
Revisão da Estrutura Tarifária da 
Sabesp

Audiência Pública Arsesp No. 02/2021

Guilherme B. Checco
02/03



Audiência pública como um 

espaço de escuta e troca

IDS | 2021



Princípios e diretrizes regulatórias

É desejável que a atuação regulatória esteja em linha com alguns princípios e valores elementares.

E que estes sejam reconhecidos de forma explicíta nas diretrizes regulatórias que orientam a ação.

O acesso à água potável e aos serviços de esgotamento sanitário são dois
direitos humanos fundamentais

A Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, em especial o ODS 6 devem compor as 

diretrizes regulatórias: “Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e 

todos”
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Destaques

Pontos positivos:
• Fim da cobrança mínima e adoção da tarifa binária (parcela fixa e variável);
• Dúvida: a tarifa fixa será cobrada mesmo dos usuários que negam se ligar na 

rede?

• Novos critérios de enquadramento para tarifa social (CadÚnico);

• Tarifas diferenciadas para cada um dos serviços: água, coleta e tratamento;
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Se o custo de tratamento é alto, por que a tarifa de tratamento 
é mais barata?

Tarifas estimadas:
Água: R$ 4,9905/m3; 

Coleta: R$ 2,9659/m3; 
Tratamento: R$ 1,4286/m3. (p. 39)
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Qual o grau de 
transparência? 

Subsídios explícitos na 
conta??
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Adimplência segue sendo um critério?

Por que ainda a lógica da progressividade por 
blocos é aplicada a essa categoria 

social/vulnerável? Sugestão de incluir os 
indicadores do IBGE nessa calibragem



Pontos de atenção
Diminuição das faixas de consumo
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Pontos de atenção
Regressividade para a tarifa industrial
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Pontos de atenção

Impacto tarifário residencial de 17,8%;
Impacto tarifário comercial, industrial e pública de 0%
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