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AAgência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas 
- ARSAM apresenta, neste Relatório de Atividades, um balanço de suas principais 
ações no período de 2009. Com quase dez anos de criação e utilizando ferramentas 

modernas de gestão, a ARSAM vem constantemente buscando soluções, para garantir a re-
gulação dos serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, em Manaus, e de 
Transporte Rodoviário Intermunicipal Coletivo de Passageiros. 

Durante este ano, a ARSAM cumpriu um programa intensivo de visitas, realizando 1.169 
fiscalizações in loco. A presença dos técnicos em grandes bairros, buscando soluções possí-
veis de abastecimento aos usuários gerou benefícios a quase 30 mil pessoas. O acompanha-
mento das denúncias via imprensa e a resposta em tempo real, trouxe à autarquia grande 
credibilidade perante a sociedade. Outro grande passo foi o início ao Marco Regulatório 
do Sistema de Abastecimento de Água da Ponta das Lajes, parte do Programa Água para 
Manaus - PROAMA, a grande solução para o desabastecimento das zonas norte e leste. A 
evolução das metas restabelecidas por aditivos e Termos de Transação, foi permanentemen-
te acompanhada, o que também subsidiou demandas dos Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário. 

Quanto ao serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, destacaram-
se as ações com Departamento de Trânsito - DETRAN, Polícia Rodoviária Federal, Socieda-
de Navegação Portos e Hidrovias, Polícia Militar e Polícia Civil, que em parceria, realizaram 
diversas operações em municípios circunvizinhos. A fiscalização fez cumprir, por parte das 
empresas autorizadas, a garantia dos direitos a gratuidade deste serviço, beneficiando cerca 
de 140.000 passageiros.

Editorial
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Perfil da ARSAM
A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas 

- ARSAM, foi criada pela Lei nº 2.568, de 25 de novembro de 1999, e alterada pela Lei nº 
2.597, de 31 de janeiro de 2000. É uma autarquia de regime especial, integrante da adminis-
tração Indireta do Poder Executivo. 

Com personalidade jurídica de direito público, a ARSAM tem como prerrogativas a fisca-
lização, mediação, controle e regulação da qualidade dos serviços de transporte coletivo ro-
doviário intermunicipal de passageiros e, por força de convênio, o serviço de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário na capital. Sua estrutura organizacional é composta por 
seis diretorias: Técnica de Concessão e Regulação da Qualidade, Jurídica, Administrativo-Fi-
nanceira, Comercial, Energia e Transportes e Procedimentos e Logística. Essa estrutura bus-
ca monitorar o cumprimento das metas e padrões estabelecidos nas legislações, garantindo 
assim, a defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos concedidos, assim como o 
equilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão.  

Agência reguladora é uma pessoa jurídica de direito público interno, geralmente constituí-
da sob a forma de autarquia especial ou outro ente da administração indireta, cuja finalidade 
é regular e fiscalizar a atividade de determinado setor da economia de um país, a exemplo 
dos setores de energia elétrica, telecomunicações, produção e comercialização de petróleo, 
recursos hídricos, mercado audiovisual, planos e seguros de saúde suplementar, mercado de 
fármacos e vigilância sanitária, aviação civil, transportes terrestres ou aquaviários etc.

O que é agência reguladora?

Regulação é a intervenção do Estado na economia e na atividade social, com a finalidade 
de corrigir falhas de mercado e aumentar o welfare, sem que tal intervenção implique na 
produção direta de bens e serviços por instituições estatais. O conceito de regulação é o de 
chamar a atenção para as formas que a sociedade cria para superar a natureza contraditória 
de suas relações sociais, isto é, o modo, os mecanismos, os instrumentos e as instituições ca-
pazes de assegurar a continuidade do sistema.

O que é regulação?
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ÁREAS DE ATUAÇÃO

•  Abastecimento de água  e esgotamento sanitário da capital.

•  Transporte rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros.

•  Recolhimento de taxas de regulação e controle dos serviços pú-
blicos concedidos.

• Remuneração por prestação de serviços técnicos, indenizações, 
encargos financeiros e quaisquer outros decorrentes de ques-
tões próprias de suas áreas de atuação.

• Recursos oriundos do Poder Público.

• Produtos das alienações de bens e patrimônios.

• Doações.

•  Prefeitura Municipal de Manaus, assinado em 25.07.2000. Tem como 
objeto a regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos conce-
didos de abastecimento de água e esgotamento sanitário na capital.

•  Unidade de Gerenciamento do Programa Social e Ambiental dos 
Igarapés de Manaus ― PROSAMIM. O Termo de Convênio de 

•  Exercer o poder de polícia em relação à prestação dos serviços 
públicos, na forma da legislação, normas e regulamentos per-
tinentes, fazendo cumprir as disposições regulamentares e as 
cláusulas contratuais correspondentes.

•  Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, avaliando o 
cumprimento das metas e padrões estabelecidos, impondo me-
didas corretivas e sanções, quando for o caso.

•  Fixar normas e instruções para a melhoria da prestação de ser-
viços, redução dos seus custos, segurança de suas instalações e 
atendimento aos usuários, observados os limites na legislação e 
nos instrumentos de delegação.

•  Acompanhar o desempenho econômico-financeiro da execução 
dos serviços, procedendo à análise e aprovação das revisões e 
dos reajustes tarifários para a manutenção do equilíbrio da pres-
tação dos serviços.

•  Atender às reclamações dos usuários, citando e criando informa-
ções e dando providências junto ao prestador de serviços, bem 
como acompanhando e comunicando as soluções adotadas.

•  Mediar os conflitos de interesse entre o concessionário e o Po-
der Concedente, e entre os usuários e o prestador de serviços, 

FONTES E RECURSOS

CONVÊNIOS

DIRETRIZES E ATRIBUIÇÕES

Cooperação Técnica foi assinado em 2007. Tem como objeto a 
conjunção de recursos técnicos, visando a contratação de servi-
ços para a implementação de ações e providências, no sentido de 
assegurar a normatização, o controle e a fiscalização da qualidade 
dos serviços prestados pela concessionária Águas do Amazonas.
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adotando, no seu âmbito de competência, as decisões que jul-
garem adequadas para a resolução desses conflitos.

•  Realizar ou recomendar ao Poder Concedente, a intervenção na 
concessão dos serviços ou a sua extinção, nos casos previstos na 
lei e na forma prevista em contrato de concessão ou convênio.

•  Apoiar o Governo do Estado e os Governos Municipais com os 
quais tenha convênio, na formulação de políticas e de planos de 
ações, bem como em outras atividades que afetem os serviços 
públicos concedidos ou permitidos.

•  Manter atualizados os sistemas de informação sobre os serviços regu-
lados, visando apoiar e subsidiar estudos e decisões sobre o setor.

•  Analisar e emitir pareceres sobre propostas de legislação e nor-
mas que digam respeito à regulação e controle dos serviços pú-
blicos sob sua responsabilidade.

•  Elaborar o seu regulamento interno, estabelecendo procedimen-
tos para a realização de audiências e consultas públicas, encami-
nhamento de reclamações, elaboração e aplicação de regras éti-
cas, expedição de resoluções e instruções, emissão de decisões 
administrativas e respectivos procedimentos recursais.

•  Expedir editais de licitação, objetivando outorga de concessão 
e permissão dos serviços públicos do Estado do Amazonas, com 
autorização prévia do Chefe do Poder Executivo.

•  Encaminhar propostas de concessão, permissão ou de autoriza-
ção dos serviços públicos no Estado do Amazonas, bem como 
propor alteração das condições e das áreas, a extinção ou adi-
tamento dos respectivos contratos ou termos, diretamente ao 
Chefe do Poder Executivo.
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Estrutura organizacional da ARSAM
Aprovação: Lei Delegada nº 105/2007, de 18 de maio de 2007

Presidente Nato do Conselho Estadual de Regulação
e Controle de Serviços Públicos Concedidos

Secretário do Conselho

Diretor Presidente

Assessoria

Gabinete do Diretor
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Ouvidoria
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e Logística
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de Finanças
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Diretoria Administrativo-
financeira
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CERCON
CONSELHO ESTADUAL DE REGULAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS

O CERCON é um órgão colegiado deliberativo e recursivo das 
atividades da ARSAM. Seus representantes são escolhidos por pro-
cesso público, que permite a postulação e seleção por sufrágio, se-
gundo normas do Conselho Estadual.

Os conselheiros são nomeados para mandatos de dois (2) anos, 
renováveis por mais um período, sendo exigido, a partir de então, 
um interregno de dois anos, para ser investido em novo mandato.  
A remuneração é mensal e fixada por ato do Chefe do Poder Exe-
cutivo. 

No período de 2009, o CERCON realizou 15 reuniões ordinárias 
que deliberaram diversos assuntos correlatos aos serviços regula-
dos pela ARSAM. 

O Conselho é integrado por:

• Um (01) representante do Governo do Estado, na pessoa do Di-
retor-Presidente da ARSAM, na condição de Presidente Nato do 
Colegiado. 

• Dois (02) representantes dos usuários dos serviços públicos, sen-
do um (01) representante dos usuários domiciliares e um (01) re-
presentante das categorias de usuários industriais e comerciais.

• Um (01) representante dos operadores da prestação de serviços.
• Dois (02) representantes de Governos Municipais, dos municí-

pios mais populosos do Estado, com serviços locais, cuja regula-
ção e controle tenham sido delegados à ARSAM.

• Um (01) representante do Programa Estadual de Proteção e 
Orientação ao Consumidor ― PROCON. 

• Um (01) representante do Instituto de Pesos e Medidas ― IPEM.

Atribuições do CERCON:

• Apreciar e deliberar sobre as normas de funcionamento da AR-
SAM.

• Apreciar e aprovar os planos de trabalho e as propostas orça-
mentárias da Agência.

• Analisar e encaminhar ao Poder Executivo propostas de nor-
mas e regulamentos gerais e específicos para a regulação e 
controle da prestação de serviços públicos, dependentes de 
legislação.

• Acompanhar a evolução dos padrões de serviços e custos, de-
terminando análises e esclarecimentos nas situações de anor-
malidades.

• Analisar e decidir sobre os recursos interpostos das decisões 
do Diretor-Presidente da ARSAM pelos prestadores dos servi-
ços e usuários.

• Analisar e opinar sobre as políticas públicas relativas aos servi-
ços públicos.

• Analisar e aprovar os reajustes tarifários dos serviços públicos 
concedidos.

• Deliberar sobre todas e quaisquer questões afetas às ativida-
des de regulação e controle dos serviços públicos regulados, 
apresentadas pelo Diretor-Presidente da ARSAM.

• Fixar procedimentos administrativos relacionados ao exercício 
das competências da ARSAM.
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Cabe à DIJUR a representação judicial e extrajudicial, ativa e passiva da autarquia, nos  
assuntos jurídicos de seu interesse, em qualquer juízo ou instância e a realização da advo-
cacia preventiva, mediante a proposição de anteprojetos de Lei ou outros diplomas norma-
tivos, além do assessoramento de gestores principais da autarquia, por meio de orientação 
jurídica.

Diretoria Jurídica - DIJUR

REGULAMENTAÇÃO

Principais atividades
• Resolução nº 001/2009-CERCON/ARSAM que dispõe sobre o reajuste do valor das tarifas 

de transporte rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros. 

• Resolução nº 002/2009-CERCON/ARSAM que dispõe sobre a gratuidade e desconto na 
prestação de serviços de transporte rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros no 
Estado do Amazonas.

• Minuta da Resolução que dispõe sobre a regulação do transporte intermunicipal de pas-
sageiros na modalidade afretamento.

• Participação em reuniões nas Câmaras Municipais dos municípios de Itacoatiara, Rio Pre-
to da Eva e Presidente Figueiredo, para a discussão do projeto de Lei Regulamentar que 
dispõe sobre a criação do serviço de táxi metropolitano.

• Emendas ao Projeto de Lei que visa regular o serviço de transporte metropolitano e criar 
o serviço de táximetropolitano.
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• Sugestão de multa quando das irregularidades no cumprimento do Plano de Exploração 
Anual - 2008/2009, que trata do serviço de captação e distribuição de água e coleta e 
tratamento de esgoto - revitalização da estação de tratamento de esgoto do Conjunto 
Villa Real, Cidade Nova.

• Delimitação das responsabilidades quanto à realização de recomposição asfáltica nas 
áreas de intervenção para expansão de rede adutora e rede distribuidora de água, em 
diversos bairros da Cidade de Manaus.

• Sugestão de multa: após participação em audiência pública na Câmara Municipal para 
discussão de soluções ao quanto aos possíveis erros de cálculos de faturas de água e 
aferição dos hidrômetros, no período de 2008 e 2009, na localidade Cidade do Leste. 

• Sugestão de multa a Concessionária: infração sistemática aos três dispositivos da Cláu-
sula 16ª do Contrato de Concessão de Prestação de Serviços Públicos de Abastecimento 
de Água e Esgotamento Sanitário, por não celebrar os seguros estabelecidos no contrato, 
violando disposição expressa, e ainda, ao deixar de informar ao Poder Concedente sobre 
a validade das apólices e por fim, constatação de não apresentação das garantias previs-
tas na cláusula 16.11, estabelecida no referido Contrato.

• Representação da ARSAM junto ao Conselho Estadual do Idoso e dos Portadores de Ne-
cessidades Especiais, e em reunião/audiências públicas junto à Assembléia Legislativa, 
Câmara Municipal de Manaus e Ministério Público do Estado do Amazonas.

• Participação em sindicâncias e elaboração de pareceres sobre processos disciplinares.

• Participação nas discussões técnicas com a Unidade de Gerenciamento do Prosamim – 
UGPI e a empresa estrangeira Centro de Estúdios de Transportes e Infraestructura S.A 
– CETI S.A. para apresentação de um modelo de tarifa social sustentável para a cidade 
de Manaus, e criação do fundo de saneamento para manutenção e expansão do PROSA-
MIN.

14|RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2009
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A DITEC é um dos órgãos da atividade fim da Agência. Essa diretoria analisa o cum-
primento das metas e padrões estabelecidos no Contrato de Concessão de Prestação dos 
Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, prestados na capital, a fim de 
garantir a defesa dos interesses dos usuários desses serviços.

• Plano Anual de Exploração de Serviços – PES 2009/2010.
• Plano Quinquenal de Exploração de Serviço – PQ 2009/2014.
• Programa de Controle de Perdas – 2009.
• Programa de Macro e Micro Medição – 2009.
• Apuração das Metas Semestrais – 2009.
• Revisão da estrutura tarifária, criação da tarifa social e elaboração de instrumentos 

de regulação econômica para os serviços concedidos de água e esgoto da cidade de 
Manaus, Contrato nº 008/2009 de 10 de fevereiro de 2009 (Extrato Diário Oficial do 
Estado – DOE em 13 de fevereiro de 2009 e Errata em 18 fevereiro 2009, Extrato no 
Diário Oficial da União – DOU, em 19/2/2009), celebrado entre o Estado do Amazonas, 
por intermédio da Unidade de Gerenciamento do Programa Social e Ambientam dos 
Igarapés de Manaus  – UGPI, e a empresa estrangeira Centro de Estúdios de Transpor-
tes e Infraestructura S.A – CETI S.A.

Planos e programas analisados

Diretoria Técnica de Concessões e 
Regulação da Qualidade - DITEC

SANEAMENTO
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Desde 2002, a ARSAM tem intensificado o acompanhamento da evolução anual das me-
tas contratuais, realizando inúmeras avaliações no âmbito da concessão. No ano de 2007, 
foram pactuadas novas metas contratuais, a partir da celebração do Termo Aditivo ao Con-
trato de Concessão que, em seu anexo 1, estabelece metas intermediárias semestrais, de 
junho a dezembro, até o ano de 2011. A partir desse ano, as metas serão avaliadas anual-
mente, até junho de 2029. 

