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1 - APRESENTAÇÃO 

Em atendimento ao disposto no inciso II do artigo 11 da Lei Nacional de Saneamento, de nº 

11.445 de 05 de janeiro de 2007, este relatório apresenta o estudo de viabilidade técnica e 

econômico-financeiro dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do 

município de Camaçari, visando mostrar a sua viabilidade para celebração do contrato de 

programa com a Embasa. 

A prerrogativa do estudo está no fato deste ser uma das condições de validade dos contratos 

que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico, através de 

contratos de programa. Além disso, prever-se também que o contrato seja factível do ponto 

de vista das condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos 

serviços, seja no âmbito municipal, regional ou integral, no qual a empresa atua. 

Em decorrência da assinatura do convênio de cooperação entre o Município de Camaçari e o 

Governo do Estado da Bahia, tendo a Embasa como interveniente, a prestação dos serviços se 

dará por meio do regime de gestão associada, no qual este pacto deverá atender às diretrizes 

e normas regulatórias que contribuam com a sustentabilidade da empresa. Para tanto, todas 

as atribuições e obrigações de ambas as partes serão estabelecidas por meio de contrato de 

programa. 

Nesse contexto, a análise fundamenta-se nos cenários que configuram as condições atuais e 

futuras dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de 

Camaçari, tendo como referencial o seu Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e as 

condições de viabilidade contratual. 

Dentro do propósito de contribuir para a universalização dos serviços de abastecimento de 

água e manutenção do nível esgotamento sanitário na área de atendimento no município, o 

plano de atuação da empresa está assegurado com a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro, dada a geração de recursos necessários e, caso necessário, as subvenções públicas 

para execução progressiva das ações e projetos elencados. 

A metodologia utilizada para desenvolver a análise foi baseada no modelo de estudo de 

viabilidade econômico-financeiro de municípios elaborado pela Fundação Instituto de 

Administração (FIA), atualizado com data base de dezembro de 2015. Este modelo estabelece 

o fluxo de caixa de cada município em um horizonte de 30 anos considerando a projeção das 

principais variáveis, de acordo com os parâmetros definidos pela companhia. 

Os indicadores de viabilidade específicos do município de Camaçari deverão nortear para um 

apropriado planejamento de ações e articulações visando um atendimento gradativo dos 

serviços contratados, que seja salutar à estrutura financeira da empresa. 

Os resultados projetados de Camaçari retratam o diagnóstico emergente das condições 

econômico-financeiras da prestação dos serviços no período estabelecido, bem como indica a 

necessidade de brandos aportes de recursos e/ou ajustes tarifários necessários, atendendo as 

premissas de equilíbrio contratual e sustentabilidade econômico-financeira da empresa. 
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2 - MODELO INSTITUCIONAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

O presente estudo é referenciado na prestação dos serviços abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, através da cooperação federativa indicado pelo município de Camaçari 

(titular dos serviços), cujo procedimento se iniciou com a efetiva celebração da parceria, pela 

assinatura do convênio de cooperação, através da lei municipal nº xxx de xx de dezembro de 

2016, com o Governo do Estado da Bahia. Decorrente disso, o governo estadual também 

passou a cooperar com os serviços selecionados de saneamento básico no município, tendo a 

Embasa como empresa competente para prestar os serviços acordados. 

Entre as cláusulas de delegações, como regulação e fiscalização dos serviços direcionados à 

Agência de Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (AGERSA), a autorização da 

prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no convênio está 

condicionada mediante celebração de contrato de programa entre o município e a Embasa. 

2.1 - MODELO DE GESTÃO 

A modalidade de gestão associada para os serviços de água e esgotamento sanitário é a mais 

adequada para o município de Camaçari, em razão das necessidades de investimentos e 

atendimento do setor, preservando dessa maneira a operacionalidade, a indução à eficiência e 

o acesso aos serviços públicos com tarifas módicas pela população. 

Na missão de cumprir o objeto da gestão associada, o contrato de programa é o instrumento 

regular das obrigações assumidas pelo prestador dos serviços. Assim, diante da necessidade de 

recursos para investimentos, operação e manutenção dos serviços, a cooperação entre entes e 

a empresa será base para uma confortável gestão do negócio. 

