUERAS – CORSAP; GABRIEL MARTINS – SINESP e CAROLINE NUNES – SINESP. A pauta da
reunião contemplava: 1. Apresentações a serem realizadas pela Companhia de Saneamento Ambiental do
Distrito Federal – CAESB e Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal – ADASA sobre
os seguintes tópicos: Crise Hídrica no DF e o fim do racionamento de água; Tarifa de Con�ngência
- aplicabilidade diante do regramento de u�lização e Reajuste Tarifário Anual da CAESB (2018-2019). 2.
Informes. O representante da Presidência do Conselho, Diego Bergamaschi iniciou a reunião colocando
em votação a Ata da 3ª Reunião Ordinária do CONSAB/DF realizada em 07 de junho de 2018. Inexis�ndo
mo�vação em contrário, a ata foi aprovada por unanimidade. O convidado da ADASA, Jorge Werneck,
iniciou apresentação abordando sobre a situação dos recursos hídricos no Distrito Federal; gestão por
bacia hidrográfica; disponibilidade hídrica; dados do monitoramento do volume ú�l do Reservatório do
Descoberto; impactos da gestão na recuperação do Descoberto; bem como as simulações do
Reservatório do Descoberto. Em seguida, o convidado da ADASA, Cassio Cossenzo, apresentou sobre a
tarifa de con�ngência; o reajuste tarifário anual e a revisão da tarifária extraordinária. Por fim, a
convidada da CAESB, Aline Ba�sta, apresentou as ações da Companhia para enfrentamento da crise
hídrica; campanhas sobre uso consciente da água; tarifa de con�ngência; plano de rodízio do
fornecimento de água; subsistema produtor de água do Lago Norte; sistema produtor de água de
Corumbá; programa de redução e controle de perdas; ações da CAESB para preservação dos mananciais e
resultados alcançados no reservatório Descoberto e Santa Maria. A convidada do CORSAP, Luciana
Figueras, realizou ques�onamento a respeito da qualidade de água de abastecimento da ETE Melchior. O
representante da SINESP, Diego Bergamaschi, explicou que existem projetos de inves�mentos para
melhoria da qualidade de lançamento de efluentes, especialmente da referida ETE, conforme dados do
Plano Distrital de Saneamento Básico – PDSB. A representante da CAESB, Aline Ba�sta, enfa�zou a
informação de que obras de melhoria da ETE Melchior serão incorporadas nas a�vidades da Companhia.
O representante da ABES/DF, Sérgio Gonçalves, alertou sobre os índices pluviométricos atuais no Estado
de São Paulo, onde em algumas localidades foi decretado racionamento de água, e pediu atenção para
que o Distrito Federal não passe novamente por racionamento. Sérgio Gonçalves solicitou atenção
também ao ajuste da tarifa solicitado pela CAESB à Agência Reguladora de 9%, contudo, a ADASA
concedeu apenas 2% e o Governo do Distrito Federal vetou o reajuste. O conselheiro apontou
preocupação quanto falta de recursos para inves�mentos da Companhia e que poderia afetar, por
exemplo, em melhoria do percentual de perda de água no sistema. A representante da SEGETH, Edna
Aires, reforçou o ques�onamento realizado pelo representa da ABES/DF. A representante da UnB, Cris�na
Brandão, alertou para a questão do racionamento de água, especialmente no que se refere à Tarifa de
Con�ngenciamento, que impactou no consumo de água de populações carentes, que acabaram por ter
acesso a uma quan�dade inferior à quan�dade mínima de água estabelecida pela Organização das
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Nações Unidas – ONU. Cris�na Brandão também solicita dados das vazões dos sistemas de
abastecimento de água, especialmente, o Índice de Qualidade de Água (IQA) durante o período da seca.
O convidado da ADASA, Jorge Werneck, em resposta ao ques�onamento da representante da UnB, sobre
o IQA, destaca que a solução para os conflitos da temá�ca deverá ser objeto de esforços integrados.
Também destacou a criação de um Sistema de Monitoramento dos dados das Estações de Tratamento de
Água. O representante da SINESP, Diego Bergamaschi, informou que se algum órgão ou en�dade
necessitar alterar o nome de algum de seus representantes, que encaminhe O�cio à Secretaria-Execu�va
para que seja realizada a publicação de nova Portaria. Reunião encerrada pelo conselheiro Diego
Bergamaschi, representante da Presidência do Conselho. Encaminhamentos: a. Envio das apresentações
realizadas pela ADASA e CAESB aos Conselheiros.