O Contrato de Concessão, celebrado em julho de 2000, não previa metas anuais e inter-
mediárias, o que foi estabelecido após a assinatura do seu primeiro Termo Aditivo. Em 15 
de janeiro de 2007, foi celebrado o Termo de Transação, possibilitando um novo modelo de 
concessão que viabilizaria o abastecimento de água nas zonas Norte e Leste de Manaus, em 
um prazo de 18 meses. Em 18 de setembro de 2009, foi celebrado o Termo de Convênio de 
Cooperação Técnica e Financeira entre o município de Manaus e a empresa Águas do Ama-
zonas, objetivando a conjugação de esforços técnicos e financeiros para expandir o sistema, 
novamente, das zonas norte e leste de Manaus. 

do Contrato de Concessão de Prestação de Serviços Públicos de Abastecimento 
de Àgua e Esgotamento Sanitário do Município de Manaus

ANÁLISE TÉCNICA DAS METAS

Histórico sobre o Termo de Transação e Termo de
Cooperação Técnica

Com o objetivo de minimizar os problemas de prestação do serviço público de abaste-
cimento de água, foi celebrado entre o município de Manaus e a concessionária Águas do 
Amazonas S.A., em 15/01/2007, o Termo de Transação, no qual as partes comprometeram-
se a reunir esforços, de modo a viabilizar o abastecimento de água nas áreas não conso-
lidadas (zonas Norte e Leste ), com prazo de conclusão prevista para 18 (dezoito) meses, 
conforme Cláusula Segunda do Termo, expirado em 15/07/2008. 

Sem a totalidade dos serviços executados no período inicial, foi concedido aditamento 
de prazo, prorrogado pelo mesmo do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Transação, as-
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sinado em 29 de outubro de 2008, entre 
o município de Manaus e Águas do Ama-
zonas S.A. Conforme dispõe na Cláusula 
Primeira, item 1.1, a prorrogação para a 
conclusão das obras foi fixada em 30 de ju-
nho de 2009. Em 09 de julho de 2009, foi 
assinado o Segundo Aditamento ao Termo 
de Transação, prorrogando o prazo de con-
clusão dos serviços remanescentes, para 
26 de fevereiro de 2010.

Em 18 de setembro de 2009 foi assi-
nado o Termo de Convênio de Cooperação 
Técnica e Financeira, celebrado entre o Mu-
nicípio de Manaus e a Águas do Amazonas 
S.A. O prazo foi de 150 (cento e cinquenta) 
dias para a execução (15/02/2010 – prazo 
limite), repassando-se à Concessionária os 
serviços descritos no Plano de Trabalho, 
item IV – DESCRIÇÃO DO PROJETO, deno-
minado Reabilitação e Expansão da Rede 
de Distribuição de Água e Ligações Domici-
liares no Município de Manaus.

Com a retomada dos serviços listados 
pela Concessionária, foi empreendido um 
ritmo acelerado às obras, visando o cum-
primento dos prazos estabelecidos.

Implantação de adutora na Av. Paraíba
com a Efigênio Sales.

Rede de distribuição de água sendo implantada
no bairro Terra Nova.

Abertura de vala para a implantação da rede de água
na localidade Mundo Novo no bairro Cidade Nova.

Reservatório do Parque Dez.
Obra concluída em junho de 2009

Início da construção de reservatório metálico - Brasileiri-
nho no bairro Jorge Teixeira. Convênio PMM/AdA.

Rede de distribuição de água sendo implantada
no Conj. João Paulo II.
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

FONTE: Atlas de abastecimento de água. Set/2008. ANA - Agência Nacional de Águas.
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Estação de Tratamento de Água 
da Ponta do Ismael

É o principal sistema produtor de água da cidade de Manaus, 
localizado no bairro da Compensa. Do volume total de água 
produzido pela concessionária Águas do Amazonas, a Ponta 
do Ismael é responsável por 77%, cerca de 5,20 m3/s. Desde 
o início da concessão, diversas reformas foram realizadas, 
objetivando a melhoria na captação e qualidade da água. 
Com o Termo de Transação, as reformas foram ampliadas.
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Captação/Torre de tomada do Rio Negro.

Complexo da Ponta do Ismael. ETA I e ETA II.

Foram realizadas intervenções no complexo de produção de 
água da Ponta do Ismael, no sistema de filtros, revitalização e ade-
quação das elevatórias de água bruta e água tratada, remodelagem 
na casa de química, e a instalação de equipamentos mais eficientes. 
Isso propiciou um aumento de produção, atingindo, aproximada-
mente, 6,37 m³/s, cerca de 86,43% da vazão exigida em contrato. 
No término das obras, a produção das ETA´s I e II poderá atingir 
7,10 m³/s, correspondendo a 96,34% da vazão pactuada. 

Ampliação da produção das ETA´s da Ponta 
do Ismael

Desenvolvimento dos serviços

I) Reforma de dois (02) decantadores e um (01) floculador da 
ETA I:  Os decantadores e floculadores existentes foram otimi-
zados em seu processo de extração de lodos, possibilitando a 
melhoria da floco/decantação.

II) Construção do novo Reservatório de Acumulação e Tanque de 
Contato da ETA I: Os serviços não foram executados em virtude 
do novo dimensionamento das vazões para atender à demanda. 

III)  Reforma na casa de química: foram executados serviços para 
melhoria no tratamento, com dosagem de polímeros, dosagem 
de cal e central de cloro, com aquisição e montagem dos se-
guintes equipamentos:

• Máquina preparadora de polímeros.

• Bomba centrífuga monoestágio 0,5 CV.
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• Bomba tipo NEMO, capacidade para 15 m³/h.

• Clorador.

• Ejetor para solução de cloro.

• Bomba centrífuga multiestágio, com vazão de 8 m³/h.

Serviços executados nas estações
elevatórias de água

Estação Elevatória de Água Bruta 1 (EEAB - 1) – Baixo recalque • 
– Uniformização dos rotores das bombas existentes e instalação 
de inversores de frequência.

Estação Elevatória de Água Bruta 2 (EEAB - 2) – Baixo recalque • 
– Instalação de uma nova bomba de 700 CV e uniformização 
dos rotores das bombas existentes. 

Elevatória de Água Tratada (EEAT-1) • – Instalação de uma nova 
bomba de 1250 CV.

Elevatória de Água Tratada (EEAT-2)•  – Instalação de uma nova 
bomba de 1250 CV.

A alteração no Complexo da Ponta do Ismael exigiu a mudan-
ça no layout das tubulações no barrilete das ETA’s, possibilitando a 
redistribuição das vazões a serem aduzidas, exigindo paralizações 
para a efetivação do serviço.

Vista parcial da ETA.

Unidade de flotação I.
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Foi implantada para atender ao polo do Distrito industrial da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, o sis-
tema de produção de água, localizado no bairro do Mauazinho. 
É responsável por 3% do volume gerado, cerca 0,20 m3/s.

ETA do Mauazinho

Entrada principal do complexo de produção
de água localizada no bairro Mauazinho.

Casa de controle e baixo recalque. Vista parcial dos filtros.
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Durante o ano de 2009, foram executados os serviços de reabi-
litação de dois (02) filtros, de um total de oito (08) unidades. Com 
a reabilitação, a vazão de produção passou de 0,18 m3/s para 0,192 
m3/s, não suprindo a demanda necessária para atender á área de 
abrangência da ETA. 

Reabilitação e ampliação da Estação de
Tratamento de Água - ETA do Mauazinho

Reabilitação dos filtros das estações
de tratamento de água

Dos 16 (dezesseis) filtros na ETA – I, dez (10) foram reformados 
no prazo inicial do Termo de Transação e os seis (06) restantes, além 
dos quatro (04) filtros da ETA – II, foram concluídos no prazo estabe-
lecido pela prorrogação do Termo.

 Na ETA II foram realizados ajustes de recirculação de ar/água 
e do tempo de descarga nos flotadores, visando o incremento de 
vazão utilizada no processo para garantir a qualidade da água.

Vista parcial dos filtros da ETA do Mauazinho.
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Poços tubulares profundos
São chamados poços tubulares profundos aqueles cuja profundi-
dade atingem até 1000 metros. Em Manaus, os poços fazem parte 
do sistema isolado de distribuição de água, atendendo diferentes 
bairros e conjuntos residenciais, situados nas zonas Norte e Leste 
da cidade. Os sistemas isolados correspondem a 18% do volume de 
água gerado, equivalendo a 1,20 m3/s. Com o plano de expansão, o 
número de poços foi ampliado.

Modelo de cadastro de poço. Fonte: Águas do Amazonas, 2009.

ARSAM_REL_ATIV_2009.indd   24 4/10/2010   13:12:43



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2009|25 

Em virtude da média da vazão adota-
da nos estudos preliminares (poços de 50 
m³/h), os 40 poços propostos no Termo de 
Transação foram reduzidos para 21, man-
tendo-se a produção na ordem de 2.000 
m³/h. Os poços perfurados apresentaram 
vazões superiores à estimada. Com o de-
senvolvimento dos projetos executivos fo-
ram ampliadas as áreas atendidas pela Pon-
ta do Ismael, contribuindo para a redução 
do número de poços.

O Primeiro Termo Aditivo ao Termo de 
Transação prorrogou o prazo de conclu-
são das obras de 15/07/2008 para junho 
de 2009. Em dezembro de 2008, parte dos 
serviços já havia sido concluída, totalizan-
do a construção dos 21 poços. Na ocasião, 
16 deles estavam em operação e os cin-
co restantes aguardavam a conclusão das 
obras das novas redes de distribuição para 
serem interligados.

Em dezembro de 2009, os 21 poços 
estavam finalizados; porém, dois (02) loca-
lizados no bairro do Tarumã, ainda aguarda-
vam interligação na rede de distribuição de 
água.

Construção de 40 poços 
nas zonas Norte e Leste de 
Manaus

ÍTEM
POÇOS TUBULARES

PROFUNDOS
ENDEREÇO

CARACTERÍSTICAS

Profundidade
(m)

Equip. 
Instalado

Bomba - CV

Vazão 
Máxima

m3/h
SITUAÇÃO

01 Jorge Teixeira II R. Ébano, 26 200 55 60,00 Em operação

02 Jorge Teixeira III R. Jerusalém, 133 200 76 80,00 Em operação

03 Jorge Teixeira III R. Baleia 193,4 75 80,00 Em operação

04 Nova Conquista R. Careiro s/n 214 75 45,00 Em operação

05 Val Paraíso R. Timbó, 57 196 100 100,00 Em operação

06 Gilberto Mestrinho R. Uberlândia, 18 250 65 80,00 Em operação

07 Gilberto Mestrinho R. Inglaterra, 09 194 115 130,00 Em operação

08 Santa Inês R. X, 49 210 115 130,00 Em operação

09 Cidade de Deus R. Sto. Antônio, s/n 214 65 50,00 Em operação

10 Brasileirinho R. Cipó Alho, 600 228 60 60,00 Em operação

11 Brasileirinho Rua Montenegro 197 75 70,00 Em operação

12 Brasileirinho R. Santa Luzia 248 75 80,00 Reserva

13 Invasão Nova Vitória Av. Pista da Raquete, 24 190 100 130,00 Em operação

14 Invasão Nova Vitória R. 14 de abril, 48 200 100 130,00 Em operação

15 Santa Etelvina/Buritis R. Pe. Benício Leão 194 65 140,00 Em operação

16 Nova Floresta R. Quatzo 212 20 20,00 Em operação

17 Nova Floresta R. Portugal 200 75 80,00 Em operação

18 Tarumã R. Surucuã 200 60 140,00 Operando

19 Tarumã R. B, 207 174 60 140,00 Reserva

20 Tarumã R. Paraíso II, 4077 194 60 140,00
Aguardando 

rede

21 Tarumã R. Bagdá, s/n 200 75 150,00
Aguardando 

rede

                  VAZÃO TOTAL 2.005,00

Mauazinho/Japiim (1) R. Rodrigo Otávio, 14 223 225 270,00 Em operação

(1) Construído durante o plano de expansão para o aumento da produção no macro Setor Mauazinho.

Poços construídos pelo Termo de Transação (2007-2009)
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Para garantir a transferência dos vo-
lumes de água das ETA´s para a rede de 
distribuição, foi necessário um novo di-
mensionamento no projeto executivo nas 
obras das adutoras. Essa mudança repre-
sentou um acréscimo de 5.514 metros, to-
talizando  38.514 metros de adução. 

No ano de 2008, com a conclusão das 
obras dos Reservatórios do Plano de Ex-
pansão, e sua interligação a rede,  o com-
primento das adutoras totalizou 37.858 
m, dos quais foram executados 36.977 m, 
ou seja, 97,67% de obras executadas pela 
concessionária Águas do Amazonas. 

Em 2009, com a prorrogação do prazo 
do Plano de Expansão, através do Termo 
Aditivo, os serviços tiveram continuidade e  
toda a rede de adução foi concluída, inter-
ligada e pressurizada.

Construção de 33 km de 
rede de adução ÍTEM ADUTORAS

DN
(mm)

EXTENSÃO (m) EXECUTADA
%Projetado Executado

01 Alvorada – trecho Pedro Teixeira 1.200 868 868 100

02 Cidade Nova – trecho Alvorada/Cidade Nova 1.000 10.843 10.843 100

03 Mundo Novo - Interligação (rua existente c/ 
rua nova) 500 0 0 0

04 Cidade Nova / Núcleo 23 400 2.500 2.500 100

05 Alvorada - trecho PDI 1.200 108 108 100

06 Castelhana / São Raimundo / Ponta Negra / 
São Jorge 1.200 40 40 100

07 Duplicação Alvorada - PDI / Alvorada 800 4.281 4.281 100

08 Mundo Novo - trecho alimentação do Reser-
vatório 800 349 349 100

09 Mundo Novo / Manôa 700 1.500 1.500 100

10 Derivação Novo Israel - trecho alimentação do 
Reservatório 500 102 102 100

11 Cidade de Deus - trecho Núcleo 23 / Cidade 
de Deus 600 2.816 2.816 100

12 Derivação Eduardo Gomes 300 600 600 100

13 Interligação Novo Israel / Monte das Oliveiras 
- trecho Novo Israel / Monte das Oliveiras 500 3.587 3.587 100

14 Coroado - trecho Cosme Ferreira 800 2.185 2.185 100

15 São Jorge - trecho Estrada da Compensa 600 1.942 1.942 100

16 Castelhana - trecho Kako Caminha 600 1.864 1.864 100

17 Mocó - trecho Ayrão / Major Gabriel 1.000 1.673 1.673 100

18 Petrópolis - trecho São Luís 500 700 700 100

19 Parque 10 - trecho Parque 10 / Mindu 400 1.900 1.900 100

TOTAL 37.858 37.858 100

Adutoras construídas pelo Termo de Transação de 2007 a 2009

Adução
Adução é a tubulação usada para a con-
dução da água do ponto de captação 
até a ETA, e da ETA até os reservatórios 
de distribuição, sem a existência de de-
rivações para alimentar as canalizações 
de ruas e ramais prediais. 

Fonte: BARROS, Raphael T. de V. et al. Saneamento. Belo Ho-
rizonte: Escola de Engenharia da UFMG, 1995.
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Em 15 de julho de 2008, no término do prazo inicial do contrato de 
18 (dezoito) meses, somente quatro (04) reservatórios, de um total de 
11 (onze), estavam concluídos e pressurizados. Com a continuidade do 
Termo de Transação, os serviços prosseguiram e mais seis (06) reserva-
tórios foram concluídos e interligados às novas adutoras e redes. 

Apenas o reservatório do bairro Parque Dez encontrava-se com 
obras civis concluídas, aguardando a execução das novas redes na 
localidade para entrar em operação.

Construção de 11 novos reservatórios de 
5000 m3

Ítem Reservatório Endereço Volume 
(m3) Situação

01 Alvorada
Av. Paris, s/n - Conj. 
Campos Elíseos

5.000 Operando desde 07/2008

02 Cidade Nova Av. Noel Nutels, s/n 5.425 Operando desde 07/2008

03 Núcleo 23
R. 189 c/ Av. Noel 
Nutels

5.425 Operando desde 07/2008

04 São José
Av. Cosme Ferreira, 
s/n

5.425 Operando desde 07/2008

05 Cidade de Deus
R. Amazonas c/ Rua 
Maranhão

5.425 Operando desde 07/2008

06
Eduardo 
Gomes

R. Eduardo Gomes 
c/ Rua F

4.354 Operando desde 08/2008

07 Mundo Novo R. 1 c/ Rua Beta 4.354 Operando desde 09/2008

08
Manôa - Novo 
Israel

R. Rafael Siqueira c/
Rua Sorriso

5.425 Operando desde 11/2008

09
Monte das 
Oliveiras

R. Guarapuava 4.354 Operando desde 10/2008

10 Parque 10 Rua D c/ Rua E 4.354
Obras civis concluídas em 
06/2009

11 Mocó
Rua Maceió c/ Rua 
Belém

7.620 Operando desde 05/2009

Reservatórios construídos pelo Termo de Transação

Reservatórios
Os reservatórios fazem parte do sistema de abastecimento de água. 
Geralmente, estão bem localizados nos bairros, de forma a suprir 
as horas de maior consumo e ainda 
contribuir para diminuir os custos 
com a rede de distribuição.