Esta prática mútua deve ser condizente com o quadro tarifário da companhia, aos 

componentes do marco legal do setor e de condicionantes para o atingimento gradual de 

metas e investimentos necessários, proporcionando a sustentabilidade da empresa e a 

eficiente gestão do contrato. 

No estudo, este modelo de contratação prever os investimentos necessários para as 

intervenções pactuadas, dentro da melhor combinação dos serviços a serem prestados e a sua 

oportuna amortização, fundamental componente na equação econômica da empresa. Além 

disso, deve-se levar em consideração que a necessidade de recursos adicionais deve ser 

redirecionada a fontes alternativas de recursos.  

Nestes termos, o arranjo institucional (contrato de programa) garante a união de esforços 

salutar entre o município e a Embasa, para a efetiva implantação dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário demandado pela população do município de 

Camaçari. 

2.2 - ÁREA DE ATUAÇÃO 

Conforme descrito no PMSB do município, a Embasa foi designada para prestar os serviços na 

zona urbana do município de Camaçari, ficando a cargo de a companhia, ajustada às condições 
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econômico-financeiras ao longo do contrato, contribuir para universalização do abastecimento 

de água e atender de forma viável os serviços de esgotamento sanitário. 

2.3 - PERÍODO DO CONTRATO 

Com o objetivo de garantir a devida amortização dos investimentos realizados, o contrato de 

programa compreenderá o período de 30 anos. Durante este período, com base no regime de 

gestão associada, espera-se harmonia contratual e sustentabilidade econômica da empresa. 

3- METODOOGIA DE AVALIAÇÃO 

O modelo econômico-financeiro desenvolvido pela Fundação Instituto de Administração (FIA), 

utilizado no presente estudo, tem como premissa a projeção do Fluxo de Caixa dos municípios 

nos quais a Embasa atua no período de vigência contratual esperado (30 anos). 

Esta técnica baseia-se na estimativa de receitas, custos e investimentos, com periodicidade 

anual e em valores reais. A data-base das informações em valores nominais médios se dá pela 

soma dos dados em 12 meses, cujo período de fechamento foi dezembro de 2015. 

A partir de parâmetros iniciais definidos pela companhia, a viabilidade econômica financeira 

parcial do município é medida através da capacidade de geração de recursos livres para a 

empresa. 

A metodologia utilizada para avaliação é a do Valor Presente Líquido (VPL) de um Fluxo de 

Caixa Livre (FCL) no período de 30 anos. O FCL corresponde à diferença entre os investimentos 

projetados e o resultado líquido operacional (Receita Operacional deduzida dos Custos 

Operacionais). 

Vale frisar que os valores estimados no estudo, principalmente os de investimento, fazem 

parte de um cenário de longo prazo e da análise de viabilidade, não se constituindo, 

necessariamente, nos valores exatos a serem gastos pelo contratado ou acompanhados pelo 

contratante. 

4 - ESTUDO DE DEMANDA PELOS SERVIÇOS 

Com base nos diagnósticos do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do Município de 

Camaçari e nas informações operacionais e gerenciais da Embasa foram elaborados quadros 

quantitativos para expressar a projeção das demandas de serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário e “infraestruturas necessárias”. 

Entre os critérios básicos utilizados como ponto inicial das análises prospectivas no quadro 

abaixo estão: 

 População e Domicílios  

 Dados e Histograma de Consumo 

 Estrutura Tarifária em vigor 
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Quadro 1 – Projeção Populacional, Domiciliar, Volumes e Tarifas Médias (em R$) 2016-2045 

O nível de atendimento de água é o previsto pelo PMSB do município, sendo sua 

universalização atingida (100%). No entanto, o atendimento de esgotamento sanitário foi 

direcionado para o nível mais adequado para equação econômica de responsabilidade 

exclusiva da empresa, de forma a se evitar impactos relevantes na saúde financeira da 

concessionária, que neste caso apontou-se pela manutenção do índice de atendimento em 

21,7%.  

 

4.1- Projeção Populacional e Domiciliar 

A estimativa populacional do município de Camaçari foi projetada com base nos dados 

populacionais (residente e flutuante) do PMSB inicialmente considerados e na taxa de 

crescimento esperada para os grupos populacionais indicados pelo Modelo FIA, para os 

próximos 30 anos.  