 

 

GABRIEL FONTE

Relator

 

 

DIEGO BERGAMASCHI

Secretaria Execu�va

Representante Presidência

 

Documento assinado eletronicamente por GABRIEL MARTINS SALES FONTE - Matr. 0271645-3,
Diretor(a) de Estudos e Projetos, em 25/09/2018, às 14:51, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DIEGO LOPES BERGAMASCHI - Matr. 0268783-6,
Secretário(a)-Execu�vo(a) do Conselho de Saneamento Básico do Distrito Federal, em
25/09/2018, às 17:54, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 10833807 código CRC= 2FD85FD2.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Públicas, lote B, Bloco A-15 - Bairro Zona Industrial (Guará) - CEP 71215-000 - DF

00110-00001461/2018-53 Doc. SEI/GDF 10833807



Jorge Werneck



• Estados brasileiros 

com disponibilidade 

hídrica 

< 1.700 m³/hab./ano

• Risco de estresse 

hídrico (UNESCO).



Fonte: Rebouças et al. (1999)



~3 milhões de habitantes

946 m³/hab.ano





Correio Braziliense (2014)

2,25% a.a.









Rede de monitoramento de águas superficiais da ADASA

Rede de monitoramento de águas subterrâneas





360mm/ano

1.60 m³/s





-34%









Período do Racionamento



OBS: como ainda não há hidrometração em todas as captações, parte dos valores da agricultura foram estimados 

utilizando base técnica (área irrigada, cultivos, literatura,...)

Caesb
Qout.: 6,0 m³/s

Qmáx.: ~5,2 m³/s

Qméd.antes: 4,7 m³/s

Agricultores
A.Irrigável: ~2500 ha

Qmáx: 2,5 m³/s

Qméd.antes: 2,0 m³/s







Fundo do 

Reservatório

Curva atual

Como seria sem 

as restrições 

adotadas



Subsistema Lago Norte

Subsistema Bananal















-320mm

-23%

+19%

Estação Descoberto-Barragem (Cód. 60435500)



-34%





(2016)

EXEMPLO















Entre 2016 e 2018, foram 31 Resoluções da 

ADASA diretamente ligadas à gestão da crise



e outros...



Jorge Werneck



FIM DO RACIONAMENTO NO 
DISTRITO FEDERAL
AÇÕES IMPLEMENTADAS E RESULTADOS ALCANÇADOS



COMANDOS REGULATÓRIOS
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CAMPANHAS SOBRE USO CONSCIENTE DA ÁGUA

CAMPANHA USO CONSCIENTE 1º FILME DA CAMPANHA “USO CONSCIENTE DA 

ÁGUA” EM PARCERIA COM A GLOBO
2º FILME DA CAMPANHA “USO CONSCIENTE DA 

ÁGUA” EM PARCERIA COM A GLOBO

3º FILME DA CAMPANHA “USO 

CONSCIENTE DA ÁGUA” EM 

PARCERIA COM A GLOBO



Financiar os investimentos 
emergenciais.

Incentivar os usuários a reduzirem 
o consumo de água.

O saldo não utilizado do recurso 
será convertido em modicidade 
tarifária para os usuários.

TARIFA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVOS



TARIFA DE CONTINGÊNCIA

* Após pagamento dos tributos

V
A
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R

A
D

O

VALOR FATURADO
RS 89,2 Milhões

TRIBUTOS
RS 15,1 Milhões

VALOR 
ARRECADADO*
RS 69,8 Milhões

Fonte: Contabilidade. Dados até abril/2018. 