Sua principal finalidade, além de 
armazenar água, é atender às va-
riações de consumo, às demandas 
de emergência e manter a pressão 
mínima ou contante da rede.

Os reservatórios podem ser classifi-
cados quanto à posição do terreno 
em:

Apoiados;• 

Semienterrados;• 

Ao nível do terreno;• 

Elevados.• 

Fonte: BARROS, Raphael 
T. de V. et al. Saneamen-
to. Belo Horizonte: Escola 
de Engenharia da UFMG, 
1995.
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Reservatórios  construídos pelo  Plano de Expansão

Alvorada Núcleo 23 - Cidade NovaCidade Nova São José

Cidade de Deus Eduardo Gomes Mundo Novo Manôa

Monte das Oliveiras Parque Dez Mocó
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A execução das elevatórias previstas no Termo de Transação 
ficou a cargo da Prefeitura Municipal de Manaus, mas foram pos-
teriormente repassadas à concessionária Águas do Amazonas, por 
meio do Termo de Convênio de Cooperação Técnica e Financeira, 
celebrado com o Município.

Após o repasse das obras, foram iniciadas em setembro de 
2009, as obras de cinco (05) novas elevatórias nas localidades do:  
Parque dez, Cidade Nova, Manoa/Novo Israel e Cidade de Deus. Fo-
ram revitalizadas 12 (doze) elevatórias existentes nas localidades: 
Francisca Mendes II, Terra Nova III, João Paulo II, Santa Etelvina, 
Cidade de Deus II, Alfredo Nascimento II, Jorge Teixeira IV, Jorge 
Teixeira III, Jorge Teixeira II, Grande Vitória I, Grande Vitória II e Val 
Paraíso, distribuídas em macrossetores.

Construção de 26  elevatórias de recalqueEstações elevatórias
São instalações de bombeamento destinadas a transportar a água 
a pontos mais distantes ou mais elevados, ou para aumentar a va-
zão de linhas adutoras. São mais utilizadas nos sistemas de abaste-
cimento de água para:

captar a água de manancial de superfície ou subterrâneo;  • 
recalcar a água a pontos distantes ou elevados;  • 
reforçar a capacidade de adução. • 

Planta de corte e planta baixa da elevatória do bairro Jorge Teixeira. Casa de bombas da elevatória do bairro da Cidade Nova.

Fonte: BARROS, Raphael T. de V. et al. Saneamento. Belo Horizonte: Escola de Engenharia da 
UFMG, 1995.
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O redimensionamento dos 428 km de rede de distribuição, previstos inicialmente nos 
projetos básicos, surgiu com a necessidade de readequar os setores hidráulicos, visando 
beneficiar maior contingente populacional das zonas Norte e Leste. Isso agregou, inicial-
mente, 218,48 km de novas redes de distribuição que  é a conclusão do assentamento das 
redes. Mais 14.53 km foram acrescidos, perfazendo um total realizado de 661.490 m de 
novas redes em 13 macrossetores distintos, e adequando o numero de novas ligações para, 
aproximadamente, 55.836 unidades. Foi necessário o aumento de rede e a redução do nú-
mero de ligações, em virtude da densidade populacional das áreas atendidas ser inferior ao 
planejamento inicial. 

A execução das novas redes e ligações domiciliares foi atribuída à Prefeitura Municipal 
de Manaus, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Transação, assinado em 29 de 
outubro de 2008, que prorrogou o prazo de conclusão das obras para 30 de junho de 2009. 
O segundo aditamento ao Termo de Transação foi assinado em 26 de fevereiro de 2010, 
atribuindo à Prefeitura Municipal de Manaus a sua execução e até agosto de 2009, esta 
construiu 366.575,69 m, de novas redes e 20.181 ligações domiciliares. A PMM também 
repassou a execução para a Concessionária de  279.575,69 m de novas redes e 35.655 novas 
ligações domiciliares, por meio do Termo de Convênio de Cooperação Técnica e Financeira, 
assinado em setembro de 2009.

As obras de implantação foram iniciadas em junho de 2008, nas seguintes localidades: 
Novo Israel, Terra Nova, Tarumã (Campos Sales), Jorge Teixeira (Santa Inêz). No término do 
prazo inicial do Termo de Transação, em 15 de julho de 2008, foram assentados somente 
3,47 Km de novas redes de distribuição e executadas 340 ligações domiciliares. Em dezem-
bro de 2008, foi identificado o assentamento de 214,36 km de novas redes de distribuição, 
correspondendo a 32,2% e 14.761 ligações domiciliares, que correspondem ao percentual 
de 26,40%.

Com a continuidade dos serviços, em virtude das prorrogações de prazos, e, conside-
rando a notória especialização e conhecimento técnico na gestão dos serviços públicos e no 
gerenciamento e contratação de obras de saneamento básico por parte da Concessionária, 

Rede de distribuição e novas ligações - Termo de TransaçãoDistribuição de água
A rede de distribuição é a estrutura do 
sistema mais integrada à realidade ur-
bana. 

É constituída por um conjunto de tubu-
lações interligadas e instaladas ao longo 
das vias públicas ou nos passeios, jun-
to aos edifícios, conduzindo a água aos 
pontos de consumo (moradias, escolas, 
hospitais, escolas, etc.). 

As tubulações ou condutos que formam 
a rede de distribuição podem ser classi-
ficadas em: 

condutos principais: são os de maior • 
diâmetro e responsáveis pela alimen-
tação dos condutos secundários. 

condutos secundários: são os de • 
menor diâmetro e abastecem direta-
mente aos pontos de consumo. 

A instalação das tubulações nas valas 
deve prever o seu recobrimento ade-
quado com uma camada de terra, de 
forma a absorver o impacto de cargas 
móveis (automóveis, caminhões, trato-
res). 

Na rede de distribuição, os materiais 
mais utilizados são o PVC e o ferro fun-
dido. A escolha é feita de acordo com as 
exigências de projeto (vazão, pressão de 
trabalho) e de um estudo econômico.

Fonte: BARROS, Raphael T. de V. et al. Saneamento. Belo 
Horizonte: Escola de Engenharia da UFMG, 1995. (Manu-
al de saneamento e proteção ambiental para os muni-
cípios).
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em setembro de 2009 foram repassadas as obras de novas redes de distribuição e ligações 
domiciliares, além de seus respectivos cadastros técnicos e domiciliares. A Concessionária 
deu celeridade ao processo e, no final de 2009, a situação encontrava-se conforme quadro 
de novas redes de distribuição de água e ligações domiciliares.

ITEM MACRO SETOR

EXTENSÃO DE REDE (m)

63mm 110mm 150mm 200mm 250mm 300mm 400mm 500mm 600mm
TOTAL DA REDE 

(km)

01 Mutirão 43.000 9.251 8.605 3.977 820 10 1.850 830  - 68.343

02 Tarumã 24.860 10.401 4.595 2.742 7 0 0 0   - 42.605

03 Buritis 4.062 1.324 1.182 0 0 0 0 0 -  6.568

04 Santa Etelvina 18.224 4.609 3.828 -  0 0 0 0   - 26.661

05 Terra Nova 85.321 25.630 6.669 1.464 0 908 1.819 432 - 122.243

06 Cidade Nova 11.871 12.160 7.535 4.869 2.564 2.356   - 0 -  41.355

07 Nova Floresta 8.917 6.952 10.411 3.532 2.290 519 0 0 -  32.621

08 Jorge Teixeira 42.902 13.211 11.528 1.182 628 45 0 0 -  69.496

09 Novo Israel 48.692 16.455 5.653 4.871 -  3.883 0 0 -  79.554

10 Parque 10 11.053 6.012 4.730 1.525 370 0 1.146 0 15 24.851

11 Eduardo Gomes 416 1.336 4.844   - 3.511 0 517 0 -  10.624

12 Cidade de Deus 25.201 7.480 17.608   - 15.151 670 4.533 0 -  70.643

13 Mundo Novo 37.350 6.035 2.795 0 4.745 0 0 0 -  50.925

TOTAL EXT. (m) 361.869 120.856 89.983 24.162 30.086 8.391 9.865 1.262 15
646.489

% por DN 55.97% 18,69% 13,92% 3,74% 4,65% 1,30% 1,53% 0,20% 0,00%

Novas redes de distribuição de água - diâmetro nominal e extensão de rede
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Implantação de novas redes de distribuição de água no 
bairro Cidade de Deus.

Assentamento da rede de distribuição de água
no conjunto Mutirão, no bairro Novo Aleixo.

Abertura de vala para o assentamento da rede
na comunidade Mundo Novo.
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A Prefeitura Municipal de Manaus forneceu 19.819 unidades de caixas d’água na primeira etapa do Termo de Transação – agosto/2009, e 
repassou 30.181 unidades à concessionária Águas do Amazonas, por meio do Termo de Convênio de Cooperação Técnica e Financeira.

Fornecimento de 50 mil caixas d´água

MACRO SETOR
Dez/2009

REDES LIGAÇÕES

Extensão
Prevista

(m)

Extensão
Executada

(m)

Extensão
Pend./Excd.

(m)

Extensão
Executada

(%)

Ligações
Previstas

(m)

Ligações
Executadas

(unid.)

Ligações
Pressurizadas

(unid.)

Ligações
Executadas

(%)

Buritis 6.567,00 6.567,00 0,00 100,00 740 528 317 71,35

Mutirão 68.343,00 63.188,00 5.155,00 92,46 6.173 4.484 2.690 72,64

Santa Etelvina 26.661,00 26.661,00 0,00 100,00 4.345 2.414 1.448 55,56

Tarumã 42.605,00 41.040,00 1.565,00 96,33 4.525 3.197 1.918 70,65

Cidade de Deus 70.643,00 70.343,00 300,00 99,58 4.495 3.588 2.153 79,82

Cidade Nova 41.355,00 42.670,00 -1.315,00 103,18 5.623 4.715 2.829 83,85

Jorge Teixeira 69.496,00 66.396,00 3.100,00 95,54 5.260 4.102 2.461 77,98

Nova Floresta* 32.622,00 4.524,00 28.098,00 13,87 3.875 0 0 0,00

Mundo Novo 50.925,00 43.956,00 6.969,00 86,32 2.557 2.077 1.246 81,23

Novo Israel 79.555,00 79.555,00 0,00 100,00 6.633 5.595 3.357 84,35

Eduardo Gomes 10.624,00 9.892,00 732,00 93,11 2.910 0 0 0,00

Parque 10 24.851,00 23.960,00 891,00 96,41 1.790 1.339 803 74,80

Terra Nova 122.243,00 124.950,00 -2.707,00 102,21 6.910 6.085 3.651 88,06

TOTAIS 646.490,00 603.702,00 42.788,00 93,38 55.836 38.124 22.874 68,28

Novas redes de distribuição de água e ligações domiciliares

* NOVA FLORESTA, executado o anel reforço da rede existente pela Concessionária, o trecho restante a cargo do PROAMA.
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O Contrato de Concessão de Prestação de Serviços Públicos de 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, celebrado em 4 
de julho de 2000, determina o indicador de 91% de cobertura de 
água como meta inicial e 95% a ser alcançada em 2006, não estabe-
lecendo, portanto, metas intermediárias de 2001 a 2005. Em 2006, 
a ARSAM divergiu do relatório de seis anos de operação da con-
cessionária Águas do Amazonas, elaborado pela empresa Delloite 
Tohmatsu Consultores Ltda., o qual validava a cobertura de água 
em 98,6%, enquanto que a avaliação da ARSAM demonstrava uma 
cobertura de 83,77% da população atendida. 

Os números de cobertura de água calculados pela ARSAM  apro-
ximavam-se muito dos fornecidos pela Concessionária, exceto no 
ano de 2006, em que foram incluídas pela mesma, em seu cadastro 
comercial, as economias não faturadas, utilizando-se do critério da 
disponibilidade do serviço, o que inclui quem utiliza poços particu-
lares e outras soluções de abastecimento, com ou sem redes. Tal 
número não foi contabilizado pela ARSAM, configurando-se discre-
pância na admissão do cálculo de cobertura de água.

Em 2007, a concessionária Águas do Amazonas, com a repac-
tuação do Contrato de Concessão através do Termo Aditivo, consi-
derou, para fins de cálculo de cobertura de água, que a população 
atendida corresponda ao número de economias residenciais atendi-
das pela disponibilidade de rede, independente dessas economias 
estarem interligadas à rede ou não. A Concessionária considerou, 
no cálculo da cobertura, os clientes factíveis, alterando, assim, a 
base de cálculo dos indicadores do contrato original.

HISTóRICO DA COBERTURA 
DE ÁGUA

Cálculo da cobertura de água

O cálculo do indicador de cobertura de água, que considera o 
número de economias da base de clientes da Concessionária (ca-
dastro comercial), resultou em 96,15% em dezembro de 2009, sen-
do atestado como irreal pela equipe técnica desta Agência, pois:

tal cobertura extrapolaria a abrangência da área urbana da • 
cidade de Manaus, com a conclusão das obras do Termo de 
Transação e Prosamim I e II, que prevê, para fevereiro de 
2010, um acréscimo percentual aproximado de 16,07%, ou 
seja, passaria de 96,15% para 112,22%, em relação à cober-
tura de dezembro de 2009, o que atingiria os municípios cir-
cunvizinhos;
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1. Economia – Unidade de consumo independente para efeito de faturamento da Concessio-
nária, podendo ser comercial, industrial, residencial ou pública (pág.11 do MPSAC aprovado 
pela ARSAM).

as obras referentes ao Termo de Transação, pactuadas em 15 • 
de janeiro de 2007, com conclusão inicial prevista para 15 de 
julho de 2008, foram primeiramente prorrogadas para 30 de 
junho de 2009 – conforme primeiro aditivo ao Termo de Tran-
sação celebrado em 29/10/2008 – e novamente prorrogadas 
para 26/02/2010 (conforme extrato do Diário Oficial do Mu-
nicípio, edição 2296, de 25 de setembro de 2009);

as obras de rede de distribuição de água e ligações domicilia-• 
res até 25/01/2010 não foram concluídas , na totalidade. 

Adotou-se, então, os seguintes procedimentos:

1)  Base do cadastro comercial de dez/2009 da Concessioná-
ria, sendo desconsideradas pela ARSAM as economias dis-
poníveis (1), por serem economias sem faturamento. 

(1) Fonte: IBGE, Contagem populacional 2007.
(2) Fonte: IBGE, Recontagem da população em 01/08/2009.

INDICADORES Dezembro 2009

Economias residenciais atendidas 
pela disponibilidade de rede de água 333.826

Índice de ocupação domiciliar 3,97(1)

População urbana de Manaus 1.741.951(2)

Meta exigida no contrato de concessão 95%

Meta segundo ARSAM 76,08%
Meta Não Atingida

Conclui-se, assim, que o índice de 96,15% de cobertura de água 
é utópico, uma vez que aproximadamente 70.528 famílias serão 
contempladas pelas obras do Termo de Transação (Plano 18 meses) 
e PROSAMIM I e II. 

Foi considerado para o cálculo da meta de cobertura de água, 
o número de economias residenciais de água (ativas + cortadas), 
referente ao cadastro comercial da Concessionária, sendo descon-
sideradas as “economias disponíveis”. Ou seja, as economias que 
são disponibilizadas no próprio cadastro, mas não são faturáveis, 
conforme demonstração de cálculo na tabela anterior, elucidando 
que a meta de cobertura não foi atingida.

Desse modo, mesmo que em dezembro de 2009 as obras de 
construção de rede de distribuição e ligações previstas no Termo 
de Transação estivessem concluídas, a cobertura de água calculada 
pela ARSAM teria um incremento percentual de 15,27%, passando 
de 76,08% para 91,35%. Se acrescentarmos a este cálculo as eco-
nomias do PROSAMIM I e II, em dezembro de 2009, a cobertura 
passaria de 91,35% para 92,15%, não atingindo, mesmo assim, a 
meta de 95%, estabelecida no Contrato de Concessão.