Os domicílios totais efetivos também são projetados com base nos dados iniciais da análise. É 

com base nessa informação somada à projeção do crescimento populacional e da estimativa 

do número de habitantes por domicílio que os domicílios totais são considerados no modelo e 

projetados para os anos subsequentes. 

Vale destacar que no caso específico de Camaçari existe uma diferença em relação à maioria 

dos demais municípios, dado que os serviços ofertados não contemplam somente a população 

Água Esgoto Água Esgoto Água Esgoto Água Esgoto Média

2016 372.390 126.792             98.069         27.563        12.098.947       27.563 77,3% 21,7%    6,12      1,75     5,07 

2017 377.148 129.005          101.319         28.041        12.442.212       28.041 78,5% 21,7%    6,12      1,75     5,09 

2018 381.931 131.245          104.642         28.525        12.792.115       28.525 79,7% 21,7%    6,12      1,75     5,10 

2019 386.740 133.510          108.041         29.015        13.148.716       29.015 80,9% 21,7%    6,12      1,75     5,11 

2020 391.572 135.803          111.515         29.510        13.512.076       29.510 82,1% 21,7%    6,12      1,75     5,12 

2021 396.428 138.121          115.066         30.012        13.882.256       30.012 83,3% 21,7%    6,12      1,75     5,13 

2022 401.306 140.467          118.694         30.518        14.259.312       30.518 84,5% 21,7%    6,12      1,75     5,14 

2023 406.207 142.838          122.401         31.031        14.643.303       31.031 85,7% 21,7%    6,12      1,75     5,15 

2024 411.129 145.237          126.188         31.549        15.034.284       31.549 86,9% 21,7%    6,12      1,75     5,16 

2025 416.072 147.661          130.055         32.072        15.432.311       32.072 88,1% 21,7%    6,12      1,75     5,17 

2026 421.036 150.113          134.004         32.602        15.837.436       32.602 89,3% 21,7%    6,12      1,75     5,18 

2027 426.019 152.590          138.035         33.137        16.249.712       33.137 90,5% 21,7%    6,12      1,75     5,19 

2028 431.020 155.094          142.150         33.678        16.669.189       33.678 91,7% 21,7%    6,12      1,75     5,20 

2029 436.040 157.625          146.349         34.224        17.095.917       34.224 92,8% 21,7%    6,12      1,75     5,21 

2030 441.077 160.182          150.633         34.776        17.529.944       34.776 94,0% 21,7%    6,12      1,75     5,22 

2031 446.130 162.765          155.002         35.333        17.971.315       35.333 95,2% 21,7%    6,12      1,75     5,23 

2032 451.200 165.374          159.459         35.896        18.420.075       35.896 96,4% 21,7%    6,12      1,75     5,24 

2033 456.284 168.010          164.004         36.465        18.876.268       36.465 97,6% 21,7%    6,12      1,75     5,25 

2034 461.383 170.672          168.637         37.039        19.339.933       37.039 98,8% 21,7%    6,12      1,75     5,26 

2035 466.495 173.359          173.359         37.619        19.811.112       37.619 100,0% 21,7%    6,12      1,75     5,27 

2036 471.620 175.264          175.264         38.032        20.088.629       38.032 100,0% 21,7%    6,12      1,75     5,27 

2037 476.757 177.173          177.173         38.446        20.368.134       38.446 100,0% 21,7%    6,12      1,75     5,27 

2038 481.904 179.086          179.086         38.862        20.649.600       38.862 100,0% 21,7%    6,12      1,75     5,27 

2039 487.062 181.002          181.002         39.278        20.933.003       39.278 100,0% 21,7%    6,12      1,75     5,27 

2040 492.229 182.923          182.923         39.694        21.218.314       39.694 100,0% 21,7%    6,12      1,75     5,27 

2041 497.404 184.846          184.846         40.112        21.505.507       40.112 100,0% 21,7%    6,12      1,75     5,27 

2042 502.587 186.772          186.772         40.530        21.794.553       40.530 100,0% 21,7%    6,12      1,75     5,27 

2043 507.777 188.701          188.701         40.948        22.085.422       40.948 100,0% 21,7%    6,12      1,75     5,27 

2044 512.972 190.631          190.631         41.367        22.378.084       41.367 100,0% 21,7%    6,12      1,75     5,27 

2045 518.172 192.564          192.564         41.786        22.672.506       41.786 100,0% 21,7%    6,12      1,75     5,27 

Fonte: Modelo FIA-Embasa; PMSB-Camaçari

Período
Tarifa média efetiva

População Domicílios
Economias Residenciais Volume Total Projetado Índice de Atendimento
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residente, mas também a população flutuante que demanda os serviços de forma alternada ao 

longo do ano nas praias do município.  

