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NOTA TÉCNICA CET Nº 007/2022
REAJUSTE TARIFÁRIO DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE

 
 
 

1. REAJUSTE. 

1.1. Introdução.

   Refere-se ao cálculo do índice de reajuste anual das tarifas da Cagece, de 
acordo com o art.19 da Resolução Arce Nº 274, de 24 de julho de 2020.      

   A tarifa média vigente foi autorizada pela Arce em dezembro de 2021, através 
da Resolução Arce Nº24, de 29 de dezembro de 2021, no valor de R$4,92/m³ 
(quatro reais e noventa e dois centavos por metro cúbico), publicada no final do 
processo VIPROC 05296135/2021, no qual foi realizada a revisão ordinária de 
tarifas (ciclo tarifário 2021-2025).    

       

1.2. Do pedido de atualização da tarifa Média praticada pela Cagece

 

   Em 17 de março de 2022, por meio do Ofício nº 141/22/Gapre/DPR, a 
Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece requereu o reajuste tarifário 
referente ao ano de 2022, de acordo com a Resolução Arce Nº 274/2020. 

Foram apresentados no referido Ofício, os cálculos efetuados pela empresa.
A Cagece apresentou a Tabela 01 como parâmetro para composição da cesta de
índices, chegando a um valor de índice de preço de 14,1898%. No entanto, a Tabela
01 referente a composição da cesta de índices, apresentada e utilizada como
parâmetro de cálculo pela Cagece, não está em conformidade com a determinação 
do item 1, do Anexo VI, da Resolução Arce Nº 274/2020, apresentado na Tabela 2 
desta Nota Técnica. 

 

Tabela 1. Composição da cesta de Índices

 
 

O Índice de Produtividade Total de fatores da concessionária calculado pela
Cagece teve um resultado do efeito tarifário de -1,1508%.

Componentes Índice de Preços Participação
Pessoal Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC 15,48%
Produtos Químicos Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) 1,70%
Energia Elétrica Tarifa Média Coelce 7,26%
Água Bruta Preço Médio de aquisição de água bruta pago pelo 4,31%
Materiais Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM 2,18%
Serviços Prestados por TerceiroÍndice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA 22,62%
Outros Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM 15,09%
Remuneração e depreciações Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM 31,36%
Total 100,00%
Fonte: Ofício nº141/22/Gapre/DP
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   O índice de desempenho da qualidade é resultado da média dos indicadores 
de continuidade dos serviços e pelo índice da qualidade da água, chegando a um 
valor de 0,5407%. 

   Conforme os cálculos apresentados pela Cagece, o valor de reajuste 
solicitado foi de13,5797% para o ano de 2022, passando de uma tarifa média 
autorizada de R$ 4,92/m³ para R$5,59/m³. 

Em complemento às informações inicialmente incorporadas ao pleito
apresentado, a Concessionária encaminhou, em 18 de novembro de 2022, Ofício nº
722/22/GAPRE/DPR, no qual é solicitado “que esta (sic) agência reconsidere o 
período da cesta inflacionária observada, neste caso, para que seja observado
período de janeiro a dezembro de 2021”. Justifica tal solicitação, argumentando que
a tarifa resultante do processo de revisão ordinária (processo VIPROC 
05296135/2021), aprovada em dezembro de 2021, foi determinada com base em 
dados contábeis, financeiros e operacionais referentes a 2020, o que, entende a 
Cagece, desfavoreceu a “sustentabilidade econômico-financeira da prestação”.  

 
2. Da Análise do Pleito 

   O processo da metodologia e os procedimentos para a realização de 
Reajustes Anuais dos Serviços de Abastecimento de Água e de Coleta e Tratamento 
de Esgotos Sanitários prestados pela Cagece estão sujeitos à fiscalização e 
regulação por parte da Arce, de acordo com o disposto no Capítulo III da Resolução 
Nº 274, de 24 de julho de 2020. 

   Diante da necessidade de atualização dos dados da Nota Técnica CET 
N.0004/2022, estamos apresentando os cálculos necessários para obtenção do 
índice de reajuste anual da tarifa.

