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• Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de
São Paulo - ARSESP

Autarquia de regime especial, criada em 2007:

Lei estadual nº 1025 e Decreto nº 52.455

• Características do regime jurídico:

Independência decisória

Autonomia administrativa, orçamentária e financeira

Diretores com mandato fixo e estabilidade

• Regula, controla e fiscaliza os serviços de gás canalizado e de
saneamento básico de titularidade estadual, preservadas as
competências e prerrogativas municipais; exerce a regulação,
controle e fiscalização delegadas pelos demais entes da
Federação, especialmente nos serviços de saneamento básico
de titularidade municipal; fiscaliza as distribuidoras de energia
elétrica, PCHs e PCTs, por convênio com a ANEEL.
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Competências da ARSESP - Saneamento

Cumprir diretrizes da legislação nacional e estadual de saneamento;

Nos serviços de saneamento de titularidade municipal, exercer as
funções delegadas ao Estado de fiscalização, controle e regulação,
inclusive tarifária, nos termos da legislação, do instrumento de
delegação e dos contratos de outorga celebrados entre o titular e o
prestador de serviço.

Fixar as tarifas e proceder a seu reajuste e revisão, assegurando o
equilíbrio econômico-financeiro e a modicidade tarifária, mediante
mecanismos indutores da eficiência e que permitam a apropriação
social dos ganhos de produtividade.
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Atuação da ARSESP

Regulação do saneamento em 280 municípios paulistas

• SABESP – 278 municípios

• SANEAQUA – Mairinque

• ODEBRECHT AMBIENTAL – Santa Gertrudes
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A Crise Hídrica de 2014/2015

Drástica redução da afluência hídrica histórica:

1953

Pior ano anterior: cerca de 50% da vazão média histórica em

84 anos (1930/2013)

2014:

Menor que 50% do pior ano do histórico; em diversos meses

se registraram recordes históricos “negativos”

Enfrentamento da crise hídrica: incentivo à redução voluntária

de consumo (bônus tarifário)
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CRISE HÍDRICA 2014/2016 E EVENTOS TARIFÁRIOS

• Outubro de 2013 – redução das afluências hídricas

• Verão 2013/14 – altas temperaturas e maior consumo de água

• Fevereiro/2014 – iniciado o Programa de Incentivo à Redução 
do Consumo de Água (bônus) para usuários do Cantareira,
com previsão de duração até setembro de 2014

• Abril/2014 – “Programa de bônus” é estendido a todos os 
usuários da Região Metropolitana de São Paulo;

• Abril/2014 - Revisão Tarifária Ordinária da SABESP concluída, 
mas sua aplicação é adiada (5,44%)

• Outubro/2014 – “Programa de bônus” é escalonado para 
beneficiar também reduções de consumo acima de 10%  
(faixas de redução de consumo de 10% , 15% e 20%)
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CRISE HÍDRICA 2014/2016 E EVENTOS TARIFÁRIOS (cont.)

• Dezembro/2014 – aplicados os resultados da Revisão Tarifária 
Ordinária e prorrogada a vigência do Programa de Bônus;

Audiência Pública em 29/12, sobre “Tarifa de Contingência”;    
cobrança a partir de fevereiro/2015 de usuários que 
ultrapassaram a média de consumo pré-crise; 

• Maio/2015 – redução de oferta de água e elevação dos custos 
de energia elétrica (em função da menor geração hidráulica) 
justificaram a Revisão Tarifária Extraordinária aplicada em 
conjunto com o Reajuste Anual de Tarifas

• Dezembro/2015 – prorrogados o PIRCA (“Bônus”) e Tarifa de 
Contingência

• Abril/2016 – encerrados o Programa de Bônus e a cobrança da 
Tarifa de Contingência
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EFEITOS DOS EVENTOS TARIFÁRIOS NA CRISE HÍDRICA

“Bônus” – desconto nas tarifas; incentivo à redução voluntária 
do consumo de água; usuários cuja queda de consumo ficasse 
acima de 10%, 15% ou 20% em relação à sua média de consumo 
antes da crise hídrica; os descontos não são compensáveis; 

Tarifa de Contingência – acréscimo tarifário cobrado de usuários 
cujo consumo ficou acima da média de consumo antes da crise 
hídrica, destinação dos recursos será objeto de avaliação no 
período de revisão das tarifas (2017)
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RESULTADOS
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Saldo do Bônus e Tarifa de Contingência 2015/16

Bônus (não compensável)

R$ 153,8 milhões (1º T/2016)

R$ 926,1 milhões (2015)

R$ 1.079,9 milhões

Tarifa de contingência (prestar contas)

R$ 160,6 milhões (1ºT/16)

R$ 499,7 milhões (2015)

R$ 660,3 milhões
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ARSESP – Fiscalização na crise hídrica 

• Determinação ARSESP de indicação dos bairros sujeitos à 
redução de pressão/interrupção de fornecimento

• Fiscalização de todas as obras de saneamento, que 
tivessem referência com a crise hídrica;

• Acompanhamento regular dos investimentos da SABESP 
em São Paulo para verificação do cumprimento (C. Gestor) 



05/05/2015 

12

PLANO DE CONTINGÊNCIA - Sistema Produtor Guarapiranga- ETA-ABV

Ultrafiltração de Membranas – Acréscimo “(+1.000 l/s) 

Construção de 2 reservatórios  de 20.000 m³ cada.