2)  Extensão de Rede, considerando o número de econo-
mias: [extensão de rede de água atual/(média da exten-
são por ligação dos anos de 2002 a 2009] x 1,2. Foi ado-
tado pela ARSAM até que sejam concluídas a execução 
dos serviços e a efetiva adesão das economias progra-
madas no Termo de Transação e Convênio de Coopera-
ção Técnica e Financeira.
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Obs. Em abril de 2007 foi realizada contagem populacional pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatístico – IBGE, passando a vigorar o índice de ocupação domiciliar de 3,97. O 
índice adotado de 2000 a 2006 foi de 4,26, conforme censo IBGE 2000.

(1) Fonte: IBGE, Contagem populacional 2007.
(2) Fonte: IBGE, Recontagem da população em 01/08/2009.

INDICADORES Dezembro 2009

Número de economias residenciais atendi-
das pela disponibilidade de rede de distribui-
ção de água 

347.131 

Índice de ocupação domiciliar 3,97(1)

População urbana de Manaus 1.741.951(2)

Meta exigida no contrato de concessão 95%

Cobertura/extensão 79,11%
Meta Não Atingida

Cobertura de água por extensão de rede
calculada pela ARSAM

Projeções realizadas para a COBERTURA DE ÁGUA com a 
conclusão do Plano de Ação Imediata e PROSAMIM I e II

Data
Base

População 
na Data 

Base
(Variado)

Nº de 
economias 
residenciais 

de água

População 
atendida 

de 
água

Taxa de 
cobertura 

de 
água

ARSAM/ADA

31/12/09 1.741.951

333.826 1.325.289 76,08 ARSAM

421.877 1.674.852 96,15 ADA

404.354 1.605.284 92,15
PROJEÇÃO/ARSAM 
+ TERMO DE TRANSAÇÃO 
+ PROSAMIM I E II

492.405 1.954.846 112,22
PROJEÇÃO - ADA 
+ TERMO DE TRANSAÇÃO 
+ PROSAMIM I E II

Observações:

A população projetada em dezembro/2009 foi calculada com base na recontagem do IBGE 1. 
em agosto de 2009.

A projeção do número de economias residenciais de água, calculadas pela ARSAM, foi es-2. 
timada considerando as economias residenciais (ativas + cortadas) de dezembro de 2009 
– cadastro comercial da Concessionária. 

Ressalta-se que o cálculo adotado na cobertura de água de dezembro de 2009 foi realiza-3. 
do por extensão de rede de água.

A Concessionária considerou no cálculo de cobertura de água, além das economias ativas 4. 
e cortadas, as economias disponíveis, num adicional de 88.051. As economias disponí-
veis foram desconsideradas pela ARSAM, por serem economias não faturáveis, fugindo do 
conceito real de economia.

O Termo de Transação prevê, até o final de dezembro de 2009, um total de 55.836 ligações 5. 
de água, o equivalente a 67.000 economias, multiplicando por 1,2 o número de ligações.

O PROSAMIM I e II prevê (1.899+1.038) ligações de água, que multiplicando-se por 1,2, 6. 
equivale a 3.524 economias.

Do percentual de 23,92% (100% - 76,08%) da população de Manaus sem cobertura de 7. 
água, aproximadamente 16% ( 92,15%-76,08) ficará com cobertura de água com as obras 
do Termo de Transação e PROSAMIM I e II. Ficam, aproximadamente, 8% (100% - 92,15%) 
sem cobertura de água pela concessionária Águas do Amazonas. Desses 8%, estão inclu-
sos os clientes factíveis, aqueles que não estão ligados ao serviço de água e/ou esgoto e se 
encontram dentro da área urbana atendida, ou seja, que dispõem de redes de distribuição 
de água ou de esgotamento sanitário aprovadas, construídas e/ou incorporados pela Con-
cessionária que  deveria faturar os serviços de saneamento (grifo nosso).

No cálculo da cobertura de água estimado pela ARSAM, quadro demonstrativo, não foi 8. 
considerado o incremento de cobertura de água nas obras advindas do Programa Água 
para Manaus – PROAMA, atualmente em fase final de execução.

ANO
X 

Extensão de 
rede de água 

(m)

Y 
Nº de 

economias de 
água

Z
Nº de ligações 

de água
(Nº econ/1.2)

População 
atendida

2000  1.800.000  236.761 197.301 1.008.602

2001 1.850.000  262.258 218.548 1.117.219

2002 2.274.000 293.425  244.521 1.249.991

2003 2.313.000 318.400 265.333 1.356.384

2004 2.381.000 327.283 272.736 1.394.226

2005 2.512.000 322.581 268.818 1.374.195

2006 2.537.370 332.040 276.700 1.414.490

Jun/07 2.537.370 336.358 280.298 1.335.341

Dez/07 2.558.080 339.103 282.586 1.346.240

Jun/08 2.558.080 339.103 282.586 1.346.240

Dez/08 2.599.030 344.532 287.110 1.367.791

Jun/09 2.599.030 344.532 287.110 1.367.791

Dez/09 2.618.640 347.131 289.276 1.378.111
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Indicadores da cobertura de água

Pressão mínima na rede de água

A pressão mínima da rede de água é calculada com base nas 
medições de no mínimo cinco (05) pontos desfavoráveis (cotas to-
pográficas mais elevadas) na rede de distribuição por setor hidráu-
lico, e em todos os pontos da rede. Na medição anterior, apresen-
taram pressão inferior a 10 mca. A medição de pressão deverá ser, 
no mínimo, bimestral e sempre que houver reclamação do usuário 
quanto à falta de água.

Esse indicador não foi mensurado pela ARSAM, pois as obras de 
construção de novas redes de distribuição e ligações domiciliares fi-
caram, inicialmente, a cargo da Prefeitura Municipal de Manaus – 
PMM, previstas no Termo de Transação e , posteriormente a cargo da 
concessionária Águas do Amazonas, por força de convênio de Coope-
ração Técnica e Financeira, celebrado em 18 de setembro de 2009.

Indicador contratual Unid. Junho/2009 Dez/2009

Pressão mínima da rede mca 10 10

Indicador contratual Unid. Junho/2009 Dez/2010

Pressão máxima da rede mca 50 50

Qualidade da água tratada

O departamento de monitoração e qualidade de água DITEC/AR-
SAM analisou os laudos de água enviados pela Concessionária e os 
confrontou com os dados disponíveis no Siságua, em parceria com a 
Fundação de Vigilância em Saúde – FVS.  Foi constatado que a maioria 
das amostras de água estava em conformidade com a Portaria 518/
MS, publicada em 26 de março de 2004, pelo Ministério da Saúde.

Em abril de 2009, a Fundação de Vigilância em Saúde – FVS, por 
meio do Departamento de Vigilância Ambiental – DVA, passou a 
responsabilidade das análises de água para a Secretaria Municipal 
de Saúde – SEMSA, que atualmente possui laboratório credenciado 
pelo Ministério da Saúde.

A Diretoria Técnica de Concessões e Regulação da Qualidade 
acompanhou, também, durante todo o ano de 2009, coletas e análises 
de água realizadas pelo laboratório móvel da Concessionária,em aten-
dimento à portaria vigente do Ministério da Saúde.

Indicador
contratual

Unid.
JUNHO 2009 DEZEMBRO 2009

Contratual Calculada Contratual Calculada

Qualidade da 
água tratada

% 99,5 99,6 99,5 99,5

SITUAÇÃO META ATINGIDA META ATINGIDA

Esse indicador é calculado com base nas medições de, no míni-
mo, cinco (05) pontos mais desfavoráveis (cotas topográficas mais 
baixas) na rede de distribuição por setor hidráulico, e em todos os 
pontos da rede em que, na medição anterior, apresentaram pres-
são superior a 50 mca. A medição de pressão deverá ser no mínimo 
bimestral. Essa meta não será mensurada, até que sejam concluí-

Pressão máxima na rede de água

das as obras de construção de novas redes de distribuição e liga-
ções domiciliares, como justificado no item anterior.
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2009

Somatória das 
ocorrências em 

que a qualidade da 
água não atendeu à 

portaria

Somatória de análises 
efetuadas dentro do 
programa de coleta 

apresentado no Programa 
de Controle da Qualidade 

da Água

Porcentagem 
de Tratamen-

to

Junho 75 19.306 99,6

Dezembro 102 19.326 99,5

Coliformes na água distribuída

De acordo com as informações analíticas recebidas mensalmen-
te na ARSAM, não houve amostras com coliformes termotolerantes 
na rede de distribuição. A meta de 0,0% foi ATINGIDA, em junho e 
dezembro de 2009.

Indicador
contratual

Unid.
JUNHO 2009 DEZEMBRO 2009

Contratual Calculada Contratual Calculada

Coliformes fecais na 
água distribuída % 0 0 0 0

SITUAÇÃO META ATINGIDA META ATINGIDA

Hidrometração e perdas

Para os primeiros anos do período de concessão, foram 
projetados e realizados investimentos relevantes para a recu-
peração do sistema existente, bem como melhorias em diver-
sas fases do processo, o que permitiu uma redução do índice 
de perdas da Concessionária, principalmente no período de 

2000 a 2003, por meio de: instalação de macromedidores no 
sistema de produção e distribuição; substituição de mais de 
15 Km de adutoras (o que corresponde a 15% da extensão to-
tal); e substituição de peças e conexões totalmente sucateadas 
nas adutoras e subadutoras. No entanto, o índice de perdas 
apurado em 2009 ainda atinge patamares elevados, fazendo 
com que, em 2010, a Concessionária intensifique suas ações 
em micromedição.

TIPO DE LIGAÇÃO
SITUAÇÃO

TOTAL
Ativa Cortada

RESIDENCIAL
Medida 177.290 28.972 206.262

Não medida 50.292 7.354 57.646

COMERCIAL
Medida 6.735 2.223 8.958

Não medida 1.304 515 1.819

INDUSTRIAL
Medida 207 135 34.240

Não medida 40 50 90

PÚBLICO
Medida 1.141 95 1.236

Não medida 72 42 114

POPULAR
Medida - - -

Não medida - - -

MISTAS
Medida 2.653 718 3.371

Não medida 697 228 925

SUB-TOTAL
Medida 188.026 32.143 220.169

Não medida 52.405 8.189 60.594

TOTAL 240.431 40.332 280.763

Meta exigida contratualmente: 78%

Porcentagem de hidrometraçao: 78,42% - META ATINGIDA

Junho de 2009
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TIPO DE LIGAÇÃO
SITUAÇÃO

TOTAL
Ativa Cortada

RESIDENCIAL
Medida 181.894 32.281 214.175

Não medida 45.672 7.908 53.580

COMERCIAL
Medida 6.480 2.384 53.580

Não medida 1.170 547 1.717

INDUSTRIAL
Medida 205 120 325

Não medida 36 54 90

PÚBLICO
Medida 1.106 107 1.213

Não medida 46 47 93

POPULAR
Medida 2.510 737 3.247

Não medida 648 238 886

MISTAS
Medida 2.510 737 3.247

Não medida 648 238 886

SUB-TOTAL
Medida 192.195 35.629 227.824

Não medida 47.572 8.794 56.366

TOTAL 239.767 44.423 284.190

Meta exigida contratualmente: 80%

Porcentagem de hidrometraçao: 80,17% - META ATINGIDA

Dezembro de 2009

Porcentagem de perda de água

(1) O anexo I do Termo Aditivo ao Contrato de Concessão não define os critérios para a determinação das 
porcentagens das perdas de água comerciais e físicas, havendo necessidade de definição dos parâmetros.

Indicador
contratual

Unid.
JUNHO 2009 DEZEMBRO 2009

Contratual Calculada Contratual Calculada

Porcetagem total das 
perdas

%

63 62,89% 61 61,09%

Porcentagem de perdas 
de água comerciais 32 (1) 30 (1)

Porcentagem de perdas 
de água físicas 21 (1) 31 (1)

SITUAÇÃO META ATINGIDA META ATINGIDA

Volume total de reservação de água

O aumento do volume de reservação será orientado de forma a 
complementar a necessária por setor hidráulico.

Indicador
contratual

Unid.
JUNHO 2009 (1) DEZEMBRO 2009 (2)

Contratual Calculada Contratual Calculada

Volume total da 
reservação M3 158.000 153.471 163.000 147.237

SITUAÇÃO META NÃO ATINGIDA META NÃO ATINGIDA

1) O reservatório apoiado do Parque 10 não estava em operação e o reservatório apoiado do Val Paraíso 
encontrava-se by passado.

(2) Conforme Diagnóstico do Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Manaus – Ano 2009, Rela-
tório Técnico 008/2009-DITEC, de 03 de dezembro de 2009. 

Continuidade do serviço de água

As metas a serem atingidas quanto à continuidade do serviço de 
água seriam 15h mínimas para junho e 18h para dezembro de 2009. 
Os horários calculados referem-se ao sistema produtor de água da 
Ponta do Ismael, Mauazinho e sistemas isolados não representan-
do o horário de distribuição de água na casa do usuário.

Indicador
contratual

Unid.
JUNHO 2009 (1) DEZEMBRO 2009 (2)

Contratual Calculada Contratual Calculada

Continuidade dos
 serviço de água h 15 23h12min 18 23h13min

SITUAÇÃO META ATINGIDA META ATINGIDA
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O Contrato de Concessão determina o indicador de 11% de co-
bertura de esgoto como meta inicial e 31% como meta a ser alcan-
çada em 2006, não havendo, portanto, metas intermediárias. Em 
2006, a concessionária Águas do Amazonas apresentou o Relatório 
de Avaliação elaborado pela empresa Delloit Tohmatsu Consultores 
Ltda. Este validava a cobertura de esgoto em 11,13%, divergindo, 
entretanto, do percentual calculado pela ARSAM, de 7,18%. Tais 
percentuais divergem devido à inclusão, para base de cálculo, por 
parte da Concessionária, das economias cadastradas e não fatura-
das, como citado na cobertura de água. A Concessionária utilizou o 

critério da disponibilidade do serviço para quem usa água de poços 
particulares e outras soluções, com e sem redes. 

Em 10 de janeiro de 2006, as metas e indicadores do primeiro 
Termo Aditivo ao Contrato de Concessão foram repactuadas. Esse 
termo estabelece metas semestrais até 2011, tendo como meta 
inicial 4,5% de cobertura de esgoto. As metas semestrais a serem 
alcançadas para junho e dezembro de 2009, foram de 8% e 10% 
respectivamente, havendo, um incremento de 3,5% para junho de 
2009 e 5,5% para dezembro de 2009, com base na meta inicial.

HISTóRICO DA COBERTURA 
DE ESGOTO

No cálculo do indicador de cobertura de esgoto, foi considera-
do o número de economias da base de clientes da Concessionária 
(cadastro comercial), resultando em 10,77% em dezembro de 2009, 
não sendo compatível – segundo a equipe técnica da ARSAM – com 
a atual situação do esgotamento sanitário da cidade. Conforme  ava-
liação realizada em 2008/2009, não houve expansão relevante da 
rede coletora de esgoto pela Concessionária. O Aditivo ao Contrato 
de Concessão reduziu, drasticamente, a meta inicial pactuada de 
cobertura do serviço de esgotamento sanitário de: 11% em junho 
de 2000 e 31% em junho de 2006, para 4,5% em junho de 2006, não 
exigindo, portanto, por parte da Concessionária, execução de obras 
de vulto e ampliação de rede, resultando apenas na manutenção 
do sistema e recuperação/revitalização de Estações de Tratamento 
de Esgoto - ETE´s.

Cálculo da cobertura de esgoto

Adotou-se, então, os seguintes procedimentos:

1)  Base do cadastro comercial de dez/2009 da Concessionária, 
sendo desconsideradas, pela ARSAM, as economias de esgoto 
disponíveis (1), por serem economias sem faturamento. 
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INDICADORES Dezembro 2009

Economias residenciais atendidas 
pela disponibilidade de rede de esgoto 32.811

Índice de ocupação domiciliar 3,97(1)

População urbana de Manaus 1.741.951(2)

Meta exigida no contrato de concessão 10%

Meta segundo ARSAM 7,48%
Meta Não Atingida

(1) Fonte: IBGE, Contagem populacional 2007.
(2) Fonte: IBGE, Recontagem da população em 01/08/2009.