CICLO DE 6 DIAS

Rodízio 
estruturado 

em 3 estágios:
48 Horas

72 Horas

24 Horas
Abastecimento 
Interrompido

Abastecimento 
em Estabilização

Abastecimento 
Normalizado

PLANO DE RODÍZIO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA

95% DO 
ASBTECIMENTO 
RETORNA NAS 

PRIMEIRAS 24 HORAS



Estação Elevatória de Água 
Bruta

Captação do Ribeirão 
Bananal

INVESTIMENTO: 

R$ 19 MILHÕES

CONCLUSÃO: 
OUTUBRO/2017

AUMENTO DA PRODUÇÃO 
DE ÁGUA EM 700 L/s

SUBSISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA DO RIBEIRÃO BANANAL



INVESTIMENTO: 

R$ 45 MILHÕES

CONCLUSÃO: 
OUTUBRO/2017

AUMENTO DA PRODUÇÃO 
DE ÁGUA EM 700 L/s

SUBSISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA DO LAGO NORTE



INTERLIGAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO

1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA



INTERLIGAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO

4ª ETAPA 5ª ETAPA INVESTIMENTO:

R$ 12 MILHÕES

CONCLUÍDO ATÉ A 4ª   

5ª ETAPA EM FASE FINAL DE 
PROJETO

TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA DO 
SISTEMA TORTO/SANTA 
MARIA REFORÇADO PARA 
ÁREAS ATÉ ENTÃO ATENDIDAS 
PELO DESCOBERTO 



INVESTIMENTO TOTAL DO 
DISTRITO FEDERAL: 

R$ 275 MILHÕES

CONCLUSÃO: 2018

AUMENTO DA PRODUÇÃO DE 
ÁGUA EM 1.400 L/S NA 
PRIMEIRA ETAPA E 2.800 L/S 
AO FINAL DE PROJETO

SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA DE CORUMBÁ



PROGRAMA DE REDUÇÃO E CONTROLE DE PERDAS

Hidrômetros
200.939 hidrômetros substituídos em todo o 

Distrito Federal 

Válvulas Redutoras de 
Pressão

300 válvulas instaladas � 90 com sistema de 
controle de pressão noturno 

Telemetria de 100 macromedidores �
controle de 11 Distritos de Medição 

Obras de setorização e adequação das redes 
de água em 24 localidades do DF 

Sistema para gestão integrada da rede de 
distribuição de água

Telemetria

Setorização e 
adequação das redes 

de água

Monitoramento dos 
setores de 

abastecimento

INVESTIMENTO TOTAL 
PREVISTO: 

R$ 170 MILHÕES

CONCLUSÃO: 2019



381 373 349
308

250

381 377

313

2015 2016 2017 2018 2019

Índice de Perdas por Ligação [l/dia/lig.]

Metas Perdas

PROGRAMA DE REDUÇÃO E CONTROLE DE PERDAS

RESULTADOS 
ALCANÇADOS

* Metas do Programa BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento)



CONSUMO PER CAPTA DA POPULAÇÃO DO DF



Ações de Educação Ambiental 
(Expresso Ambiental, 
Mensageiros da Água, Professor 
do Lago e outros)

Projeto Produtor de Água do 
Pipiripau (investimento de 400 
mil por ano)

Projeto Descoberto Coberto 
(plantio de 90 mil mudas na 
bacia do Descoberto)

AÇÕES DA CAESB PARA PRESERVAÇÃO 
DOS MANANCIAIS

OBJETIVO DE 
PRESERVAÇÃO 
DAS BACIAS DE 
MANANCIAIS



RESULTADOS ALCANÇADOS NO RESERVATÓRIO DESCOBERTO

VOLUME ÚTIL DO RESERVATÓRIO DESCOBERTO

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

V
o

lu
m

e
 Ú

ti
l (

%
)

2015 2016 2017 2018

Volume útil em 
02/07/2017 

47,6%
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RESULTADOS ALCANÇADOS NO RESERVATÓRIO SANTA MARIA

VOLUME ÚTIL DO RESERVATÓRIO SANTA MARIA
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02/07/2018 

59,4%

Volume útil em 
02/07/2017 

48,5%



Aline Batista de Oliveira Soares

Assessoria de Planejamento, Regulação e 
Modernização Empresarial-PRM

alinebatista@caesb.df.gov.br

OBRIGADA!



1ª Reunião Extraordinária

CONSAB

Brasília, 05 de julho de 2018



Tarifa de Contingência

Reajuste Tarifário Anual

Revisão Tarifária Extraordinária

Introdução



Tarifa de Contingência

Reajuste Tarifário Anual

Revisão Tarifária Extraordinária

Introdução



LEGISLAÇÃO



� A Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, estabelece as
diretrizes nacionais para o saneamento básico.