   Conforme o Capitulo III da Resolução Nº 274/2020, os Reajustes Tarifários 
anuais, no intervalo das Revisões Tarifárias, devem recompor o valor das tarifas 
diante da variação da Inflação.

   Para o cálculo do Reajuste, conforme o art.19 da Resolução Nº 274, de 24 de 
julho de 2020, deve ser utilizada uma Equação Tarifária dos Reajustes com a 
seguinte composição:

 
   
    onde: 
 

− RTAt: índice de reajuste anual das tarifas; 
− wi: ponderação do índice de preços de referência, com base no peso 

relativo do item de custo; 
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− Índicei,t: é a variação do índice i no ano t; 
− IPTFt: é o Índice de Produtividade Total dos Fatores, referente ao ano t; 
− IDQt: é o Índice de Qualidade, referente ao ano t.

 
 
 
 
2.1. Cálculos dos índices 

 

a) Índicei,t: é a variação do índice i no ano t;

 

De acordo com o disposto na Resolução Arce Nº 274/2020, a Tarifa Média
aplicável aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário será
reajustada no ano (t) com base na variação de uma cesta de índices de preços
definidos para as diferentes componentes da Receita Requerida e as participações
de cada componente da Receita Requerida (calculada na Revisão Tarifária aprovada 
em 2019 – Processo PCSB/CET/0001/2018), tal como apresentada na Tabela 2, em 
conformidade com item 1 do Anexo VI da supracitada Resolução. 

 
Tabela 2. Composição da Cesta de Índices 

 
 
   Apresentada a base normativa para o cálculo da variação da cesta de índices 
de preços representativa da variação inflacionária no período de referência para o 
cálculo do reajuste tarifário, cabe definir tal período de referência. 

O ponto de partida dessa definição reside na identificação do início da
vigência da tarifa ora reajustada. Considerando a que tarifa média vigente, cujo valor
será recomposto por meio do presente reajuste, foi sancionada por esta Agência
Reguladora em 29 de dezembro de 2021 (Resolução ARCE nº 24/2021), o período
de referência para a apuração da variação dos índices de preços aplicáveis ao 
cálculo do RTA tem início nessa data. 

   Cabe ser observado, ademais, o disposto no artigo 37 da Lei Federal nº 
11.445/2007, in verbis: 

“Art. 37. Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento 
básico serão realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) 

Componentes Índice de Preços Participação
Pessoal Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC 17,00%
Produtos Químicos Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) 3,00%
Energia Elétrica Tarifa Média Coelce 7,00%
Água Bruta Preço Médio de aquisição de água bruta pago pelo 4,00%
Materiais Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM 2,00%
Serviços Prestados por TerceiroÍndice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA 25,00%
Outros Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM 19,00%
Remuneração e depreciações Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM 23,00%
Total 100,00%
Fonte: Arce
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meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e 
contratuais.” 

   A observância do citado comando legal remete o reajuste tarifário para o final 
de dezembro próximo, uma vez considerada a data de publicação da tarifa 
resultante do processo de revisão ordinária já mencionado (processo VIPROC 
05296135/2021), a saber, 29 de dezembro de 2021. 

Dessa forma, nos termos da Resolução Arce nº 274/2020, o período de
referência para o cálculo do índice anual das tarifas em 2022 (RTA2022) abrange os
meses de 2022, correspondentes, assim, ao intervalo de doze meses iniciados a
partir da vigência da tarifa cujo reajuste é aqui analisado. 

   No tocante à solicitação da Cagece expressa em seu Ofício nº 
722/22/GAPRE/DPR, de 18 de novembro de 2022, no sentido da incorporação dos 
valores referentes à inflação no período janeiro-dezembro/2021, cabe observar que 
o valor da tarifa média vigente resulta de processo de revisão ordinária das tarifas
(processo VIPROC 05296135/2021), o qual teve por objetivo restabelecer o
equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário a cargo dessa Concessionária, por meio da
avaliação das alterações de custos e das condições de mercado, bem como da 
análise dos investimentos nos sistemas operacionais e de eventuais ganhos de 
produtividade. 