A população atendida por esgoto corresponde ao número de eco-
nomias residenciais atendidas pela rede coletora de esgotos, multipli-
cado pelo índice de ocupação domiciliar. Em agosto de 2009 foi reali-
zada a recontagem da população de Manaus, com base na contagem 
populacional de abril de 2007, realizada pelo IBGE, quando passou a 
vigorar o índice de ocupação domiciliar de 3,97. O índice adotado de 
2000 a 2006 foi de 4,26, conforme o censo do IBGE de 2000. 

A meta de cobertura de esgoto, estimada com base no cálculo 
do indicador de cobertura, teve como número de economias a base 
de clientes da Concessionária (cadastro comercial) e resultou no 
cálculo de 7,48%, considerando apenas a somatória das economias 
ativas e cortadas (economias faturadas). A concessionária Águas do 
Amazonas considerou, além das economias ativas e cortadas, as 
economias disponíveis (não faturáveis), resultando na cobertura de 
10,77%, dado considerado não compatível, de acordo com a análise 
da equipe técnica da ARSAM, devido ao conceito de economia.

2)  Extensão de Rede, considerando-se como número de eco-
nomias: [extensão de rede coletora de esgoto/(média da ex-
tensão coletora de esgoto por ligação de esgoto dos anos de 
2002 a 2009)] x 1,2. 

Obs. Em abril de 2007 foi realizada contagem populacional pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatístico – IBGE, passando a vigorar o índice de ocupação domiciliar de 3,97. O 
índice adotado de 2000 a 2006 foi de 4,26, conforme censo IBGE 2000.

ANO
X 

Extensão 
de rede de 
esgoto (m)

Y 
Nº de 

economias 
de esgoto

Z
Nº de ligações 

de esgoto
(Nº econ/1.2)

X/Y População 
atendida

2000  266.000 9.958 8.298 32,05 42.421

2001 266.000 11.290 9.408 28,27 48.095

2002 266.000 21.311 17.759 14,98 90.785

2003 266.000 27.801 23.168 11,48 118.432

2004 303.000 29.839 24.866 12,19 127.114

2005 303.000 27.432 22.860 13,25 116.860

2006 340.870 28.476 23.730 14,36 121.308

Jun/07 355.000 32.144 26.787 13,25 127.612

Dez/07 361.802 32.760 27.300 13,25 130.057

Jun/08 392.925 35.578 29.648 13,25 141.245

Dez/08 392.925 35.578 29.648 13,25 141.245

Jun/09 392.925 35.578 29.648 13,25 141.245

Dez/09 392.926 35.578 29.648 13,25 141.245

Projeções realizadas para a COBERTURA DE ESGOTO
com a conclusão do PROSAMIM I e II

Data
Base

População 
na Data 

Base
(Variado)

Nº de 
economias 
residenciais 
de esgoto

População 
atendida 

de 
esgoto

Taxa de 
cobertura 

de 
esgoto

ARSAM/ADA

31/12/09 1.741.951

32.811 130.260 7,48 ARSAM

47.274 187.678 10,77 ADA

79.961 317.445 18,22 PROJEÇÃO/ARSAM 
+ PROSAMIM I E II

94.424 374.863 21,52 PROJEÇÃO - ADA 
+ PROSAMIM I E II

Observações:

A população projetada em dezembro/2009 foi calculada com base na recontagem do 1. 
IBGE, em agosto de 2009.
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Porcentagem de tratamento de esgotos 
gerados

Considera-se esgoto tratado o efluente da unidade de trata-
mento que atende à legislação vigente quanto aos padrões de 
descarga e garante a manutenção da classificação do corpo recep-
tor segundo resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
– CONAMA.

Indicador contratual Unid.
DEZEMBRO 2009

Contratual Calculada

Cobertura do
serviço de esgoto

%
10 7,48

Porcentagem do tratamento 
dos esgotos gerados 100 74,75

SITUAÇÃO META NÃO ATINGIDA

A projeção do número de economias residenciais de esgoto, em dezembro de 2009, cal-2. 
culada pela ARSAM, foi estimada, considerando-se as economias residenciais (ativas + 
cortadas) de dezembro de 2009 – cadastro comercial da Concessionária. 

Ressalta-se que o cálculo considerado na meta contratual de dezembro de 2009 foi reali-3. 
zado pela extensão de rede coletora de esgoto.

A Concessionária considerou no cálculo de cobertura de esgoto, além das economias ati-4. 
vas e cortadas, as economias disponíveis (equivalente a 14.463). As economias disponí-
veis foram desconsideradas pela ARSAM, por serem economias não faturáveis, fugindo do 
conceito real de economia.

O PROSAMIM I e II prevê 39.298 ligações que, multiplicando-se por 1,2, equivale a 47.150 5. 
economias.

Durante o ano de 2009, a ARSAM intensificou as fiscalizações 
nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), Estações Elevatórias 
de Esgoto (EEE) e aos Sistemas de Esgotamento Sanitários (SES) da 
cidade de Manaus, totalizando mais de 250 visitas realizadas. 

Foram implantadas duas (02) novas ETE’s nas localidades de 
Samambaias e Vista Bela e revitalizadas oito (08) ETE’s  em Tocan-
tins, Barra Bela, Ouro Verde/Canaã, Villa Real, Villa Rica, São Judas 
Tadeu, Ayapuá e Cidade Nova II pela concessionária Águas do Ama-
zonas, conforme descrição da situação das obras. 

Também foram implantadas as seguintes EEE’s: duas (02) no Con-
junto Samambaias, uma (01) no Conjunto Vista Bela, cinco (05) no 
SES Dom Pedro/Kyssia/Tocantins. Ainda foram implantas EEE’s den-
tro das áreas das ETE’s Barra Bela, Ouro Verde/Canaã e Cidade Nova 
II – Timbiras.

Destacam-se as seguintes ações:

Obras de revitalização e instalações de redes ETE, EEE, dis-• 
tribuídas conforme quadro anexo (Relatórios Técnicos: 
036/2009, 041/2009, 043/2009, 053/2009, 054/2009, 
055/2009, 064/2009, 066/2009 e 068/2009 – DITEC/ARSAM 
e Parecer Técnico 012/2009 – DITEC/ARSAM).
Parte do SES Centro/Educandos, incluindo EEE e Estação de • 
Pré-condicionamento de Esgoto, para liberação de tarifa de 
esgoto, em atendimento à solicitação da Concessionária (Re-
latório Técnico 007/2009 – DITEC/ARSAM).
Notificação e advertência ETE do Conj. S. Judas Tadeu (Relat. • 

FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO
DE ESGOTO
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Téc. 018/2009 – DITEC/ARSAM e 040/2009 – DITEC/ARSAM).
Notificação, advertência e sugestão de multa pelo desaten-• 
dimento do PES 2008/2009, item 6, principais investimentos 
previstos para o serviço de esgoto no período de julho de 2008 
a julho de 2009, subitem 6.2.2.2 – Reabilitação da ETE Villa 
Real (Relatório Técnico 026/2009 e 048/2009 – DITEC/ARSAM 
e Parecer Técnico 010/2009 e 035/2009 – DITEC/ARSAM). 
Solicitação da liberação da cobrança de esgoto do Conj. Nova • 
Cidade, Áreas 13 e 14 (Rel. Téc. 030/2009 – DITEC/ARSAM).
Notificações referentes ao transbordamento de PV na rua • 
Panamá com rua Valeta, Área 7, Conj. Nova Cidade (Rel. Téc. 
035/2009 – DITEC/ARSAM e Parecer Técnico 013/2009 – DI-
TEC/ARSAM).
Notificações e advertência referentes ao mau cheiro recor-• 
rente da ETE Graúna, localizada na rua Panamá, área 7 – 

Conj. Nova Cidade (Rel. Téc. 051/2009, 060/2009 e 067/2009 
– DITEC/ARSAM).
Atendimento à solicitação do Ministério Público sobre o SES • 
do Conj. Nova República, Distrito Industrial (Relatório Técnico 
052/2009 – DITEC/ARSAM).
Notificação pelo envio de projetos técnicos incompletos do • 
Sistema de Esgotamento Sanitário do Dom Pedro/Kyssia/To-
cantins (Parecer Técnico 027/2009 – DITEC/ARSAM).
Notificação extravasamento de PV no Conj. Jornalistas (Rel. • 
Téc. 057/2009 e 065/2009 – DITEC/ARSAM).
Notificação sobre o abandono da EEE – 2, Nova Cidade (Rel. • 
Téc. 061/2009 – DITEC/ARSAM).
Notificação sobre a Estação Elevatória de Esgoto nº. 5 do • 
Conj. Dom Pedro (Relatório Técnico  077/2009 – DITEC/AR-
SAM).

SERVIÇO
PRAZO

Tipo
OBRA

TACA até 2008/2009 até 2009/2010 até Início Término Situação

400m de rede recalque Ø 200mm

Março
2010

2º Semestre 2009
1º Semestre 

2010

Implantação 19.8.09 28.8.09 Concluída

210m de rede coletora Ø 300mm Implantação 19.8.09 28.8.09 Concluída

785m de rede recalque Ø 90mm Implantação 24.8.09 25.9.09 Concluída

215m de rede coletora Ø 150mm Implantação 24.8.09 24.8.09 Concluída

460m de rede coletora Ø 200mm Implantação 24.8.09 24.8.09 Concluída

Ø 400mm Implantação 14.09.09 20.11.09 Concluída

ETE Tocantins Revitalização Out./09 - Em andamento

EEE 1 Implantação 24.8.09 24.10.09 Concluída

EEE 2 Implantação 24.8.09 24.10.09 Concluída

EEE 3 Implantação 28.8.09 28.10.09 Concluída

EEE 4 Implantação 10.9.09 10.11.09 Concluída

EEE 5 Implantação Nov./2009 31.12.09 Concluída

Resumo das obras em andamento - Sistema D.Pedro/Tocantins
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OBRAS DO SISTEMA DOM PEDRO/KYSSIA/TOCANTINS

EEE 1 concluída. Em 12.11.09. EEE 2 em fase de conclusão. Em 22.09.09.

EEE 3 de pista. Em 06.11.09.

EEE 4 em obras. Em 24.12.09. EEE 5 concluída. Em 24.12.09.

Entrada da ETE antes da revitalização. Em 15.05.09.

ETE em fase de obras. Em 24.11.09.

Vista geral da ETE. Em 18.12.09.

EEE (Estação Elevatória de Esgoto) Dom Pedro/Kyssia ETE Tocantins

Vista geral da EEE 3 de pista. Em 24.12.09.
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NOME DO
SISTEMA

PRAZO
Tipo

OBRA

TACA
até

2008/2009
até

2009/2010 
até

Início Término Novo Prazo Situação

Barra Bela Jul./09 Dez./09 - Revitalização Mai./09 30.06.09 20.08.09 Concluída

Dom Pedro/Tocantins Jul./09 Dez./09 Revitalização Out./09 Nov./09 - Em andamento

Ouro Verde/Canaã Dez./09 Jul./09 - Revitalização Jun./09 30.6.09 30.9.09 Concluída

Villa Real - Dez./08 - Revitalização Jul./09 15.8.09 - Concluída

Villa Rica - Dez./08 - Revitalização Nov./08 Fev./09 - Concluída

Vista Bela Set./09 Dez./09 - Implantação Nov./08 Fev./09 - Concluída

São Judas Tadeu - Dez./09 - Revitalização Mai./09 Jul./09 - Concluída

Samambaia Set./09 Dez./09 1º Semestre 
2010 Implantação

Maio/09
Julho/09

30.6.09 30.9.09 Concluída

Vila do Sol Maior (1) Dez./09 Dez./09 1º Semestre 
2010 Interligação Junho/09 19.6.09

2 dias após 
despacho de 

liminar.
Paralisada

Resumo das obras das ETE´s - 2008-2009

(1) Foi feita a 1ª parte da obra, com a travessia da rede na avenida Constantino Nery. Moradores do Condomínio Jornalistas não permitiram a continuidade da obra dentro do condomínio. 
Aguardando decisão judicial.

NOME DO
SISTEMA

PRAZO
Tipo

Situação
da Obra

OBS.:TACA
até

2008/2009
até

2009/2010 
até

Ayapuá Março/10 Dezembro/09 Junho 2010 Instalação Paralisada Aguardando decisão judicial para reinício da obra.

Cidade Nova I Julho/10 - - Reversão Não iniciada

Cidade Nova II - Fase II (Timbiras) Julho/10 Dezembro/08 - Revitalização Em andamento

Conj. João Bosco - Aleixo Março/10 Dezembro/09 Junho 2010 Revitalização Não iniciada

Resumo das próximas obras - 2008 a 2010
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ETES CONSTRUÍDAS E REVITALIZADAS

Tanque desativado e início dos serviços 
de escavação. Em 15.05.09.

ETE Barra Bela

Aeradores superficiais
em funcionamento. Em 03.07.09.

Revitalização da ETE concluída.
Em 25.08.09.

ETE Ouro Verde/Canaã

Início da obra de revitalização.
Em 19.06.09.

Poço de sucção e gradeamento.
Em 09.10.09.

ETE com revitalização concluída.
Em 10.09.09.

ETE Vila Real ETE Vila Rica

Vista geral das inspeções da fossa
séptica e filtro anaeróbio. Em 05.2009.

ETE após início das obras.
Em 18.08.09.

Obra de revitalização concluída.
Em 08.2009.

ETE em fase de execução da 
revitalização. Em 11.2008.

Obra em fase de acabamento.
Em 01.2009.

Obra concluída e ETE 
em operação. 02.2009.
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ETES CONSTRUÍDAS E REVITALIZADAS

Início da obra de instalação da ETE.
Em 10.06.09.

ETE Vista Bela

Poço de sucção.
Em 17.07.09.

Obra concluída e ETE em operação.
Em 14.08.09.

ETE São Judas Tadeu

Área da ETE.
Em 03.07.09.

Fossas e Filtros com tampas
nas inspeções e capina. Em 03.07.09.

Vista geral da ETE após limpeza
e urbanização. Em 03.07.09.

ETE Samambaia

Estação Elevatória de Esgoto I concluída. 
Em 28.07.09.

EEE I - Poço de sucção, caixa do barrilete 
e quadro elétrico. Em 09.10.09.

EEE II - Poço de sucção e barrilete em 
construção. Em 19.06.09.

EEE II concluída.
Em 28.07.09.

ETE com tanques de tratamento em 
operação. Em 09.10.09.

Vista geral da ETE em funcionamento.
Em 19.10.09.
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ASPECTOS OPERACIONAIS
dos serviços de saneamento

O controle, regulação e fiscalização da execução do serviço de 
saneamento, prestado pela concessionária Águas do Amazonas, na 
cidade de Manaus, são atividades exercidas pela ARSAM, ampara-
das no disposto no Contrato de Concessão de Prestação de Serviços 
Públicos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do 
Município de Manaus (Cláusula 18ª). O Termo de Convênio para fins 
de regulação e controle dos serviços concedidos de água e esgoto sa-
nitário, celebrado entre o município de Manaus e a ARSAM, é outro 
documento com vistas ao cumprimento das metas e padrões estabe-
lecidos e impõe medidas corretivas e sanções, quando for o caso.

Foram realizadas, no período de janeiro a dezembro de 2009, 
1.169 fiscalizações no sistema de abastecimento de água e esgota-
mento sanitário, conforme gráfico abaixo:

Fiscalização

Evolução da extensão de rede (km)

A evolução da extensão de rede de distribuição de água deu-se por meio de vários pla-
nos e programas contratuais e outros como: Programa Água na sua Casa, Programa Água e 
Cidadania, Ação Cooperada e Plano 18 meses (este em andamento).