Art. 23. A entidade reguladora editará normas relativas às
dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços,
que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos:

XI - medidas de contingências e de emergências, inclusive
racionamento;

“Art. 46. Em situação crítica de escassez ou contaminação de
recursos hídricos que obrigue à adoção de racionamento,
declarada pela autoridade gestora de recursos hídricos, o ente
regulador poderá adotar mecanismos tarifários de contingência,
com objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes, garantindo
o equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a gestão da
demanda. (grifo nosso).”

Legislação



� Resolução ADASA nº 13, de 15 de agosto de 2016, que 
estabelece os volumes de referência e as ações de 
contenção em situações críticas de escassez hídrica nos 
reservatórios do Descoberto e de Santa Maria, visando 
assegurar os usos prioritários dos recursos hídricos.
� 60% - Estado de atenção
� 40% - Estado de alerta
� 20% - Estado de restrição de uso

Legislação



� Resolução ADASA nº 15, de 16 de setembro de 2016, 
que declara a situação crítica de escassez hídrica nos 
Reservatórios do Descoberto e de Santa Maria. Essa 
declaração autorizou a adoção de mecanismos 
tarifários de contingência, conforme os § 3º e 4º do Art. 
4º da Resolução ADASA nº 13/2016.

� Resolução ADASA nº 17, de 7 de outubro de 2016, que 
estabeleceu a Tarifa de Contingência para os serviços 
públicos de abastecimento de água do Distrito 
Federal.

Legislação



� Resolução ADASA nº 20, de 07 de novembro de 2016, que 
declarou o estado de restrição de uso dos recursos hídricos 
e estabeleceu o regime de racionamento do serviço de 
abastecimento de água nas localidades atendidas pelos 
reservatórios do Descoberto e Santa Maria.

� Resolução nº 06, de 05 abril de 2017, que estabelece os 
procedimentos operacionais para acesso aos recursos 
oriundos da Tarifa de Contingência para os serviços 
públicos de abastecimento de água do Distrito Federal, 
prestados pela Companhia de Saneamento Ambiental do 
Distrito Federal - CAESB, em virtude de escassez hídrica e 
dá outras providências.

Legislação



� Conscientização (redução voluntária)



� Tarifa de Contingência 

(redução incentivada)

� Sinalizar ao usuário a 
necessidade de redução do 
consumo de água

� Manter os reservatórios em nível 
adequado ao abastecimento, até 
a chegada do período das 
chuvas

� Evitar o racionamento



� Racionamento 

Restrição de oferta

(redução imposta)



Desenvolvimento da metodologia:

• Discussões no âmbito da Câmara Técnica de Saneamento Básico, 
Recursos Hídricos e Saúde – CTSan da Associação Brasileira de Agências 
de Regulação – ABAR, desde o ano de 2014

• Discussões presenciais, por email e via Skype com outras agências 
reguladoras

• Análise do documento de referência elaborado pela CTSan-ABAR
• Análise de literatura nacional e internacional
• Participação de técnicos das seguintes agências reguladoras para 

construção da metodologia:
• ARSAE-MG
• ARSI-ES
• ARSESP

• Estudo dos casos de São Paulo, Espírito Santo, Ceará e Minas Gerais 
para enfrentamento da crise hídrica, além da análise do caso de energia 
elétrica vivenciado em 2001

Tarifa de Contingência



Experiência de São Paulo



Fonte: http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=574

2015 e 2016

Bônus desconto
1.113,5 milhões

Tarifa de Contingência
724,4 milhões

Prejuízo total para a 
SABESP

389,1 milhões



Modelos de Tarifa de Contingência

a) Aumento percentual geral: aumento com percentual idêntico em todas as categorias
(residencial, tarifa social, comercial, industrial e público) e faixas de consumo.

b) Aumentos associados ao volume consumido (exceto tarifa fixa ou consumo mínimo),
que podem ser implementados de três formas: (i) aumento uniforme entre todos os
blocos de consumo, (ii) aumentos somente para consumo acima de certa
quantidade pré-estabelecida, (iii) aumentos crescentes conforme o consumo de
água.

c) Aumentos associados ao volume consumido por categorias: aumentos variam
segundo categoria e faixa de consumo.

d) Metas individuais: consumo histórico de cada usuário é usado para o
estabelecimento da meta individual e aumentos tarifários são aplicados sobre
consumos excedentes. A penalização pela ultrapassagem da meta de consumo pode
ser aplicada sobre a fatura total ou apenas sobre o volume excedente.

e) Cotas de uso e aumentos tarifários a grupos de usuários específicos: Impõe cotas
de uso e, por consequência, tarifas mais elevadas para determinados grupos de
usuários. Por outro lado, destaca-se a isenção da sobretaxa para grupos específicos
de usuários, como, por exemplo, aqueles relacionados a atividades essenciais.