4.2- Volumes e Tarifas Médias 

Os volumes totais são projetados pela multiplicação do volume médio por economia 

residencial existente e a estimativa do número de economias residenciais existentes. O 

número de economias existente de água é o total de economias atendidas pelos serviços de 

abastecimento de água, de acordo com os dados da companhia no último mês considerado 

(dezembro de 2015). 

O dado de volume médio por economia residencial existente (m³/economia) inicial tem como 

base o volume total faturado de água dos últimos 12 meses (janeiro a dezembro de 2015) 

dividido pelo número de economias residenciais existentes no mesmo período. 

O volume projetado evolui de acordo com o acréscimo de novas economias residenciais 

atendidas (equipamentos modernos), no número de moradores por domicílios estimados e de 

variações na renda, limitada a elasticidade da renda.   

Quanto às tarifas médias, estas correspondem à razão entre o faturamento e o volume 

faturado por m³ dos últimos 12 meses. Os valore são atualizados pela trajetória do IPCA ao 

longo dos anos e acrescido com a previsão de reajuste tarifário.  

Alguns parâmetros previstos no modelo influenciam a projeção do volume e da tarifa média, 

tais como:  

i)  Consumo médio por economia 

 Alteração do número de habitantes por domicílio 

 Crescimento da renda per capita limitado à Elasticidade da renda 

 Redução marginal de consumo 

ii) Tarifa média 

 Previsão de ajustes tarifários 

5 - AVALIAÇÃO FINANCEIRA 

A análise financeira oriunda do presente modelo fornece, a partir de informações 

paramétricas, um indicador das condições econômico-financeiras da prestação dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Camaçari. A avaliação 

representa o saldo potencial do negócio em função da expectativa de geração de resultados 

futuros para a empresa.  

É preciso atentar que a avaliação se trata de estimativas, uma vez que medidas que afetam 

receitas, custos, despesas, capital de giro e investimentos estão ancoradas à dinâmica da 

conjuntura econômica local, nacional e global, impactando nos números da análise e alterando 

os resultados para a empresa.    

5.1 - Projeção das Receitas Esperadas 

As receitas são obtidas com base no produto do volume faturado/estimado com a tarifa média 

projetada do município.  
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A Receita Bruta equivale ao somatório da Receita Direta e Receita indireta. Com base na tarifa 

média efetiva do município de R$ 6,12 de água e R$ 1,75 de esgoto por economia faturada e 

no volume projetado de 12.098.947 m³ e 3.824.130 m³, respectivamente, encontra-se a 

Receita direta total equivalente a R$ 80.774.734 no primeiro ano. Observando o histórico dos 

últimos 12 meses, foi percebido que as Receitas indiretas equivalem a aproximadamente 

3,65% da receita direta. Diante disso, foi estabelecido que a Receita Indireta corresponde a R$ 

2.948.278 e a Receita Bruta Total do ano equivale a R$ 83.723.012. 

Quadro 2 – Projeção Receita, Impostos e Reciprocidade 2016-2045 – Em R$ 

Projetando-se a Receita Total para os próximos 30 anos e descontando a valor presente com 

base no Custo Médio Ponderado de Capital de 9,00%, tem-se a Receita Bruta de R$ 

1.130.325.317. 

5.2- Impostos e Índice de Evasão de Divisas 

Os Impostos, taxas e contribuições são apurados com base na alíquota efetiva de 7,30%. Esta 

alíquota é encontrada com base na alíquota de 9,25% (somatório das alíquotas de PIS e 

Período Receita Bruta
Impostos e taxas 

sobre receita

Receita Líquida de 

Impostos e Evasão
Reciprocidade

Receita Líquida de Impostos, 

Evasão e Reciprocidade

2016             83.723.012                  6.111.780                      75.861.421                         -                                        75.861.421 

2017             85.989.509                  6.277.234                      77.915.094                         -                                        77.915.094 

2018             88.299.158                  6.445.839                      80.007.867                         -                                        80.007.867 