A evolução da rede coletora de esgoto é decorrente da incorporação dos sistemas isola-
dos dos conjuntos residenciais que passaram a ser mantidos pela Concessionária.
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Preto: Contrato de Concessão, 4/07/2000.
Vermelho: Aditivo ao Contrato de Concessão, com metas repactuadas, 10/01/2007.
(1) Meta inicial do Anexo I do Contrato de Concessão/2000.
(2) Relatório de avaliação dos 6 anos de operação da Águas do Amazonas, elaborado pela Deloitte Tohmatsu Consultores Ltda;
(3) Anexo I  ̶  Plano de Metas e Indicadores do Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, com metas repactuadas em 10/01/2007;
(4) Carta nº 383/2007 DG2; nº 024/2008-DJ, nº 479/2008, nº 020/2009-DPL, nº 236/2009-DO - Apuração das metas semestrais e nº 0014/2010-DPL;
(5) Parecer 015/2008-DITEC/ARSAM, Parecer 002/2009-DITEC/ARSAM, Parecer 022/2009-DITEC/ARSAM e Parecer 004/2010-DITEC/ARSAM.

Avaliação dos indicadores e metas do Contrato de Concessão e Primeiro Termo Aditivo
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Notificações

Nº da
notificação Serviços a serem executados Endereço/

bairro
Notificação 

emissão
Protocolo

AdA
Prazo 
(dias)

Prazo
conclusão Situação

001/2009
Diagnóstico da não conformidade existente, plano de tra-
balho/execução e prazo/cronograma físico, conforme RT 
nº. 014/2009 - DITEC

Rua Visconde de Porto 
Alegre - Vila Portela - 
Centro

12.03.09 19.03.09 30 05.05.09 Concluído

002/2009 Realizar os serviços no poço, conforme o cronograma de 
execução contido no RT nº. 010/2009 - DITEC

Rua Paraguaçu, 282 - 
São José 17.03.09 19.03.09 30 29.04.09 Concluído

003/2009 Executar os serviços, conforme cronograma contido no RT 
nº. 012/2009 - DITEC

Rua Paraguaçu, s/n - 
São José 17.03.09 24.03.09 21 23.04.09

Resposta através da Carta nº. 076/09 - DOEMA, comu-
nicando que a área foi invadida e está no Jurídico para 
resolver. Anexo relatório e BO. Foi expedido Parecer 
Técnico nº. 019/2009-DITEC e encaminhado ao GDP, re-
comendando que fosse enviado a DIJUR para apreciação 
das obrigações contratuais e possiveis penalidades que 
se fizerem necessárias.

004/2009 Executar os serviços, conforme cronograma contido no RT 
nº. 013/2009 - DITEC

Rua Santa Cláudia com 
Rua 5, s/n - São José 25.03.09 26.03.09 30 11.05.09 Concluído

005/2009 Serviços de manutenção e revitalização do Reservatório 
São José dos Campos. Rua 05, s/n - São José 27.03.09 01.04.09 30 12.05.09 Concluído

006/2009 Regularização no abastecimento de água. Alfredo Nascimento - 
1ª Etapa  27.04.09 27.04.09 10 11.05.09 Concluído

007/2009
Referente reportagem no Jornal A Crítica - Reservatório 
do Mocó - "Consumidores ficarão sem água até fim do 
ano".

Reservatório do Mocó 27.04.09 27.04.09 2 29.04.09 Prazo vencido e sem resposta da Concessionária

008/2009

Funcionamento precário do poço tubular profundo em 
operação - Captação até o 5º dia - Adução até o 10º dia 
- Tratamento até o 20º dia e Urbanização/segurança/ins-
talações: até 45º dia.

PT-03 - Rua do Campo, 
nº797 - Novo Israel/
Terra Nova II

06.05.09 06.05.09 45 09.07.09 Concluído

009/2009 Recomposição de vias públicas/vazamentos  Zonas: Norte, Sul e 
Leste 06.05.09 07.05.09 15 21.05.09 Prazo vencido e sem resposta da Concessionária

010/2009 Retirada de fissuras, vazamentos e conservação dos re-
servatórios referente ao plano de expansão.

Áreas de abangência 
do Plano de Expansão 11.05.09 11.05.09 15 25.05.09 Serviços em andamento

011/2009 Correção do nº. 0800 ARSAM nas faturas de água. Manaus 13.05.09 14.05.09 s/ prazo Concluído

012/2009
Revitalização da Estação de Tratamento de Esgoto Villa 
Real, conforme proposto no PES 2008/2009, conforme RT 
nº. 012/2009.

Conj. Vila Real - Cidade 
Nova 22.05.09 26.05.09 15 16.06.09 Não concluído

013/2009
Referente à reconsideração  quanto à advêrtencia apli-
cada à ADA, devido a Concessionária não apresentar as 
apólices de seguro à ARSAM.

Manaus 22.05.09 22.05.09 s/ prazo Não concluído

014/2009

Solicitação do plano de ações para regularização do 
abastecimento de água, ações para as faturas cobradas 
indevidamente e para as faturas pagas sem prestações 
de serviços de abastecimento de água, conforme RT nº. 
034/2009.

Cidade do Leste - Zona 
Leste 05.06.09 05.06.09

10 pror-
rogado p/ 
02.08.09 
(40 dias)

22.06.09 Prazo vencido

015/2009 Referente ao poço tubular profundo da Rua P, quadra 4, 
conj. Canaranas

Cidade Nova - Zona 
Norte 08.06.09 08.06.09 15 25.06.09 Concluído

016/2009 Transbordamento de esgoto nas ruas Panamá e Valeta, 
Area 7, conforme RT nº. 035/2009. Nova Cidade 15.06.09 16.06.09 10 30.06.09 Concluído
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Nº da
Notificação Serviços a serem executados Endereço/

Bairro
Notificação 

Emissão
Protocolo

AdA
Prazo 
(dias)

Prazo
Conclusão Situação

017/2009 Recuperação estrutural e impermeabilização dos reser-
vatórios, São Raimundo e São Jorge. Zona Oeste 16.06.09 16.06.09 10 30.06.09 Concluído

018/2009 Referente ao reservatório elevado do Mocó Velho. Centro Sul 18.06.09 19.06.09 15 10.07.09 Concluído

019/2009 Recuperação e impermeabilização do reservatório semi - 
enterrado Cidade Nova I, RT nº. 039/2009. Cidade Nova 14.07.09 15.07.09 10 24.07.09 Não concluído. Sugestão de advertência

020/2009 Reforma no reservatório de Petrópolis. Petrópolis 12.08.09 13.08.09 20 01.09.09 Concluído

021/2009 Não conformidades encontradas na rua Panamá, confor-
me RT nº. 035/2009.

Rua Panamá, Nova 
Cidade, Cidade Nova 21.08.09 24.08.09 10 09.09.09 Não concluído

022/2009 Recomposição asfáltica na rua Rosário, B.Dom João da 
Mata e Concórdia - Bairro de São Raimundo. Zona Oeste 21.08.09 24.08.09 5 01.09.09 Concluído

023/2009 Solucionar a não conformidade encontrada pela falta de 
água na localidade

Comunidade de Deus - 
Zona Leste 26.08.09 26.08.09 5 03.09.09 Concluído

024/2009 Não conformidades encontradas no Conjunto Jornalistas Chapada 02.09.09 2.09.09 20 01.10.09 Concluído

025/2009 Realizar intervenções no reservatório São José III Zona Leste 08.09.09 09.09.09 20 07.10.09 Concluído

026/2009 Execução de serviços na localidade Travessa Nova Espe-
rança, Bairro Coroado III. Zona Leste 21.09.09 22.09.09 5 28.09.09 Concluído

027/2009 Encaminhamento de projeto técnico do SES Dom Pedro/
Tocantins.

Zonas Centro Oeste e 
Centro Sul 21.09.09 22.09.09 15 13.10.09 Concluído

028/2009 Execução dos serviços de identificação das estações de 
captação.

Áreas de poços confor-
me cronograma da ADA 08.10.09 09.10.09 10 19.10.09 Em andamento

029/2009 Serviço de manutenção em todo o complexo - EEE 02 
Nova Cidade.

Conjunto Nova Cidade/
Cidade Nova 14.10.09 15.10.09 20 13.11.09 Concluída 1ª parte. O restante das obras se-

rão concluídas até abril de 2010. 

030/2009 SAC Miranda Leão Rua Miranda Leão, 
Centro 29.10.09 29.10.09 5 06.11.09 Em andamento

031/2009
Regularização no abastecimento de água; informar o 
período de fornecimento de água, incluindo planta com 
horário de abastecimentos.

Conjuntos Cidadão V e 
VII - Cidade Nova 03.11.09 03.11.09 10 12.11.09

Carta nº. 443/2009 - DRI, de 6.11.09, enca-
minhando Carta nº. 436/2009 - DO, enviada 
à SUHAB, solicitando reunião entre ADA/
ARSAM/SUHAB, para resolver o problema do 
Conjunto Cidadão V. Em 16.11.09, através da 
Carta nº. 450/2009 - DO, a Concessionaria 
informa que foi solicitado à SUHAB reunião 
para esclarecimentos, uma vez que esse re-
servatorio era pra ser abastecido por sistema 
próprio.

032/2009 Colocação de concertina nas áreas dos poços tubulares - 
Jorge teixeira, Tancredo Neves e Nova Floresta. Zona Leste 04.11.09 05.11.09 30 05.12.09 Em andamento

033/2009 Regularização do abastecimento de água do Alfredo Nas-
cimento, sangria do poço profundo. Zona Norte 13.11.09 17.11.09 10 27.11.09 Concluído

034/2009

Pelo não cumprimento das Cláusulas 5ª e 6ª do Contra-
to de Concessão de Prestação de Serviços Públicos de 
Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do 
Município de Manaus e Termo Aditivo.

Rua Santa Etelvina - San-
ta Etelvina 26.11.09 26.11.09 30 08.01.10 Em andamento

035/2009
Regularização do abastecimento de água e comprovação 
por meio de medição gráfica da pressão da água durante 
o dia na parte alta do conjunto

Conj. Atílio Andreaza 
- Japiim 27.11.09 27.11.09 25 04.01.10 Em andamento

036/2009
Encaminhamento do projeto técnico de esgoto da esta-
ção elevatória - EEE-5, do D.Pedro/Kissia/Tocantin-Zona 
Centro Oeste de Manaus.

Zona Centro-Oeste 16.12.09 16.12.09 5 21.12.09 Concluído
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Advertências

Nº do ofício Motivo da advertência Endereço Emissão
Protocolo
AdA/Gab. 

Civil

Prazo 
(dias) Vencimento Situação

01 154/2009 - GDP/
ARSAM

Irregularidade no abastecimento de água no conjunto resi-
dencial João Paulo II. João Paulo II 31.03.09 31.03.09 30 dias 15.05.09 Concluído

02 175 e 176/2009 - 
GDP/ARSAM

Fissuras e vazamentos no reservatório apoiado do Núcleo 
23 da Cidade Nova Cidade Nova 14.04.09 14.04.09 15 dias 06.05.09 Em andamento

03 180 e 181/2009-
GDP/ARSAM

Falta de urbanização e limpeza da ETE Judas Tadeu, Zona 
Centro Sul da Cidade de Manaus.

Conj. São Judas 
Tadeu 15.04.09 15.04.09 20 dias 07.05.09 Concluído

04 208 e 209/2009 - 
GDP/ARSAM

Não cumprimento de obrigações contratuais referentes à 
entrega de apólices de seguro da concessionária Águas do 
Amazonas. 

Manaus 05.05.09 06.05.09 Sem prazo Concluído

05 214 e 215/2009 - 
GDP/ARSAM

Desabastecimento de água no conjunto Laranjeiras e por 
não informar à ARSAM, conforme previsto em contrato. Conj. Laranjeiras 07.05.09 07.05.09 Sem prazo Concluído

06 272 e 271/2009 - 
GDP/ARSAM Desabastecimento de água na localidade da Vila Portela. Vila Portela 22.05.09 22.05.09 5 dias 28.05.09 Concluído

07 316 e 317/2009 - 
GDP/ARSAM

Desabastecimento de água na localidade Alfredo Nasci-
mento. Alfredo Nascimento 17.06.09 18.06.09 10 dias 03.07.09 Concluído

08 328 e 329/2009 - 
GDP/ARSAM

Não atendimento da Notificação nº. 012/2009 e descum-
primento do Plano de Exploração de Serviços 2008/2009 
em relação à revitalização ETE Villa Real

Villa Real 26.06.09 26.06.09 15 dias 20.07.09 Não atendido. Sugestão de multa.

09 384 e 385/2009-
GDP/ARSAM

Descumprimento das obrigações contratuais, constantes 
no RT nº. 042/2009-DITEC e Parecer Jurídico nº. 66/2009.

Rua 28 de Março - 
Pq. 10 31.07.09 31.07.09 Sem prazo Em andamento

10 404 e 405/2009-
GDP/ARSAM

Descumprimento das obrigações contratuais, constantes 
no RT nº. 044/2009 - DITEC, sobre as constantes interrup-
ções no abastecimento de água.

Zonas Sul e Centro-
Sul de Manaus 10.08.09 10.08.09 24 horas 11.08.09

Em 14.8.09, através da Carta AdA nº. 
279/09 - DO, a Concessionária infor-
ma que a falta d'água ocorreu devido a 
eventuais ajustes e manobras decorren-
tes da implatação do Plano de Expansão 
de Abastecimento.

11 413 e 414/2009-
GDP/ARSAM

O não atendimento do prazo estabelecido através da No-
tificação nº 19/2009, recuperação do reservatório semi-
enterrado da Cidade Nova I.

Cidade Nova I 30.09.09 Concluído

12 415 e 416/2009-
GDP/ARSAm

Descumprimento das obrigações contratuais que são pró-
prias, pela implementação de procedimentos e cobrança 
e faturamento dos serviços, em desacordo com estrutura 
tarifária.

Zona Leste 17.08.09 17.08.09 Sem prazo Em andamento

13 458 e 459/2009-
GDP/ARSAM

Descumprimento da execução dos serviços listados no 
teor da notificação nº. 003/2009 - DITEC/ARSAM, na qual 
a concessionário não havia concluído os serviços no prazo 
determinado.

São José dos Cam-
pos/rua Paraguaçu/
Poço

03.09.09 03.09.09 10 dias 
úteis 18.09.09 Em andamento

14 463 e 464/2009-
GDP/ARSAM

Descumprimento das obrigações contratuais especificadas 
na Cláusula 12ª- DA FISCALIZAÇÃO, do Termo aditivo ao 
Contrato de Concessão, Item 18.5, fato ocorrido em desa-
tendimento a Notificação nº. 021/2009, aplicado em fun-
ção do forte odor exalado pela ETE da rua Panamá - Nova 
Cidade

Cidade Nova 15.09.09 15.09.09 10 dias 
corridos 24.09.09 Concluído
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Nº do ofício Motivo da advertência Endereço Emissão
Protocolo
AdA/Gab. 

Civil

Prazo 
(dias) Vencimento Situação

15 513 e 514/2009-
GDP/ARSAM

Desatendimento das solicitações, notificações e determi-
nações da fiscalização, sem a devida justificativa, implicará 
na aplicação das penalidades autorizadas pelas normas 
dos serviços e pelo Contrato de Concessão”, fato ocorrido 
em desatendimento da Notificação nº. 026/2009, aplicada 
em função do não cumprimento da Cláusula 6ª, item 6.2, 
alínea “c”, do Contrato de Concessão de Prestação de Ser-
viços Públicos de Abastecimento de Água e de Esgotamen-
to Sanitário do Município de Manaus, e da cláusula quinta, 
do Termo Aditivo.

Travessa Nova Espe-
rança/Coroado III 09.10.09 09.10.09 15 dias 

corridos 23.10.09 Concluído

16 593 e 594/2009-
GDP/ARSAM

Descaso no atendimento a demandas dos usuários/clien-
tes, mais especificamente, pela demora injustificada em 
responder à denúncia de vazamento em adutora de água, 
de grandes proporções, ocorrida no dia 18/09/2009, às 
10h30min, na Rua Japurá, Zona Sul da Cidade de Manaus, 
sendo que até as 17h45min nenhuma providência foi to-
mada pela Empresa para corrigir tal vazamento, mesmo 
após comunicado do fiscal da ARSAM.

Rua Japurá 30.11.09 30.11.09 Sem prazo Em andamento

Multas sugeridas ao Poder Concedente

Nº do ofício Motivo da multa
Protocolo 
Gab. Civil

Valor
(R$)

01
174/2009-

GDP/ARSAM

Pelo descumprimento do escopo mínimo dos Planos PES (2007/2008) e PEQ (2007/2011), conforme Processo n.º 0136/2008-
GDP/ARSAM, que trata da recomendação de aplicação das penalidades de multas administrativas à concessionária Águas do 
Amazonas. 