Fontes:   ZIEBURTZ, Bill; STAFF, Awwa. Principles of water rates, fees, and charges. American Water Works Association, 2012.

BARDELIN, Cesar Endrigo Alves. Os efeitos do racionamento de energia elétrica ocorrido no Brasil em 2001 e 2002 com ênfase 
no consumo de energia elétrica. 2004. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.



Tarifa de Contingência:
percentual adicional sobre fatura de água

Percentual diferenciado por categoria

Se o usuário mantiver o consumo, haverá aumento de fatura
(exceto nos casos de consumo abaixo do mínimo – 10 m3). 

Para manter ou reduzir o valor da fatura atual, o usuário terá de 
diminuir seu consumo

Indução à mudança de hábito



Tarifa de Contingência

Categoria Residencial Normal                   40%

Categoria Residencial Popular 
20%

Comercial, Industrial e Pública

Aplicado somente sobre a Tarifa de Água

85% dos usuários são atendidos pelos serviços de água e esgoto
Estes usuários, quando  classificados na:

• Categoria Residencial Normal, terão um impacto de 20% na fatura
• Categoria Residencial Popular, Comercial, Industrial e Pública terão 

um impacto de 10% na fatura



Tarifa de água                                                55,15
Tarifa de esgoto  100%                                55,15

15

0 - 10        10         1         10       2,86          28,60
11 - 15                    1           5       5,31           26,55

110,30

15 m3Volume medido

55,15Tarifa de água

110,30Total da Fatura

Fatura atual 

Usuário atendido pelos serviços de água e esgoto da 
Categoria Residencial Normal, com consumo de 15 m3



Tarifa de água                                                55,15
Tarifa de esgoto  100%                                55,15

Tarifa de Contingência (40%)                     22,06

15

0 - 10        10         1         10       2,86          28,60
11 - 15                    1           5       5,31           26,55

132,36

15 m3Volume medido

55,15Tarifa de água

132,36Total da Fatura

Fatura com Tarifa de Contingência 

22,06Tarifa de Contingência

Usuário atendido pelos serviços de água e esgoto da 
Categoria Residencial Normal, com consumo de 15 m3

40% da Tarifa de água

Impacto real de 20% para o usuário
Valor anterior: R$ 110,30

Valor atual: 132,36



Tarifa de água                                                44,53
Tarifa de esgoto  100%                                44,53

Tarifa de Contingência (40%)                     17,81

13

0 - 10        10         1         10       2,86          28,60
11 - 15                    1           3       5,31           15,93

106,87

Usuário atendido pelos serviços de água e esgoto da 
Categoria Residencial Normal, com consumo de 15 m3

13 m3Volume medido

44,53Tarifa de água

106,87Total da Fatura

Fatura com Tarifa de Contingência e 
Economia de 15%  no consumo

17,81Tarifa de Contingência

Redução de 2 m3



Tarifa de água                                                55,15
Tarifa de esgoto  100%                                55,15

15

0 - 10        10         1         10       2,86          28,60
11 - 15                    1           5       5,31           26,55

110,30

Conta sem Tarifa de Contingência 

Tarifa de água                                                44,53
Tarifa de esgoto  100%                                44,53

Tarifa de Contingência (40%)                     17,81

13

0 - 10        10         1         10       2,86          28,60
11 - 15                    1           3       5,31           15,93

106,87

Conta com Tarifa de Contingência 

Resultados

•Alcance da meta de 15%
•Redução do consumo – consumo consciente
•Redução do valor a pagar

•Caso o consumo tenha sido inferior ao consumo do mesmo mês do 
ano anterior, o usuário receberá bônus-desconto no percentual de 
20%  (Lei 4341/2009)



Principais aspectos da Resolução

Isenções

Estão isentos os usuários que consumirem até 10 m3 e os que prestam serviço 
de caráter essencial, como hospitais, hemocentros, centros de diálise, 
prontos-socorros, casas de saúde e estabelecimentos de internação coletiva

Entrada em vigor

Quando o nível de um dos reservatórios (Descoberto ou Santa Maria) atingir 
25% de seu volume útil.