   Nesse sentido, portanto, a tarifa média vigente (aprovada pela Arce e não 
contestada à época dessa aprovação pela referida Concessionária), em princípio,
promoveu o reequilíbrio econômico-financeiro, dos serviços de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário prestados pela Cagece.

   Evidentemente, pode a Concessionária, uma vez demonstrando a existência 
de desequilíbrio econômico-financeiro nos serviços por ela prestados e a devida 
alocação de riscos ao Poder Concedente (nos termos do Anexo V da Resolução nº 
274/2020), submeter a Entidade Reguladora pleito de revisão extraordinária de suas 
tarifas, o qual será objeto de específico processo de revisão tarifária.

   Por fim, a despeito do entendimento técnico desta Coordenadoria, expresso 
nos parágrafos anteriores, reconhece-se a existência de uma dimensão jurídica na 
solicitação da Cagece, a ser apreciada, eventualmente, pela área jurídica da 
Agência Reguladora. 

Definido, portanto, o período de referência para o cálculo do reajuste, cabe o
levantamento das informações necessárias para tal cálculo. Dessa forma, a fim de 
assegurar que os dados sobre índices de preços abranjam todos os meses de 2022, 
tornam-se necessários procedimentos voltados para a estimação desses índices nos 
meses ainda não transcorridos e/ou para os quais os dados não estejam 
disponíveis. 

Dessa forma, para os índices de preços publicados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) serão
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estimados para os meses de novembro e dezembro de 2022, com base na média 
geométrica móvel dos 12 meses anteriores (Tabela 3). 

Tabela 3. Índices de Preços

 
Fonte: Arce 
 
   Os índices de variação de preços referentes aos componentes “Energia
Elétrica” e “Água Bruta” foram calculados a partir de dados, fornecidos pela Cagece,
concernentes ao valor e volume consumido desses dois insumos em 2021 e em
2022 (nesse caso, com dados referentes até agosto e julho do corrente ano,
respectivamente). Dessa forma, de modo análogo ao verificado com os índices de 
preços do IBGE e da FGV, foram estimados percentuais de variação dos preços 
desses insumos para os meses nos quais não havia informações disponíveis.

   Tal estimação envolveu a projeção do percentual médio mensal de variação 
desses preços nos últimos doze meses com informações disponibilizadas pela 
Concessionária. As Tabelas 4 e 5, a seguir, apresentam os valores resultantes de
tais estimativas.

 

  
 
 
 

 

Período
Índice nacional de preços

ao consumidor (INPC) -
Var. % mensal

Índice geral de preços do

mercado (IGP-M) - Var.

% mensal

Índice nacional de preços

ao consumidor-amplo

(IPCA) - Var. % mensal

Índice de Preços por

Atacado-Mercado (IPA-

M) - Var. % mensal

jan/22 0,67% 1,82% 0,54% 2,30%

fev/22 1,00% 1,83% 1,01% 2,36%

mar/22 1,71% 1,74% 1,62% 2,07%

abr/22 1,04% 1,41% 1,06% 1,45%

mai/22 0,45% 0,52% 0,47% 0,45%

jun/22 0,62% 0,59% 0,67% 0,30%

jul/22 -0,60% 0,21% -0,68% 0,21%

ago/22 -0,31% -0,70% -0,36% -0,71%

set/22 -0,32% -0,95% -0,29% -1,27%

out/22 0,47% -0,97% 0,59% -1,44%

nov/22 0,52% 0,53% 0,52% 0,52%

dez/22 0,50% 0,57% 0,49% 0,59%

Var. Acum. % 2022 5,88% 6,74% 5,77% 6,96%

Fonte IBGE FGV IBGE FGV
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Tabela 04. Variação mensal –Energia Elétrica  

 
                                        Fonte: ARCE 
 

Tabela 5. Variação mensal – Água Bruta 

 
                                           Fonte: ARCE 
 
    

   Após o levantamento dos dados das Tabelas 3, 4 e 5, foram obtidos os 
resultados da Tabela 6, cujo cálculo é feito em conformidade com o percentual 
estabelecido na Tabela 2. O resultado obtido do índice foi de 5,21% (Tabela 6). 