08.04.09 R$ 322.903,66 

02
437/2009-

GDP/ARSAM

Pelo descumprimento da determinação da fiscalização solicitada pela Diretoria Técnica, por meio do ofício nº 405/2009-DITEC/
GDP/ARSAM, pelo qual sugeria medida administrativa (advertência) e determinava que, no prazo de 24 hs, o abastecimento 
fosse normalizado nas zonas Sul e Centro Sul da cidade de Manaus e por contrariar o Contrato de Concessão , cláusula 6ª, item 
6.1., a concessão dos serviços públicos de que trata este contrato, pressupõe a prestação de serviços adequados ao pleno aten-
dimento dos usúarios, satisfazendo as condições de regularidade, continuidade e eficiência. 

26.08.09 R$ 457.997,36 

03
475/2009-

GDP/ARSAM

Pelo descumprimento da determinação da fiscalização solicitada pela Diretoria Técnica, por meio do Ofício nº 329/2009-DITEC/
GDP/ARSAM, pelo qual sugeria medida administrativa (advertência) e determinava, no prazo de 15 (quinze) dias, que as obras 
de revitalização da ETE Vila Real fossem concluídas no prazo informado pela própria Concessionária, e a mesma não justificou o 
não atendimento do prazo e o descumprimento das obrigações contratuais pactuadas na Cláusula 5ª do Contrato de Concessão 
e Cláusula 4ª do Termo Aditivo, item 5.3. 

15.09.09 R$ 131.608,46 

04
495/2009-

GDP/ARSAM

Decorrente da prestação inadequada do serviço de abastecimento de água; da não comunicação da paralisação programada e 
da omissão de informação, dentro do prazo requisitado, pela própria Concessionária, das razões de interrupção do fornecimento 
de água e da não apresentação dos prazos e planos de restauração do serviço na localidade Cidade do Leste - Zona Leste de 
Manaus. 

30.09.09 R$ 523.722,57 

05
620/2009-

GDP/ARSAM
Decorrente da avaliação do Plano Anual de Exploração dos Serviços - PES 2009/2010. 15.12.09 R$ 679.943,18 

T O T A L 2.116.175,23
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PROSAMIM
Plano de Fortalecimento Institucional
do Programa Social e Ambiental dos 
Igarapés de Manaus

Por meio do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Ma-
naus – PROSAMIM, o Governo do Estado do Amazonas tem promo-
vido o saneamento, o desassoreamento e a utilização racional do 
uso do solo às margens dos igarapés, com vistas à manutenção do 
patrimônio natural e  melhoria das condições de vida da população 
envolvida. Com isto, instituiu um padrão de desenvolvimento so-
cialmente integrado e um processo de crescimento econômico am-
bientalmente sustentável. Com a implantação do programa serão 
beneficiados, diretamente, cerca de 21.000 famílias ribeirinhas, em 
torno de 105.000 habitantes das áreas de abrangência.

A ARSAM, pelo Convênio de Cooperação Técnica nº 009/2007, 
tem participação nesse programa por intermédio da Unidade de 
Gerenciamento/UGPI do Programa Social e Ambiental dos Igarapés 
de Manaus – PROSAMIM.

Do objeto do convênio

O Termo de Convênio de Cooperação Técnica nº 009/2007, 
no qual a ARSAM é parte convenente, tem por objeto a conjun-
ção de recursos técnicos, visando a contratação de serviços para 
implementação de ações e providências no sentido de assegurar a 
normatização, o controle e a fiscalização da qualidade dos serviços 
públicos de saneamento, a serem prestados pela concessionária 
Águas do Amazonas.
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OBRAS CONCLUÍDAS DO PROSAMIM

Parque Igarapé de Manaus.

Parque Residencial Manaus II.

EEE (Estação Elevatória de Esgoto) em funcionamento.

IGARAPÉ DE MANAUS
(R. Ipixuna e Sete de Setembro)

MESTRE CHICO
(R. Ipixuna e Sete de Setembro)

Largo do Mestre Chico.

Vista frontal da EEE (Estação Elevatória de Esgoto).

Vista lateral da EEE (Estação Elevatória de Esgoto).

BITTENCOURT
(Av. Sete de Setembro e Beira Rio)

Parque Jefferson Peres.

Vista da EEE (Estação Elevatória de Esgoto).

Entrada da EEE (Estação Elevatória de Esgoto).
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PROAMA
Programa Água para Manaus

Com a execução iniciada em 2008, o Proama tem como finalida-
de resolver o problema da escassez de água nas áreas de expansão 
da cidade – zonas Leste e Norte – beneficiando, em sua primeira 
fase, 300 mil pessoas. A iniciativa é uma parceria entre os governos 
Federal e Estadual, com investimento de R$ 300 milhões, sendo R$ 
232 milhões financiados pelo Governo Federal, por meio de um fi-
nanciamento da Caixa Econômica Federal, e o restante como con-
trapartida do Estado do Amazonas.

Previsto o término de sua obra em 2010, o complexo da Ponta 
das Lajes produzirá 2,5 m3/s, em sua primeira etapa em execução, 
passará a produzir 3,75 m3/s na segunda etapa, até chegar à sua ca-
pacidade máxima, de 5 m3/s com a execução da terceira etapa.

A primeira etapa do projeto inclui a construção de uma captação 
de água bruta na Ponta das Lajes, uma centro operacional, cinco cen-
tros de reservação de 5.000 m3, nos bairros Tancredo Neves, Nova 
Floresta, Jorge Teixeira, Mutirão e no Núcleo 23 da Cidade Nova. Tam 
bém prevê a reabilitação e reforço da rede existente nos setores Nova 
Floresta, Jorge Texeira e Mutirão. Nesta primeira etapa, a água che-
gará aos seguintes bairros e comunidades: Jorge Teixeira, João Paulo 
II, Brasileirinho, Santa Inês, Tancredo Neves, Nova Floresta, Gilberto 
Mestrinho, Grande Vitória, São José, Zumbi dos Palmares, Armando 
Mendes, Cidade de Deus, Braga Mendes, Mutirão, Águas Claras, Val-
paraíso, Fazendinha e Aliança com Deus. 

Caberá à ARSAM regular o sistema após a conclusão das obras, 
por meio de Convênio de Regulação dos Serviços de Água e Esgoto 
com a Prefeitura de Manaus.

Captação - Ponte rolante e torre de tomada .

Abrangência da ETA da Ponta das Lajes.
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INDICADORES
Histórico do abastecimento de água e esgotamento sanitário de 2000 a 2009

INDICADORES
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Junho Junho Junho Junho Junho Junho Junho Junho Dezembro Junho Dezembro Junho Dezembro

Extensão de rede de 
água (km) 

 1.800.000  1.850.000  2.274.000  2.313.000  2.381.000  2.512.000  2.537.370  2.537.370  2.558.080  2.558.080  2.599.030  2.599.030  2.618.640

Nº de economias de 
água (unid.) 

 236.761  262.258  293.425  318.400  327.283  322.581  332.040  336.358  339.103  339.103  344.532  344.532  333.826 

Reservatórios em
operação (unid.) 

 55  59  61  64  64  63  63  91  96  99  99 107  107 

Volume de reserva-
ção ativa de água 
(m3) 

 76.000  106.689  107.179  106.637  104.415  106.479  104.415 104.415 105.515  136.954  146.237  153.471  147.237 

Poços em operação 
(unid.) 

 72  80  93  88  90  88  101  120  128  132  136  125  125 

Volume de água dos 
poços em operação
(m3/mês) 

 1.555.000  2.405.000  3.092.000  2.545.000  2.944.750  3.176.120  3.154.580  3.523.070  3.330.100  3.668.890  3.412.800  2.969.230  2.866.920 

Produção de água 
das ETAS (m3/mês) 

 17.533.000  17.012.000  14.591.000  13.998.000  13.656.900  13.957.340  13.832.620  12.947.270  12.570.000  13.337.000  13.440.020  13.850.080  14.542.300 

Extensão de rede
de esgoto (m) 

 266.000  266.000  266.000  266.000  303.000  303.000  340.870  355.000  361.802  392.925  392.925  392.925  392.925  

Nº de economias de 
esgoto 

 9.958  11.290  21.311  27.801  29.839  27.432  28.476  32.144  32.760  35.578  35.578  35.578  32.811 

Observações:             

1)  Em abril de 2007 foi realizada contagem populacional pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, passando a vigorar o índice de ocupação domiciliar de 3,97. O índice adotado 
de 2000 a 2006 foi de 4,26, conforme censo IBGE 2000.

2)  De junho de 2000 a junho de 2006, o número de economias residenciais consideradas foi da base comercial da Concessionária.

3)  De junho de 2007 a junho de 2009, o número de economias residenciais calculada pela ARSAM foi estimada com base na: [extensão da rede de água/(média da extensão de rede por ligação 
de 2002 a 2006)x1,2], em virtude de um elevado incremento de economias na base comercial da Concessionária que passou a considerar as economias cadastradas e não faturadas.

4)  Em dezembro de 2009 foram consideradas as economias (ativas + cortadas) da base de clientes da concessionária Águas do Amazonas.
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Cabe à DCT a supervisão das atividades desenvolvidas pelos departamentos de Regula-
ção e Regime Tarifário, de Custos e Investimentos, de Auditoria Econômico-Financeira, de 
Informações e Apoio. Tais Departamentos são responsáveis pela execução, coordenação, 
controle, acompanhamento e supervisão das ações relacionadas à evolução, atividades, as-
sim como a sistematização das informações, referentes à evolução de custos e investimen-
tos, referentes aos serviços públicos concedidos, delegados e/ou permitidos pelo Governo 
do Estado do Amazonas, à iniciativa privada. 

• Parecer sobre a competência desta Agência sobre o reajustamento tarifário do serviço 
público de transporte coletivo intermunicipal aquaviário de passageiros do Estado do 
Amazonas.

• Parecer acerca da atualização do Plano de Micro e Macro Medição e do Cadastro Físico 
das Instalações, elaborado por Águas do Amazonas S/A (1º semestre/2009).

• Parecer acerca das apólices de garantias contratuais para “Operação e Manutenção dos 
Sistemas”, e “Cumprimento da Expansão do Sistema”, apresentadas pela Águas do Ama-
zonas S/A, em cumprimento ao Contrato de Concessão e respectivo 1º Termo Aditivo.

• Parecer sobre os processos de redefinição da Tabela de Preços dos Serviços Acessórios 
(Anexo 9), praticados pela empresa Águas do Amazonas S/A.

Principais atividades realizadas em 2009

Diretoria Comercial
e de Tarifas - DCT

COMERCIAL
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• Parecer sobre seguros e garantias para o cumprimento das obri-
gações contratuais referentes aos “Riscos de Engenharia “ e 
de “Responsabilidade Civil Geral”, apresentadas pela Águas do 
Amazonas S/A.

• Pareceres acerca do acompanhamento mensal das Metas e In-
dicadores Físicos e de Satisfação do Cliente, apresentados pela 
Águas do Amazonas S/A. 

• Parecer acerca da aplicação de penalidade à concessio-
nária Águas do Amazonas S/A, pelo descumprimento ao 
contrato de concessão quando no retardo da Empresa em 
afiançar o Poder Concedente da renovação das Apólices de 
Seguros.

• Parecer acerca da celebração de contrato, mediante abertura 
de crédito entre Águas do Amazonas S.A. e BNDES, junto aos 
bancos Itaú BBA, Bradesco e BES.

• Pareceres sobre a aplicação de advertência e penalidades de 
multa à Concessionária dos Serviços Públicos de Abastecimen-
to de Água e de Esgotamento Sanitário da Cidade de Manaus, 
Águas do Amazonas S.A.

• Pareceres sobre as reclamações de clientes junto a ouvidoria da 
ARSAM, por cobrança de valores indevidos pela empresa Águas 
do Amazonas S/A. 

• Parecer acerca da atualização do Plano de Micro e Macro Medi-
ção e do Plano de Setorização e Controle de Perdas, elaborado 
pela Águas do Amazonas S/A (2º semestre).

• Parecer acerca do contrato de prestação de serviços firma-
do entre Águas do Amazonas S.A e Fundação de Apoio Ins-

titucional Rio Solimões – UNISOL, com vistas à realização de 
pesquisa de adesão a ser realizada na capital, em relação às 
ações destinadas à implantação da rede de esgotamento sa-
nitário.

• Parecer acerca do Plano Anual de Exploração dos Serviços – PES 
2009/2010, elaborado pela Águas do Amazonas S/A.

• Parecer acerca do Plano Quinquenal de Exploração dos Ser-
viços – PQ 2009/2014, elaborado pela Águas do Amazonas 
S/A.

• Parecer sobre proposta para estabelecimento de convênio fi-
nanceiro entre o Governo do Estado do Amazonas e a conces-
sionária Águas do Amazonas S/A, para a realização de estudos 
de revisão da estrutura tarifária, criação da tarifa social e elabo-
ração de instrumentos de regulação econômica dos serviços pú-
blicos concedidos de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário da cidade de Manaus, contratados pela Unidade de 
Gerenciamento do Programa Sócio e Ambiental dos Igarapés de 
Manaus – UGPI.

• Parecer acerca das modificações e ajustes ao Manual de Presta-
ção de Serviços e Atendimento ao Cliente – MPSAC da conces-
sionária Águas do Amazonas S/A.

• Parecer acerca da solicitação de reajuste das tarifas do serviço 
público de transporte rodoviário intermunicipal coletivo de pas-
sageiros do Estado do Amazonas.

• Parecer sobre denúncia de reajuste irregular de tarifas do ser-
viço público de transporte rodoviário intermunicipal coletivo de 
passageiros, no trecho entre os municípios de Manacapuru e 
Iranduba. 
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• Parecer acerca do faturamento por economia dos serviços pú-
blicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da 
cidade de Manaus.

• Parecer acerca dos valores vigentes das tarifas dos serviços pú-
blicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da 
cidade de Manaus – para Assembléia Legislativa do Estado do 
Amazonas.

• Formulação de esclarecimentos à Associação Brasileira das Em-
presas de Transporte Terrestre de Passageiros – ABRATI, acerca 
dos coeficientes tarifários vigentes do serviço público de trans-
porte rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros no Esta-
do do Amazonas.

• Participação em audiência pública na Câmara Municipal de Ma-
naus, para debater e prestar esclarecimentos acerca do Relató-
rio Anual de Atividades da ARSAM, referente ao ano de 2008.

• Participação em audiência pública na Câmara Municipal de Ma-
naus, Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas e Ministé-
rio Público do Estado do Amazonas, visando discutir e prestar 
esclarecimentos sobre desabastecimento de água na cidade de 
Manaus.

Metas e indicadores estabelecidos no
Contrato de Concessão

As metas e indicadores a serem alcançadas pela concessioná-
ria Águas do Amazonas S/A foram estabelecidos originariamen-
te no Contrato de Concessão, celebrado em 04/07/2000, sendo 
posteriormente alteradas na forma do Anexo 1 do 1º Termo Adi-

INDICADOR Unid.
JUNHO 2009 DEZEMBRO 2009

Previsto Realizado Previsto Realizado

Índice de satisfação do 
cliente - 5 5 5 5

Tempo para atendimento 
a defeitos no sistema de 
água

h 12 2 12 4

Tempo para atendimento 
a defeitos no sistema de 
esgoto

h 14 9 14 7

Reclamações soluciona-
das % 80 88 85 91

Elaboração: DCT/ARSAM
Fonte: Relatório de Apuração das Metas Semestrais das Obras e da Gestão dos Serviços Exe-
cutados – ADA (1º e 2º Semestres/2009)

No contexto global, a Concessionária alcançou as metas pre-
estabelecidas para os indicadores: índice de satisfação do cliente; 
tempo para atendimento a defeitos no sistema de água; tempo 
para atendimento a defeitos no sistema de esgoto, e reclamações 
solucionadas, conforme o Plano de Metas, para os meses de junho 
e dezembro de 2009.

tivo ao Contrato, firmado em 10/01/2007. Tais metas passaram 
a ser medidas semestralmente, fixando-se os meses de junho e 
dezembro de cada ano, como datas de referência para a avaliação 
do atendimento e satisfação do cliente em relação aos serviços 
públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Os 
indicadores que mensuram o grau de eficiência da Concessionária 
em relação ao atendimento e satisfação do cliente, conforme o 
Anexo I - Plano de Metas e Indicadores do Contrato de Concessão 
e seu respectivo Termo Aditivo, encontram-se demonstrados no 
Quadro I abaixo. 
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Estrutura tarifária

A estrutura tarifária e os critérios de estimativa de consumo 
encontram-se estabelecidos no Anexo 3 do Contrato de Concessão 
da Prestação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de 
Esgotamento Sanitário da Cidade de Manaus. A respeito do regime 
tarifário vigente, os critérios de reajuste e revisão de tarifas encon-
tram-se definidos na forma das Cláusulas 9ª e 10ª do respectivo 
Contrato.