Cobrança em unidades mistas

Quando for exercida mais de uma atividade na mesma unidade usuária, o 
percentual da tarifa de contingência a ser considerado deverá observar a 
categoria correspondente às tarifas de maior valor.



Principais aspectos da Resolução

Período de cobrança da tarifa

Tarifa de carácter temporário. Será cobrada enquanto o Distrito Federal 
estiver em situação crítica de escassez hídrica.

Utilização dos recursos provenientes da tarifa

� Cobrir custos operacionais eficientes adicionais (campanhas educativas, 
perfuração de poços artesianos, distribuição em caminhões pipa, etc.)

� Cobrir custos de capital
• Investimentos emergenciais (aquisição de bombas, reposição de 
equipamentos danificados, etc.)
• Estruturantes (substituição de redes, hidrômetros, novas fontes de 
captação, conservação ambiental de matas e nascentes, etc.)

A utilização dos recursos financeiros provenientes da tarifa de contingência 
dependerá de prévia autorização da ADASA.



Principais aspectos da Resolução

Destinação dos recursos

� Conta contábil específica da CAESB
� Acessada mediante autorização específica da ADASA
� Para mitigar efeitos da situação crítica de escassez hídrica, atual 
(emergencial) e futura (estruturante)

Existência de recursos ao final do estado de situação 

crítica de escassez hídrica

� Autorização  para investimentos  futuros e, se for o caso, reposição dos 
custos adicionais da CAESB; e 
�Possibilidade de reversão para a tarifa, reduzindo o próximo reajuste 
tarifário.
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Primeiros resultados



Primeiros resultados

A 77.118.929,39     

Processo nº: 197.000.887/2017 Equipamentos para resíduos - ETA Norte 6.800.000,00              

1.700.000,00             

Subtotal Autorizado 8.500.000,00             

Valor devolvido conforme Resolução n° 10 1.731.447,23             

Subtotal após devolução 6.768.552,77             

Processo nº: 197.000.887/2017 Interligação Santa Maria / Torto 24.150.000,00            

6.037.500,00             

Subtotal Autorizado 30.187.500,00           

Valor devolvido conforme Resolução n° 10 6.217.543,95             

Subtotal após devolução 23.969.956,05           

Processo nº: 197.001.096/2017 Volume morto Barragem Descoberto 5.000.000,00              

1.250.000,00             

Subtotal Autorizado 6.250.000,00             

Valor devolvido conforme Resolução n° 10 5.750.000,00             

Subtotal após devolução 500.000,00                

Processo nº: 197.001.095/2017 Subsistema Gama 12.000.000,00            

3.000.000,00             

Subtotal Autorizado 15.000.000,00           

Processo SEI nº 97.0001939/2018 Interligação Sobradinho/Planaltina 4.900.000,00              

1.225.000,00             

Subtotal Autorizado 6.125.000,00             

Processo nº: 197.000.666/2017 Publicidade e propaganda 820.263,55                 

Processo nº: 197.000.903/2017 PHOSLOCK 1.154.180,20              

Processo nº: 197.000.890/2017 Serviços de TI 160.320,65                 

Processo nº: 197.000.927/2017 Comunicação, Informação e Sensibilização 1.068.601,67              

Processo nº: 197.001.267/2017 Publicidade e propaganda 389.817,95                 

Processo nº: 197.000.905/2017 Canais  - tubos 1.001.586,32              

Processo SEI nº 97.0001407/2018 Canais  - tubos 976.257,07                 

Processo nº: 197.000.887/2017 Publicidade e propaganda 290.318,66                 

B 71.923.846,07        

RE 2.128.853,48              

R10 15.637.623,19            

IM 11.283.064,37            

SDA 11.678.495,62            

¹ acrescido de R$ 1.938.632,01 referente aos rendimentos  dos valores devolvidos

 Total Aplicado - Tarifa de Contingência

Total solicitado - autorizado

Impostos

Saldo disponível atual (A-B+RE-IM+R10)