Tabela 06 

 
         Fonte: ARCE 

Energia Var.% Mensal

jan/22 10,83%

fev/22 -2,86%

mar/22 -11,32%

abr/22 14,37%

mai/22 -5,75%

jun/22 -1,25%

jul/22 -6,78%

ago/22 0,34%

set/22 * 0,34%

out/22 * 0,34%

nov/22 * 0,34%

dez/22* 0,34%

Var. % Acumulado ** -3,60%

Água Bruta Var.% Mensal

jan/22 6,55%

fev/22 12,46%

mar/22 -6,35%

abr/22 4,43%

mai/22 -3,10%

jun/22 9,92%

jul/22 -7,13%

ago/22 * 0,42%

set/22 * 0,42%

out/22 * 0,42%

nov/22 * 0,42%

dez/22* 0,42%

Var. % Acumulado ** 18,39%

Componentes Índice de Preços Participação Variação

Pessoal 5,88% 17,00% 1,00%
Produtos Químicos 6,96% 3,00% 0,21%
Energia Elétrica -3,60% 7,00% -0,25%
Água Bruta 18,39% 4,00% 0,74%
Materiais 6,74% 2,00% 0,13%
Serviços Prestados por Terceiro 5,77% 25,00% 1,44%
Outros 6,74% 19,00% 1,28%
Remuneração e depreciações 6,74% 23,00% 1,55%
Total 100,00% 6,10%
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Desta forma, indicando que a primeira parte da fórmula possui um valor de 

6,10%, que será posteriormente somado com a segunda e a terceira parte da 
fórmula. 

b) IPTFt: é o Índice de Produtividade Total dos Fatores, referente ao ano t;

 O Índice de Produtividade Total dos Fatores (IPTF) visa medir a eficiência 
operacional no que se refere à produção ou oferta de produtos em relação aos 
fatores ou insumos utilizados, em relação a dois períodos consecutivos.

 No cálculo do referido índice para fins de aplicação ao reajuste tarifário dos 
serviços delegados à Cagece, foram considerados como produtos ofertados pela 
Companhia os serviços de abastecimento de água e de tratamento de esgoto; já no 
que se refere aos fatores ou insumos referenciados, foram utilizados os valores de 
gastos e quantidades médias mensais referentes aos insumos de Pessoal Próprio, 
Energia Elétrica, Água Bruta e Serviços Prestados por Terceiros, informações essas 
fornecidas pela Concessionária por meio de seus demonstrativos contábeis e 
extracontábeis estruturados. 

 
 

 A segunda parte da fórmula deve ser preenchida com o valor de -1,1509, 
onde o IPTF foi de 0,9775. 

De acordo com a metodologia e a memória de cálculo demonstradas no
ANEXO 1 desta Nota Técnica, o valor do IPTF cálculo referente ao período-base
2020-2021 foi de 0,9775, resultando assim em um componente da equação de
reajuste tarifário no valor de -1,1509%, nos termos em que dispõe a Resolução Arce 
nº 274/2020. 
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c) IDQt: é o Índice de Qualidade, referente ao ano t. 

O valor do Índice de qualidade (IDQt), calculado pela Coordenação de
Saneamento (CSB) desta Agência teve um resultado de -1,00%, conforme Nota 
Técnica Nº NT/CSB/002/2022. O valor do Índice de qualidade (IDQt)representa a
terceira parte da Equação Tarifária do Reajuste.

2.2) Equação Tarifária do Reajuste: 

Conforme a equação tarifária dos reajustes, a saber, 

o valor estabelecido para o reajuste tarifário anual (RTA), aplicável a partir de 29 de 
dezembro de 2022, soma 3,95% (três inteiros e noventa e cinco centésimos 
porcento), conforme demonstrado a seguir: 

 

RTA= 6,10% + (-1,15%) + (-1,00%)

 

RTA= 3,95%
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3. CONCLUSÃO.