2019             90.652.338                  6.617.621                      82.140.084                         -                                        82.140.084 

2020             93.049.421                  6.792.608                      84.312.081                         -                                        84.312.081 

2021             95.490.773                  6.970.826                      86.524.189                         -                                        86.524.189 

2022             97.976.751                  7.152.303                      88.776.734                         -                                        88.776.734 

2023          100.507.706                  7.337.063                      91.070.033                         -                                        91.070.033 

2024          103.083.984                  7.525.131                      93.404.398                         -                                        93.404.398 

2025          105.705.918                  7.716.532                      95.780.132                         -                                        95.780.132 

2026          108.373.835                  7.911.290                      98.197.532                         -                                        98.197.532 

2027          111.088.056                  8.109.428                    100.656.887                         -                                     100.656.887 

2028          113.848.888                  8.310.969                    103.158.477                         -                                     103.158.477 

2029          116.656.632                  8.515.934                    105.702.574                         -                                     105.702.574 

2030          119.511.578                  8.724.345                    108.289.441                         -                                     108.289.441 

2031          122.414.008                  8.936.223                    110.919.332                         -                                     110.919.332 

2032          125.364.190                  9.151.586                    113.592.493                         -                                     113.592.493 

2033          128.362.386                  9.370.454                    116.309.158                         -                                     116.309.158 

2034          131.408.842                  9.592.845                    119.069.552                         -                                     119.069.552 

2035          134.503.798                  9.818.777                    121.873.891                         -                                     121.873.891 

2036          136.387.950                  9.956.320                    123.581.121                         -                                     123.581.121 

2037          138.285.593                10.094.848                    125.300.575                         -                                     125.300.575 

2038          140.196.556                10.234.349                    127.032.099                         -                                     127.032.099 

2039          142.120.664                10.374.808                    128.775.533                         -                                     128.775.533 

2040          144.057.734                10.516.215                    130.530.712                         -                                     130.530.712 

2041          146.007.577                10.658.553                    132.297.465                         -                                     132.297.465 

2042          147.969.999                10.801.810                    134.075.616                         -                                     134.075.616 

2043          149.944.798                10.945.970                    135.864.981                         -                                     135.864.981 

2044          151.931.767                11.091.019                    137.665.375                         -                                     137.665.375 

2045          153.930.694                11.236.941                    139.476.602                         -                                     139.476.602 

 VPL  1.130.325.317          82.513.748          1.024.187.770                  -                       1.024.187.770 
Fonte: Modelo FIA-Embasa; PMSB-Camaçari
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COFINS) deduzida dos créditos percebidos nos insumos da prestação de serviços de água e 

esgotamento sanitário. 

O Custo de evasão de 2,09% foi projetado com base na diferença entre a arrecadação e o 

faturamento do município nos últimos 12 meses. Confrontando este dado com a Receita Bruta 

Total, é possível projetar um custo de evasão total no período em valor presente de R$ 

23.623.799. 

5.3- Reciprocidade 

Como não há previsão de aporte ao município destinado à reciprocidade em função do 

contrato de programa, não foi imputado valor para este item. 

5.4 - Projeção dos Custos Operacionais (OPEX) 

A projeção dos custos considera seu comportamento em relação à projeção do volume. De 

acordo com sua estrutura eles são classificados em Diretos, Indiretos e Outros custos. 

Os custos diretos são aqueles gastos proporcionais à operação, notadamente o crescimento do 

volume, e expansão dos sistemas realizado pelas Diretorias Metropolitana, Norte e Sul. Estes 

sofrem influência da produtividade de setor de saneamento e de fronteira, além da 

expectativa de aumento da renda, dado o nível de gasto de pessoal. 

Os Custos indiretos são gerados pelas demais diretorias e não apresentam comportamento 

proporcional à operação e expansão dos sistemas. Os Outros custos referem-se a perdas de 

faturamento, impostos sobre faturamento e imposto de renda. 

Os Custos Operacionais de R$  628.160.013 equivalem aos custos diretos e indiretos que são 

projetados com base no custo unitário e no volume projetado por ano com base nas variáveis 

citadas acima. 
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Quadro 3 – Projeção dos Custos Operacionais 2016-2045 – Em R$ 

No que tange ao esgotamento sanitário, visto que o modelo mantem o nível de atendimento, a 

quantidade de economias atendidas esperadas é ponderada pelo seu crescimento. A projeção 

dos custos considera que parte delas é impactada pelo crescimento do volume m³ 

coletado/tratado.   