 Rendimentos 

Solicitados  - liberados

Reserva adicional

Reserva adicional

Reserva adicional

Reserva adicional

¹ Valor devolvido conforme Resolução n° 10

Reserva adicional



Primeiros resultados



Primeiros resultados

92%

8%

Tarifa de Contingência (em % de utilização)

Custo de Capital

Custo Operacional



Captação de água no Lago Paranoá

� http://www.adasa.df.gov.br/area-de-imprensa/noticias/799-presidente-da-adasa-acompanha-testes-
de-captacao-de-agua-no-lago-paranoa

Primeiros resultados



Primeiros resultados



Tarifa de Contingência

Reajuste Tarifário Anual

Revisão Tarifária Extraordinária

Introdução



Obter subsídios e contribuições à proposta de
Reajuste Tarifário Anual de 2018 – IRT 2018 dos
serviços públicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário prestados pela
Companhia de Saneamento Ambiental do
Distrito Federal – CAESB

Objetivo

Nota Técnica SEI-GDF n.º 2/2018 - ADASA/SEF/COEE

Análise técnica



Como é a composição da tarifa?

TARIFA

Parcela A Parcela B
Componentes 

Financeiros

TFS TFU

Bônus 
Desconto

Custos 
operacionais 

eficientes

Receitas 
Irrecuperáveis

Remuneração 
dos 

investimentos



Reajuste Tarifário Anual: as tarifas são reajustadas por meio de

fórmula paramétrica definida no Contrato de Concessão com o

objetivo de restabelecer anualmente o poder de compra da receita da

concessionária;

Revisão Tarifária Periódica : consiste na revisão dos valores das

tarifas de água e esgoto, a cada 4 anos, alterando-os para mais ou

para menos, considerando as alterações na estrutura de custos e de

mercado da concessionária, os estímulos à eficiência e à modicidade

tarifária;

Revisão Tarifária Extraordinária: em qualquer data desde que 

comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Qual a diferença entre cada tipo de alteração?



� Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece
diretrizes nacionais para o saneamento básico.

� Lei Distrital nº 4.285, de 26 de dezembro
de 2008, que reestrutura a Agência Reguladora
de Águas, Energia e Saneamento Básico do
Distrito Federal – ADASA.

� Contrato de Concessão nº 001/2006-ADASA
que regula a exploração do serviço público de
abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Em quais regras se baseiam os reajustes e revisões? 



Sétima Subcláusula – Para manter o equilíbrio econômico e
financeiro do contrato de concessão na Data de Reajuste em
Processamento (DRP), as tarifas, homologadas na Data de
Referência Anterior (DRA), serão reajustadas por meio da
aplicação do Índice de Reajuste Tarifário (IRT) médio, assim
definido:

Qual é a fórmula e qual sua composição?



Com o advento da Lei Distrital nº 4.341/2009, o bônus-
desconto passou a ser considerado no cálculo tarifário, por
ser considerado custo não gerenciável, uma vez que de
política social definida por lei é de observância obrigatória.

O que mais faz parte da fórmula?
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��� =
0,1720 +  0,0505 + 4,5362 + 0,0192

0,1783 +  0,0335 + 4,4847 + 0,0373

Juntando todos os componentes da formula paramétrica, temos:

Tarifa da 
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Financeiros na 

data do reajuste 

em processamento 
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Tarifa da Parcela A 
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Tarifa Bônus-
desconto na 
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Tarifa da 

Parcela B na 

data do 

reajuste 

anterior



Qual o resultado aplicando a fórmula paramétrica?

��� =
0,1720 +  0,0505 + 4,5362 + 0,0192

0,1783 +  0,0335 + 4,4847 + 0,0373

��� =
4,7779

4,7338

��� = 0,93%



Tarifa de Contingência

Reajuste Tarifário Anual

Revisão Tarifária Extraordinária

Introdução



Obter subsídios e contribuições à proposta da
2ª Revisão Tarifária Extraordinária – 2ª RTE dos
serviços públicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário prestados pela
Companhia de Saneamento Ambiental do
Distrito Federal – CAESB

Objetivo

Nota Técnica SEI-GDF n.º 3/2018 - ADASA/SEF

Análise técnica



Lei Federal nº 11.445/2007

Art. 38. As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação
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.