 

De acordo com a metodologia explicitada e os cálculos elaborados, a 
Coordenadoria Econômico-Tarifária recomenda a atualização da tarifa média 
praticada pela Cagece na prestação dos serviços de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário, estabelecendo-a no valor de R$ 5,11/m³ (cinco reais e onze
centavos por metro cúbico). A autorização ora recomendada implica no aumento
tarifário médio, em relação a tarifa média, anteriormente autorizada por esta
Agência, no valor de R$ 4,92/m³ (Resolução nº 24, de 29 de dezembro de 2021 da
ordem de 3,95% 

 

 

 

                Fortaleza, 22 de novembro de 2022 

 

 

Atenciosamente,

LUCIANA MARIA MATOS FIGUEIREDO
Analista de Regulação

 

 

De acordo: 

 

 

 

MARIO AUGUSTO PARENTE MONTEIRO 
Coordenador Econômico-Tarifário 
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ANEXO 1:
  



11

Demonstrativo do Índice de Produtividade Total dos Fatores (IPTF) 

a) Fórmulas de Cálculo: 

[I] [II] [III=I / II]
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b) Quadros de Memórias de Cálculos 
PRODUTOS

R$/Un. QTDE VALOR (R$)

ÁGUA 4,01 22.976.863 92.073.453,00

ESGOTO 4,43 8.534.427 37.847.805,00

TOTAL - 31.511.290 129.921.258,00

INSUMOS

R$/Un. QTDE VALOR (R$) R$/Un. QTDE VALOR (R$) QTDE VALOR (R$)
Item 1: Pessoal Próprio 14.780,21 1.116 16.499.868,93 14.780,21 415 6.128.640,23 1.531 22.628.509,16
Item 2: Energia Elétrica 0,52 14.573.758 7.612.472,82 0,52 5.413.214 2.827.544,11 19.986.972 10.440.016,93
Item 3: Água Bruta 0,18 35.204.720 6.309.298,94 0,00 0 0,00 35.204.720 6.309.298,94
Item 4: Serviço Prestado

por Terceiros
5.074,79 2.926 14.849.484,77 5.074,79 1.087 5.515.628,64 4.013 20.365.113,41

TOTAL - - 45.271.125,46 - - 14.471.812,98 55.197.236 59.742.938,44

PRODUTOS

R$/Un. QTDE VALOR (R$)
ÁGUA 4,43 22.920.515 101.522.961,00

ESGOTO 4,84 8.772.675 42.484.330,00
TOTAL - 31.693.190 144.007.291,00

INSUMOS
R$/Un. QTDE VALOR (R$) R$/Un. QTDE VALOR (R$) QTDE VALOR (R$)

Item 1: Pessoal Próprio 15.098,67 1.147 17.318.097,03 15.098,67 439 6.628.386,70 1.586 23.946.483,73

Item 2: Energia Elétrica 0,61 14.940.848 9.054.813,40 0,61 5.718.511 3.465.669,73 20.659.359 12.520.483,13
Item 3: Água Bruta 0,19 35.921.579 6.744.018,54 0,00 0 0,00 35.921.579 6.744.018,54
Item 4: Serviço Prestado

por Terceiros
5.367,61 2.969 15.938.891,97 5.367,61 1.137 6.100.505,12 4.106 22.039.397,09

TOTAL - - 49.055.820,93 - - 16.194.561,56 - 65.250.382,49

CAMPOS:

Incluir valores
Não incluir valores

2020
ÁGUA ESGOTO TOTAL GERAL

2021

ÁGUA ESGOTO TOTAL GERAL

PRODUTOS 1º TERMO 2º TERMO
ÁGUA 0,7069 0,7067 
ESGOTO 0,2994 0,2870 

SOMATÓRIO 1,0064 1,0063 

IQP = 1,0064 

FATORES 1º TERMO 2º TERMO
Item 1 - Pessoal Próprio 0,3924 0,3543 

Item 2 - Energia Elétrica 0,1806 0,1856 

Item 3 - Água Bruta 0,1078 0,1013 

Item 4 - Serviço Prestado 
por Terceiros

0,3488 0,3301 

SOMATÓRIO 1,0295 1,0295 
IQF = 1,0295 

IPTF  =  (IQP/IQF)  = 0,977487

COMPONENTE DA EQUAÇÃO = -1,151551

IQP

IQF

IPTF

EFEITO NO REAJUSTE TARIFÁRIO
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ANEXO 2 
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