Construção do sistema 

de  Membranas de 

Ultrafiltração

Montagem dos 

Reservatórios 20.000 m³ 

Operação das membranas e 
dos reservatórios Dezembro de 

2014



05/05/2015 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA - Sistema Produtor Guarapiranga- ETA-ABV

Ultrafiltração de Membranas – Acréscimo “(+1.000 l/s) 

Construção de 2 reservatórios  de 20.000 m³ cada.

Operação dos reservatórios 

Dezembro de 2014



05/05/2015 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA - Sistema Produtor Guarapiranga- ETA-ABV

Ultrafiltração de Membranas – Acréscimo “(+2.000 l/s) 

Concluída a 2ª Etapa do sistema de  

Membranas de Ultrafiltração – Julho de 

2015



05/05/2015 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA - Sistema Produtor – EEAB - Taquacetuba –

Guarapiranga (2.000 l/s) 

Adequação no sistema de energia  com 

capacidade para operar os 5 grupos.

Vazão total de  (4.000 l/s) 



05/05/2015 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA- Sistema Produtor Rio Grande - ETA Rio Grande

Ultrafiltração de Membranas – Acréscimo (500 l/s) – Total de 5500 l/s



05/05/2015 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA - Sistema Produtor - Alto Tietê - EEAB-Biritiba 

Mirim

O objetivo aumentar a vazão desta elevatória para 9,0 m³/s, aumentando a vazão de 

transferência para a Represa Jundiaí, que atende a ETA Taiaçupeba. 



05/05/2015 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA - Sistema Produtor - Alto Tietê - EEAB-Biritiba 

Mirim

Elevatória Biritiba Mirim 9000 l/s.
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PLANO DE CONTINGÊNCIA - Sistema Produtor - Alto Tietê - EEAB-Biritiba 

Mirim

Implantação da nova elevatória Biritiba Mirim. Acréscimo de 2000 l/s

Alteamento da chaminé de equilíbrio 

Instalação de grupos novos



05/05/2015 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA - Sistema Produtor - Alto Tietê - EEAB-

Guaratuba

Instalação de dois novos grupos. Implantação de nova captação.



05/05/2015 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA - Sistema Produtor - Alto Tietê - EEAB-Guaió

Elevatória de água bruta Guaió para a represa Taiaçupeba. Acréscimo 

de 1000 l/s.

Adutora de 9 km e diâmetro 
800mm 

Elevatória de água bruta.



05/05/2015 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA - Projeto de Interligação da Billings com Alto 

Tietê e Guarapiranga.



05/05/2015 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA - Execução da Interligação das represas 

Billings - Taiaçupeba. (4.000 l/s) 

Adutoras de 1200mm - captação de água 
bruta do braço do Rio Grande

Construção de Elevatória de Água Bruta

(4.000 l/s)



05/05/2015 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA - Execução da Interligação das represas 

Billings - Taiaçupeba. (4.000 l/s)

Adutoras de diâmetro 1200mm e extensão 
de 9km – recalque de água bruta do braço 

do Rio Grande - Represa Taiaçupeba



05/05/2015 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA - Execução da Interligação das represas 

Billings - Taiaçupeba. (4.000 l/s)

Adutoras de diâmetro 1200mm e extensão 
de 9km – recalque de água bruta do braço 

do Rio Grande - Represa Taiaçupeba
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SABESP e crise hídrica 

• Redução de pressão para reduzir perdas – aprendizado 

• Novas obras – maior segurança de abastecimento

• Interligação dos sistemas - flexibilidade no uso de 
recursos dos diferentes sistemas na RMSP
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Determinação das Tarifas

• Custos de Operação e Manutenção (OPEX)

• Depreciação/Amortização (DEP)

• Remuneração da Base de Ativos (WACC x Base)

• Remuneração de Investimentos em curso (JOA)

• Mercado de venda de água e esgoto e perdas

• Tarifa Média (Po) = OPEX + DEP + REM + JOA 

Mercado previsto

Fator X = ganhos de eficiência estimados,

que reduzem reajustes anuais
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Diretrizes na Revisão Tarifária

• Custos de Operação e Manutenção (eficientes)

• Avaliação da Base de Ativos Regulatória (início) 

• WACC (crise e risco-País)

• Investimentos em curso (novo Plano de Negócios)

• Mercado de venda de água e esgoto (pós-crise)

• Comportamento das perdas (aprendizado)



José Bonifácio de Sousa Amaral Filho

Diretor de Regulação Econômico-Financeira e Mercados

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado 
de São Paulo – ARSESP

Avenida Paulista, 2313 – 1º ao 4º andar – São Paulo 

tel. (11) 3293-5100           

www.arsesp.gov.br
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http://www.arsesp.sp.gov.br/