Qual fundamento para a RTE? 



Reajuste Tarifário Anual: as tarifas são reajustadas por meio de

fórmula paramétrica definida no Contrato de Concessão com o

objetivo de restabelecer anualmente o poder de compra da receita da

concessionária;

Revisão Tarifária Periódica : consiste na revisão dos valores das

tarifas de água e esgoto, a cada 4 anos, alterando-os para mais ou

para menos, considerando as alterações na estrutura de custos e de

mercado da concessionária, os estímulos à eficiência e à modicidade

tarifária;

Revisão Tarifária Extraordinária: em qualquer data desde que 

comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Qual tipo é o objeto da audiência pública?



A previsão legal de revisão extraordinária exige,
cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) fatos não previstos no contrato;

b) fatos fora do controle do prestador dos
serviços; e

c) alteração no equilíbrio econômico-financeiro.

O que pode gerar uma RTE?



� mercado projetado não foi alcançado pelas receitas
diretas atuais em função das medidas restritivas ao
consumo estabelecidas pela Agência Reguladora em
função da crise hídrica;

� estudos feitos demonstravam que a CAESB deixaria de
faturar, de janeiro a maio de 2017, mais de R$ 51 milhões
em relação a receita requerida, haja vista a implantação
do racionamento do fornecimento de água;

� a CAESB possui capacidade instalada para produção da
demanda atual da população do Distrito Federal;

Quais são os fundamentos do pedido da Caesb?



� os investimentos estruturantes em execução foram
projetados para atendimento do crescimento da demanda
projetada até 2040;

� necessidade de revisão tarifaria extraordinária, para a
manutenção da receita requerida e, consequentemente, a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da
concessão;

� vem adotando medidas para reduzir despesas e liquidar os
empréstimos de curto prazo, contraídos em gestões anteriores,
no sentido de viabilizar maior capacidade de investimentos de
longo prazo

Quais são os fundamentos do pedido da Caesb?



Qual o impacto apontado para o desequilíbrio?

Considerando que a tarifa econômica atual praticada é de
R$ 4,7338/m3, o valor solicitado representaria um
acréscimo de 9,69% (nove inteiros e sessenta e nove
centésimos por cento).



Premissas utilizadas:

� redução de mercado - diferença entre o mercado

previsto e o mercado realizado;

� risco do negócio - avalia quem é o responsável por

suportar os risco;

� possibilidades de gestão da Concessionária - gestão de

perdas de água e ativação de pequenas captações;

�modicidade tarifária – havendo aumento deverá ser na

exata medida da demonstração de eficiência e na

medida da obrigação de suportar.

Qual a análise da Adasa sobre a RTE?



TARIFA

Parcela A Parcela B
Componentes 

Financeiros

TFS TFU

Bônus 
Desconto

Custos 
operacionais 

eficientes

Receitas 
Irrecuperáveis

Remuneração 
dos 

investimentos

Qual parte da tarifa sofreu impacto?

O valor que 

sofreu impacto 

com a queda 

de mercado, 

ainda não 

compensado, 

refere-se 

somente ao 

componente 

Parcela B.



A variação de 0,55% entre o volume previsto e o volume
realizado ocorrida o ano de 2016, faz parte da
metodologia do price cap e pode ser considerada como
risco do negócio.

Portanto, a análise realizada refere-se a 2017, quando a
variação observada no volume foi de 9,32%.

O valor requerido é  devido?



Qual a conclusão da Adasa?

Analisando:

1) as premissas da RTE;

2) que Concessionária não tem controle sobre eventos
climáticos

3) a possibilidade de aumento do volume captado; e,

4) a gestão de perdas;

Conclui-se que a diferença de mercado apurada em 2017
possui fatores que são gerenciáveis pela Concessionária e
outros não gerenciáveis que podem ser compartilhados
com a sociedade.



Qual a conclusão da Adasa?



Qual será o percentual?

Que poderá ser alterado (para mais ou para menos)

após o recebimento de novas informações e

contribuições na presente audiência pública.



Obrigado pela atenção

Cássio Leandro Cossenzo
Superintendente de Estudos Econômicos e Fiscalização Financeira - SEF

sef@adasa.df.gov.br