5.5- Projeção dos Investimentos (CAPEX) 

Naturalmente, objetiva-se que a geração dos recursos para os dispêndios de investimento seja 

oriunda das receitas emergentes da prestação dos serviços. Quando estas não forem 

suficientes, surge a necessidade de indicar os ajustes paralelos ou potencializar as fontes de 

recursos complementares ou suplementares para executar projetos e ações propostas no 

plano de negócio.  

Os investimentos foram projetados a partir das demandas de serviços e infraestrutura para 

melhorias, adequações, ampliação, implementação e renovação dos serviços de água, na 

perspectiva de atendimento global do serviço, descritos no PMSB exposto abaixo.  

 

 

Período
Custos operacionais dos 

serviços

2016                             54.315.452 

2017                             54.801.457 

2018                             55.289.198 

2019                             55.778.672 

2020                             56.269.876 

2021                             56.762.805 

2022                             57.257.454 

2023                             57.753.820 

2024                             58.251.896 

2025                             58.751.679 

2026                             59.253.162 

2027                             59.756.339 

2028                             60.261.205 

2029                             60.767.752 

2030                             61.275.974 

2031                             61.785.864 

2032                             62.297.415 

2033                             62.810.619 

2034                             63.325.467 

2035                             63.841.952 

2036                             64.235.945 

2037                             64.630.906 

2038                             65.026.825 

2039                             65.423.688 

2040                             65.821.484 

2041                             66.220.199 

2042                             66.619.823 

2043                             67.020.341 

2044                             67.421.741 

2045                             67.824.010 

 VPL                 628.160.013 
Fonte: Modelo FIA-Embasa; PMSB-Camaçari
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Tabela 1 – Ações e Projetos do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) - Camaçari 

Por outro lado, os valores referentes ao serviço de esgotamento sanitário estão no escopo da 

reposição dos ativos existentes, dentro do panorama de manutenção do nível de atendimento, 

cujos valores foram previstos e considerados pelo Modelo FIA.  

Nestes termos, os investimentos referem-se aos ativos direcionados a cada município 

acrescido do Capital de Giro necessário para operação dos sistemas. O total de ativos é 

composto pelo valor dos Ativos existentes, atualizados pelo IPCA, somados aos investimentos 

necessários para expansão e reposição dos ativos existentes, visando ao atendimento dos 

serviços. 

 

 

Capacitação da mão de obra responsável pela operação dos sistemas de 

abastecimento
Embasa R$ 278.699,70

Desenvolvimento de canal de diálogo entre a prestadora e o usuário para 

informação quanto à água abastecida
Embasa R$ 3.845,13

Contratação de mão de obra qualificada para operação do canal de diálogo 

entre a prestadora e os usuários
Embasa R$ 98.299,79

Melhoria da segurança dos sistemas Embasa R$ 613.081,76

Desenvolvimento de campanha para negociação de dívidas com usuários 

inadimplentes, com divulgação nas mídias locais
Embasa R$ 2.966.360,64 R$ 2.966.360,64

Instalação de sinalização de identificação nos poços P1, P3, P6, P7, P8 Embasa R$ 4.779,82

Instalação de sinalização de advertência de perigo em todos os poços Embasa R$ 6.588,38

Adequação dos poços P1, P7 e P8 para fechamento da poligonal com

muro de alvenaria e portões metálicos
Embasa R$ 236.388,91

Intervenções no sistema (obras, planos e programas ambientais e 

desapropriações)
Embasa R$ 3.856.566,73

Instalação de sinalização de identificação e advertência de perigo no poço P1 Embasa R$ 1.688,01

