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O IDS é fundado em 2009 após lançamento do 
Manifesto Brasil com S, com o propósito de 
fomentar a convergência de diferentes atores e 
setores para a Sustentabilidade, tendo como foco
a promoção de conhecimento e a incidência
política para o aprimoramento de políticas
públicas.

THINK TANK SOCIOAMBIENTAL

CONHECIMENTO E FORMAÇÃO DE 
OPINIÃO



NOSSA VISÃO

IDS
INSTITUTO DEMOCRACIA E SUSTENTABILIDADE

CONVERGIR E POTENCIALIZAR IDEAIS E PROPOSTAS 
QUE CONTRIBUAM PARA APROFUNDAR A 

DEMOCRACIA E COLOCAR A SUSTENTABILIDADE 
COMO VALOR CENTRAL PARA A VIDA NO SÉCULO 

21.
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Segurança hídrica
NÃO É

investir somente no aumento
da oferta de água



Segurança hídrica é

Gestão da oferta,
com garantia da

qualidade e
quantidade e

combate as perdas

Gestão da demanda,
com tarifas justas e

que estimulem o
uso consciente

Promoção da universalização,
acessibilidade aos mais

vulneráveis e combate à poluição

Proteção dos mananciais,
com promoção do uso

sustentável do solo

Normatização e
promoção do reuso
e reaproveitamento



Nossa visão sobre a tarifa de água e esgoto

A tarifaDEVE contribuir para um cenário de segurança hídrica

Dimensões para uma tarifa
MAIS DEMOCRÁTICA E

SUSTENTÁVEL

Estímulo ao
consumo consciente

Universalização,
direitos humanos e

justiça social

Cidadania hídrica

Estímulo à eficiência e
garantia do equilíbrio
econômico-financeiro

Uso sustentável do
solo nas áreas de

mananciais
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23 Recomendações para o
aprimoramento da tarifa da Sabesp

Disponível em: http://ids-
ecostage.s3.amazonaws.com/media/Recomendações_para_a_tarifa_da_Sabesp_Relatório_Final_Setem
bro_2019.pdf

http://ids-ecostage.s3.amazonaws.com/media/Recomenda%C3%A7%C3%B5es_para_a_tarifa_da_Sabesp_Relat%C3%B3rio_Final_Setembro_2019.pdf


IDS | 2021
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P9. Garantir o direito à água e ao
saneamento às famílias em situação de
pobreza
A tarifa social deve ter critérios justos e com valores adequados

Modelo atual: 

v Critérios de enquadramento: 
• Renda familiar de até 3 salários mínimos; 
• Morador de habitação subnormal com área útil construída de 60m²;
• Consumo de energia de até 170 kWh/mês.

Ou
• Desempregado, com última renda de no máximo 3 SM, por um período máximo de 12 

meses



P9. Garantir o direito à água e ao
saneamento às famílias em situação de
pobreza
A tarifa social deve ter critérios justos e com valores adequados

Modelo atual: 

v Desconto regressivo a cada faixa de consumo

Tabela tarifária R. Metropolitana (RM) - Água
Res. Normal Res. Social Desconto

0 a 10 25 8,48 -66%
11 a 20 3,91 1,46 -63%
21 a 30 9,77 5,19 -47%
31 a 50 9,77 7,39 -24%
acima de 50 10,76 8,17 -24%



P9. Garantir o direito à água e ao
saneamento às famílias em situação de
pobreza
A tarifa social deve ter critérios justos e com valores adequados

Problema: 

AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA NÃO ESTÃO RECEBENDO A ATENÇÃO DEVIDA, DE MODO A
GARANTIR AS CONDIÇÕES DE ACESSO A UM DIREITO HUMANO

v Critérios diferentes dos aplicados pelo IBGE, principal órgão de estatísticas sociais do Brasil

v Dificuldade operacional de operacionalizar e fiscalizar o funcionamento do instrumento com os critérios
atuais

v Os valores aplicados desconsideram as condições dessas residências – adensamento excessivo (IBGE)



P9. Garantir o direito à água e ao
saneamento às famílias em situação de
pobreza
A tarifa social deve ter critérios justos e com valores adequados

Nossa proposta:

Resultados esperados:

v Adotar o CadÚnico – principal instrumento para focalizar políticas sociais no Brasil

v Benefício para as famílias com renda per capta de até meio salário mínimo – critério de pobreza do IBGE

v Desconto constante para todas as faixas de consumo

v Estudar a viabilidade da gratuidade para as famílias em situação de extrema pobreza

Garantir o direito humano de acesso à água e ao esgotamento
sanitário



P9. Garantir o direito à água e ao
saneamento às famílias em situação de
pobreza

435.000

1.741.148

Famílias que pagam tarifa social (Sabesp, 2018)
Estimativa de déficit de abrangência da tarifa social

A tarifa social deve ter critérios justos e com valores adequados

Déficit de atendimento
estimado nos 368

municípios atendidos
pela Sabesp na época

do cálculo
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Nova proposta de tarifa social 
apresentada pela Arsesp (2021)

Disponível em: 
http://www.arsesp.sp.gov.br/ConsultasPublicasBiblioteca/NT_Estrutura_NT006_2021.pdf

http://www.arsesp.sp.gov.br/ConsultasPublicasBiblioteca/NT_Estrutura_NT006_2021.pdf
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Nova proposta de tarifa social 
apresentada pela Arsesp (2021)

Fonte: Apresentação Arsesp, 16/fev/21.
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Fonte: NT.F-0006-2021.



IDS | 2021

Nova proposta de tarifa social 
apresentada pela Arsesp (2021)

Fonte: NT.F-0006-2021.
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Nova proposta de tarifa social 
apresentada pela Arsesp (2021)

Dúvidas e apontamentos IDS:

• Qual o grau de transparência? 

• Subsídios explícitos na conta??

• 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
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Nova proposta de tarifa social 
apresentada pela Arsesp (2021)

Dúvidas e apontamentos IDS:

• Cadastro automático ou somente após o pedido do usuário?

• Como será a divulgação das novas regras e apoio e estímulo para 

cadastramento? Campanha?
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Precisamos ocupar esse espaço e 
participar de forma propositva

Simpósio Arsesp (2018)
Reuniões técnicas mensais
Audiências e consultas públicas
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Outra oportunidade de ação

Fonte: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/retificacao-307010471

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/retificacao-307010471
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Outra oportunidade de ação

Fonte: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/retificacao-307010471

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/retificacao-307010471
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Outra oportunidade de ação

Fonte: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/retificacao-307010471

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/retificacao-307010471


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”
IDS | 2021
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