Realização de isolamento adequado da fiação elétrica na casa de química, 

com base nas normas vigentes
Embasa R$ 254,73

Intervenções no sistema (obras, planos e programas ambientais e 

desapropriações)
Embasa R$ 1.204.769,38

Instalação de dispositivo/estrutura apropriado(a) para trancamento

dos poços P3 e P9
Embasa R$ 255,36

Instalação de sinalização de identificação e advertência de perigo em todos 

os poços 
Embasa R$ 11.816,04

Cercamento do poço P9 Embasa R$ 12.218,23

Intervenções no sistema Machadinho Sul (obras, planos e programas 

ambientais e desapropriações)
Embasa R$ 55.280.010,33

Intervenções no sistema Machadinho Norte (obras, planos e programas 

ambientais e desapropriações)
Embasa R$ 42.527.779,51

Instalação de sinalização de identificação e advertência de perigo em todos 

os poços
Embasa R$ 6.141,49

Intervenções no sistema (obras, planos e programas ambientais e 

desapropriações)
Embasa R$ 45.403.225,83

Intervenções no sistema (obras, planos e programas ambientais e 

desapropriações)
Embasa R$ 41.952.630,56 R$ 41.952.630,56

Instalação de sinalização de advertência de perigo na área do poço Embasa R$ 732,04

Intervenções no sistema Embasa R$ 742.564,41

Investimentos em Abastecimento de Água R$ 195.208.696,78

Fonte: PMSB-Camaçari

R$ 45.409.367,32

Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Barra do Pojuca

Sistema Simplificado de Abastecimento de Água de Canto dos Pássaros

R$ 743.296,45

R$ 4.104.323,84

Sistema Local de Abastecimento de Água de Parafuso

R$ 1.206.712,12

Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Machadinho

R$ 97.832.079,47

Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Jordão

Projeto: Melhoria da Qualidade do Serviço Prestado

R$ 993.926,38

Projeto: Controle de Perdas

Projeto: Recuperação, Preservação e Proteção de Mananciais

Sistema Local de Abastecimento de Água de Camaçari (Sede)

AÇÕES/PROJETOS Atores CUSTO ESTIMADO 

DAS AÇÕES

CUSTO ESTIMADO DOS 

PROJETOS
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Quadro 4 – Projeção do Fluxo de Investimentos para 2016– 2045 – Em R$ 

Em 2015, a base de Ativos líquidos de Camaçari alcançou R$ 221.658.845. Considerando o 

objetivo de universalizar o atendimento de água e manter o nível de atendimento do serviço 

de esgotamento sanitário, projetam-se investimentos em valor presente na ordem de R$  

132.065.687, destinados a expansão e a reposição dos sistemas. A Necessidade de Capital de 

Giro total para operar os sistemas do município, na janela de tempo de 30 anos, corresponde a 

R$ 4.986.882. Somados os valores em tela, encontra-se o fluxo de investimentos, em valor 

presente, de R$ 358.711.414, cujos valores balizam a viabilidade econômica e financeira do 

município. 

Quadro 5 – Total do Fluxo de Investimentos projetado para 2016 – 2045 - Em R$ 

5.6- Fluxo de Caixa Livre (FCL) 

O valor presente (VPL) do fluxo de caixa livre (FCL) do município de Camaçari projetado para os 

próximos 30 anos (2016-2045) é de aproximadamente –R$ 67 milhões de reais (negativo). 

Conforme demonstra a tabela a seguir: 

Período Imobilizado e Obras Var. Capital de Giro Fluxo dos Investimentos

2016                         2.942.351                             96.691                                  3.039.042 

2017                       12.794.202                             98.487                                12.892.689 

2018                       13.093.328                           100.300                                13.193.628 

2019                       12.604.051                           102.128                                12.706.179 

2020                       12.657.231                           103.972                                12.761.203 

2021                       12.972.737                           105.831                                13.078.568 

2022                       12.747.012                           107.704                                12.854.716 

2023                       12.794.465                           109.593                                12.904.058 

2024                       13.170.903                           111.496                                13.282.399 

2025                       12.890.660                           113.412                                13.004.073 

2026                       12.939.407                           115.342                                13.054.749 

2027                       13.468.311                           117.286                                13.585.597 

2028                       13.520.384                           119.242                                13.639.626 

2029                       13.088.270                           121.211                                13.209.480 

2030                       13.615.530                           123.191                                13.738.721 

2031                       13.189.731                           125.184                                13.314.914 

2032                       13.241.138                           127.187                                13.368.326 

2033                       13.867.301                           129.202                                13.996.503 

2034                       13.345.333                           131.226                                13.476.559 

2035                       13.398.130                           133.261                                13.531.391 

2036                       13.791.131                             81.790                                13.872.921 

2037                       14.581.947                             82.360                                14.664.307 

2038                       14.695.757                             82.923                                14.778.680 

2039                       14.808.935                             83.478                                14.892.413 

2040                       14.921.450                             84.026                                15.005.477 

2041                       15.033.275                             84.566                                15.117.841 

2042                       15.144.380                             85.098                                15.229.478 

2043                       15.254.735                             85.621                                15.340.356 

2044                       15.364.311                             86.135                                15.450.447 

2045                       15.473.079                             86.641                                15.559.720 

 VPL             353.724.532                4.986.882                    358.711.414 
Fonte: Modelo FIA-Embasa; PMSB-Camaçari

Base de Ativos Líquidos atualizados 221.658.845

Previsão de Investimentos (30 anos) 132.065.687

Necessidade de capital de Giro 4.986.882

Fluxo Total de Investimentos 358.711.414
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Quadro 6 – Fluxo de Caixa Líquido do município projetado para 2016-2045 

Este resultado reflete que o nível tarifário previsto no modelo - exclusivo para o município de 

Camaçari sem qualquer receita ou subsídio acessório, direto ou indireto- ainda não seria 

suficiente para o custeio dos serviços e a amortização integral dos investimentos no prazo 

contratual definido. Sendo assim, o contrato do município tem sua viabilidade condicionada a 

um pequeno ajuste do quadro tarifário e/ou a um aporte de recursos no sistema.  

6 - CONDICIONANTES DE VIABILIDADE 

6.1 – Capacidade de Investimento 

Os investimentos necessários para alcançar as metas e objetivos no município estão 

condicionados o fluxo financeiro da empresa, seja de caixa próprio e/ou de terceiros. A 

captação de recursos a uma estrutura adequada de capital deverá atender gradativamente os 

investimentos de expansão e reposição no município, mas dentro do escopo do equilíbrio 

econômico-financeiro da empresa. 

O volume de recursos faltante (cerca de R$ 67 milhões) deve ser equacionado em parceria 

com o Município e outros entes, na busca por recursos acessórios aos investimentos 

demandados no PMSB.  

6.2 – Política Tarifária 

As tarifas devem seguir a lógica econômica da sustentabilidade dos serviços prestados pela 

companhia, na qual estas deverão ser suficientes para cobrir os custos da empresa, da 

manutenção adequada e garantir os investimentos necessários, além de assegurar que toda 

população da área de cobertura tenha acesso aos serviços, inclusive aquelas de baixa renda. 

Nesse contexto, caso a tabela tarifária fosse aplicada somente ao município de Camaçari, a 

análise financeira deste cenário aponta a necessidade de ajuste tarifário real (acima da 

inflação) de apenas 9,9% para que os investimentos realizados no município sejam 

recuperados no horizonte de 30 anos. Isto significa que apesar do quadro tarifário previsto não 

1.130.325.317

Impostos e taxas sobre receita -82.513.748

Custos com evasão -23.623.799

1.024.187.770

Custos operacionais dos serviços -628.160.013

396.027.757

IR+CSLL operacional -134.649.437

Benefício Fiscal da Amortização 30.352.507

IR + CSLL operacional efetivo -104.296.931

291.730.826

Imobilizado e Obras -353.724.532

Var. Capital de Giro -4.986.882

-358.711.414

-66.980.587

Fonte: Modelo FIA-Embasa; PMSB-Camaçari

Receita Bruta

Receita Operacional Líquida 

EBITDA - Resultado Operacional

Resultado Operacional após impostos e depreciação

Fluxo dos Investimentos

Fluxo de caixa líquido operacional
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atender as condições de viabilidade da operação no município, o ajuste tarifário estimado é 

extremamente plausível no âmbito da regulação tarifária, dada a extensão temporal da 

operação e a prerrogativa da alínea e do inciso II do Art. 30, do Decreto 7.217/2010, que 

regulamenta a Lei de Saneamento. 

7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dentro da perspectiva de universalizar o atendimento de água e de manter o nível de 

atendimento de esgotamento sanitário, o valor presente do fluxo de caixa do município de 

Camaçari, apesar de ser negativo em cerca de R$ 67 milhões para um período contratual de 30 

anos, a viabilidade da operação no município é factível. Isto porque leve ajuste tarifário ótimo 

ou a possibilidade de aporte de recursos complementares são elementos que tornam o Valor 

Presente Líquido (VPL) nulo, condição básica de viabilidade e autossuficiência da operação do 

sistema no município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