CLASSES DE
CONSUMO

Faixas de
Consumo (m3)

Tarifa (1)

(R$/m3)
Tarifa (2)

(R$/m3)

Residencial

0 a 10 1,805 2,019

11 a 20 3,498 3,914

21 a 30 5,340 5,974

31 a 40 7,272 8,136

41 a 60 8,389 9,386

> 60 9,566 10,702

Industrial
0 a 40 8,350 9,342

> 40 11,453 12,814

Público
0 a 12 8,350 9,342

> 12 11,453 12,814

Comercial
0 a 12 6,401 7,161

> 12 8,913 9,972

Tarifa (1) - Reajuste ordinário - valor vigente acrescido de 9,24% - IGPM acumulado entre 
maio de 2006 e novembro de 2007 (valores vigentes a partir de 02/01/2008, conforme De-
creto Municipal no. 9.378, de 30 de novembro de 2007.) 

Tarifa (2) - Reajuste ordinário - valor vigente acrescido de 11,88% - IGPM / FGV acumulado 
de novembro de 2008 (valores vigentes a partir de 18/01/2009, conforme Decreto Municipal 
no. 9.839, de 18 de dezembro de 2008)

Informações comerciais
da Concessionária

Evolução da tarifa por classes e faixas de consumo

A respeito das informações comerciais da Águas do Amazonas 
S/A, que balizam as verificações técnicas da ARSAM, tem-se as in-
formações que seguem, referentes ao mês de dezembro de 2009: 
universalização da prestação dos serviços de saneamento na cidade 
de Manaus pela Concessionária, e mais especificamente, a aferição 
das metas e indicadores físicos e de qualidade estabelecidos em 
Contrato de Concessão.
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CLASSES DE
CONSUMO

LIGAÇÕES ECONOMIAS

Medidas Não medidas Total Medidas Não medidas Total

Residenciais   216.805     97.676   314.481   269.285   153.185   422.470 

Comerciais       9.134       3.880     13.014     14.624       7.110     21.734 

Industriais          338          331          669          368          354          722 

Públicas       1.229          341       1.570       1.270          345       1.615 

Mistas       3.307       1.372       4.679               -               -               - 

TOTAL  230.813  103.600  334.413  285.547  160.994  446.541 

Elaboração: DCT/ARSAM
Fonte: Comercial da Águas do Amazonas S/A (dez/2009)

Ligações de água (ativas + cortadas + disponíveis)

Água (ligações x economias)

Ligações de água

Economias de água

CADASTRO COMERCIAL - ÁGUAS DO AMAZONAS S.A.
Resumo das informaçãoes mensais (dez/09)
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Economias de água

CLASSES DE
CONSUMO

LIGAÇÕES ECONOMIAS

Medidas Não medidas Total Medidas Não medidas Total

Residenciais     27.513       2.598     30.111     31.285     15.989     47.274 

Comerciais       2.260          622       2.882       3.472       1.731       5.203 

Industriais            96            88          184            98            90          188 

Públicas          178            47          225          190            47          237 

Mistas          425          123          548               -               -               - 

TOTAL    30.472      3.478    33.950    35.045    17.857    52.902 

Elaboração: DCT/ARSAM
Fonte: Comercial da Águas do Amazonas S/A (dez/2009)

Ligações de esgoto (ativas + cortadas + disponíveis)

Esgoto (ligações x economias)

Ligações de esgoto

CADASTRO COMERCIAL - ÁGUAS DO AMAZONAS S.A.
Resumo das informaçãoes mensais (dez/09)
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Cabe à DET a supervisão das atividades desenvolvidas pelos Departamentos de Energia 
e de Transportes. A estes se atribuiem as seguintes prerrogativas: regulação, planejamento, 
coordenação, acompanhamento, proposição e supervisão de estudos, programas e projetos 
sobre recursos energéticos do Amazonas e sobre ações relacionadas aos serviços públicos 
regulares de transporte coletivo intermunicipal aquaviário e rodoviário de passageiros; auxí-
lio à formulação e à implementação de diretrizes para a política energética estadual; acom-
panhamento, no âmbito de sua competência específica, da execução das ações relativas ao 
controle e à fiscalização da exploração e distribuição dos recursos energéticos do Estado; 
acompanhamento e estímulo ao desenvolvimento do uso das energias solar, térmica foto-
voltaica e de combustíveis, tais como gás natural, biomassa com resíduos agrícolas e flores-
tais, óleos vegetais, lenha, carvão vegetal e biogás; e a execução das atividades relativas ao 
cumprimento das metas previstas aos respectivos serviços e seus contratos de concessão.

Diretoria de Energia
e de Transportes - DET

ANÁLISE E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS

A ARSAM, representada pelo Diretor de Energia e Transportes, possui assento no Co-
mitê Gestor do “Programa Luz Para Todos” no Estado, por meio do acompanhamento de 
todas as sessões ordinárias e extraordinárias do gestores do programa de universalização 
da eletricidade, do acompanhamento do Comitê, em visita a algumas comunidades atendi-
das pelo programa, a fim de avaliar a realização de serviços de eletrificação rural e ouvir os 
questionamentos dos interessados. Também participa das reuniões do Programa de Ações 
Integradas referentes à promoção das ações que complementam o Programa.

Atividades desenvolvidas pelo Departamento de Energia
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Participação, em 15 de maio de 2009, na fiscalização da Rodoviária, juntamente com a • 
Comissão de Transportes e Obras da Assembléia Legislativa, com objetivo de verificar as 
condições do Transporte Rodoviário Intermunicipal Coletivo de passageiros.

Participação, em 21 de julho de 2009, na reunião da Agência Nacional de Transporte • 
Aquaviário – ANTAQ, para apresentação aos órgãos públicos que compõem o Plano de 
Interdição dos Serviços de Transportes de Passageiros e Cargas no Estado do Amazonas.

Participação, em 13 de agosto de 2009, da 15ª Reunião do Comitê Técnico da Bacia Ama-• 
zônica – CTBA, a convite da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental.

Apoio à realização da V FEIRA AGROPECUÁRIA DO CAREIRO-AGROPEC, ocorrida em 26 a • 
30 de agosto de 2009, no município do Careiro, com a intensificação da fiscalização do 
serviço de transportes rodoviários intermunicipais durante o evento.

Efetivação do cumprimento da Resolução nº 216/06-CONTRAN, que fixa exigências sobre • 
condições de segurança e visibilidade dos condutores em parabrisas em veículos automo-
tores, para fins de circulação nas vias públicas.

Coordenação de treinamento sobre Vistoria Veicular (ministrado pelos técnicos do INMETRO).• 

Atividades desenvolvidas pelo Departamento de Transportes
Programa Luz para 

Todos 

O Programa Nacional de Universaliza-
ção do Acesso e Uso da Energia Elétri-
ca foi instituído pelo Decreto nº 4.873, 
de 11 de novembro de 2003, e alterado 
pelo Decreto nº 6.442, de 25 de abril de 
2008, e visa prover, até o ano de 2010, o 
acesso à energia elétrica à totalidade da 
população do meio rural brasileiro.

O programa foi criado para garantir o 
acesso ao serviço público de energia 
elétrica a todos os domicílios e estabe-
lecimentos do meio rural, melhorar a 
prestação de serviços à população be-
neficiada, intensificar o ritmo de aten-
dimento e mitigar o potencial impacto 
tarifário, por meio da alocação de recur-
sos subvencionados e pelo complemen-
to de recursos financiados.

Tem como objetivo atender, aproxima-
damente, 2,5 milhões de famílias bra-
sileiras residentes na área rural, bene-
ficiando cerca de 12 milhões de pessoas 
até 2010, antecipando a universalização 
da energia elétrica na área rural, que 
deveria ser concretizada pelas Conces-
sionárias até dezembro de 2015.

É considerado o programa de inclusão 
elétrica mais ambicioso implementado 
no mundo.

Fiscalização dos serviços de transporte rodoviário
intermunicipal coletivo de passageiros

Legislação 

A Lei nº 3006, publicada no dia 29 de novembro de 2005, disciplina a exploração do 
serviço público de transporte rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros do Estado 
do Amazonas, e contempla, neste importante modal terrestre, os serviços de transporte de 
passageiros nas modalidades regular e fretamento.
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Na modalidade regular, as empresas atuam formalmente, cumprindo as obrigações previs-
tas na Resolução nº 001/CERCON/GDP/ARSAM, de 17 de abril de 2006, que determina regras 
pertinentes ao cadastramento das sociedades empresariais que atuam no setor, até a realiza-
ção de processo de licitação, que definirá os respectivos contratos de permissão. Desta forma, 
as empresas reguladas e fiscalizadas pela ARSAM classificam-se como cadastradas.

Recadastramento

Em julho de 2009, foi realizado o re-
cadastramento, com base na Resolução 
supracitada. Apenas cinco (05) empresas, 
das 15 oficiadas, compareceram, totalizan-
do 91 veículos recadastrados

Estes 91 veículos cadastrados é que 
são utilizados no transporte rodoviário in-
termunicipal coletivo de passageiros. 

EMPRESAS Nº DE VEÍCULOS

ARUANÃ 22 Veículos

EMTRAM 16 Veículos

EUCATUR 40 Veículos

MASTER 10 Veículos

EXP. TRANSAMAZÔNICA 3 Veículos

Fretamento

A Resolução nº 003/2007/CERCON-GDP/ARSAM dispõe sobre o transporte intermu-
nicipal de passageiros no Estado, nas linhas regulares, e também na modalidade freta-
mento. 

Em 2009, foram transportados 272.292 passageiros, perfazendo um incremento de 
48.651 passageiros com relação ao ano de 2008, que viajaram, principalmente, pelas rodo-
vias AM-010 e BR-174. Os interessados em realizar o serviço nesta modalidade compare-
cem às instalações da Diretoria de Procedimento e Logística da ARSAM, situada no Terminal 
Rodoviária Internacional “Huascar Angelin”. Mediante pagamento de uma taxa no valor de 
25,53 reais, adquirirem autorização escrita.

Plataforma de embarque e desembarque
da Rodoviária Huascar Angelim - Manaus.

Fiscais da ARSAM durante treinamento de inspeção
veicular, ministrado por técnicos da INSPREV.
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A modalidade fretamento consiste na contratação de empresas 
para prestação do serviço em circuito fechado, ocasional ou contí-
nuo, realizado por pessoas físicas ou jurídicas, sem venda de passa-
gens, com relação nominal de passageiros transportados e emissão 
de nota fiscal por viagem (em caráter ocasional) e contrato (no caso 
contínuo), com prévia autorização da ARSAM.

O controle dessa atividade é exercido pela ARSAM, mediante 
fiscalização nas principais saídas terrestres da cidade, sobretudo, 
na barreira fixa, localizada na saída principal da capital, nas proximi-
dades da intersecção das rodovias BR-174 e AM-010.

Em 2009, as ações nesta modalidade ficaram restritas ao fre-
tamento eventual, que ocorre, sobretudo, pela contratação de 

serviços de transporte por instituições religiosas/filantrópicas, que 
precisam se deslocar para outras cidades do interior, para fins de 
recreação, com ou sem fins lucrativos, além das demandas sazo-
nais que surgem, por ocasião de eventos culturais realizados nos 
municípios do Estado. Na modalidade contínua, a ARSAM emite, 
a partir de solicitações por escrito, autorizações de título precário. 
É importante ressalvar também que, à semelhança da modalidade 
regular, os veículos coletivos utilizados para a prestação de serviços 
de transporte de passageiros na modalidade fretamento, devem 
ser de aplicação rodoviária, ou seja, devem atender características 
obrigatórias relacionadas, principalmente, à equipamentos de se-
gurança e condições de tráfego. 

Modalidade de fretamento

Contínuo: 

Serviço prestado por empresas com contrato firmado entre a trans-
portadora e seu cliente e a quantidade de viagens estabelecidas, 
normalmente destinado a pessoas jurídicas para o transporte de 
seus funcionários, instituições de ensino ou agremiações estudan-
tis, legalmente constituídas para o transporte desses alunos, pro-
fessores ou associados, entidades do Poder Público e transporte 
turístico de passageiros, realizados com regularidade.

Eventual:

É o serviço prestado por empresas em circuito fechado, em cará-
ter ocasional, sem implicar no estabelecimento de serviços regula-
res, sem venda de passagens, com relação nominal de passageiros 
transportados e emissão de nota fiscal.

Rodovias estaduais e federais. Detalhe Manaus - Mapa multimodal Amazonas 2009.
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT..
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Resolução de pagamento de taxa

Fiscalização

O Departamento de Fiscalização da Diretoria de Procedimentos 
e Logística realizou em 2009, inúmeras operações, visando coibir a 
prática do transporte ilegal de passageiros – em âmbito intermu-
nicipal, para fins de remuneração (particulares) – e “táxi lotação”, 
serviço expressamente proibido pela Lei 3006, parágrafo 4º, Artigo 
34. Para coibir essa prática, também foram fiscalizados os veículos 
regulares. 

Em setembro de 2009, a ARSAM, em parceria com a Polícia Ro-
doviária Federal, Policia Militar, DETRAN e Polícia Civil, a realizou uma 
importante operação na interseção da BR-319 com AM-254. Na oca-
sião foram fiscalizadas centenas de veículos e apreendidos aqueles 
com placas de aluguel realizando transporte irregular, além de alguns 
ônibus e microônibus das linhas que operam nos municípios do Ca-
reiro da Várzea, Autazes e Careiro Castanho. 

EMPRESAS
Nº DE VEÍCULOS

Fiscalizados com Irregularidades Extras

ARUANÃ 6.495 25 133

EMTRAM 811 5 10

MASTER 1.163 6 16

EUCATUR 2.903 8 88

EXPRESSO 
TRANSAMAZÔNICA 879 2 9

TOTAL 12.251 46 256

Cumprimento do direito de gratuidade

Considerando a necessidade de disciplinar os procedimentos 
adotados pelas empresas permissionárias do serviço de transporte 
rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros, em 2009 a AR-
SAM publicou a Resolução nº 002/CERCON-GDP/ARSAM, de 14 de 
julho de 2009, que dispõe sobre o direito de gratuidade e desconto 
no valor da passagem para deficientes, agentes penitenciários, po-
liciais, idosos maiores de 60 anos, estudantes da rede escolar de 
ensino, e crianças menores de 10 anos. Também determinou que 
depois de excedidos os lugares gratuitos, os beneficiados deverão 
pagar apenas 50% da tarifa prevista.

EMPRESAS
GRATUIDADE TOTAL DE 

PASSAGEIROS TOTAL
I P D C E GRATUITOS PAGANTES

ARUANÃ 15.904 3.140 50 17.299 0 36.393 165.508 201.901

EMTRAM 1.920 131 19 2.381 0 4.451 15.300 19.751

MASTER 2.393 105 20 3.498 0 6.016 23.783 29.799

EUCATUR 4.788 610 26 8.592 0 14.016 69.343 83.359

EXPRESSO
TRANSAMAZÔNICA

3.944 467 15 2.432 0 6.858 20.032 26.890

TOTAL 28.949 4.453 130 34.202 0 67.734 293.966 361.700

Legenda: I - Idoso, P - Policial, D - Deficiente, C - Criança, E - Estudante.
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Linhas de ônibus intermunicipais do Amazonas
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O Departamento de fiscalização desenvolveu inúmeras ações no ano de 2009, com ên-
fase nas operações realizadas nas barreiras fixas de controle, situadas no entroncamento da 
BR-174 (Manaus – Boa Vista) com a Estrada AM-010 (Manaus – Itacoatiara) e no porto da 
balsa do bairro de São Raimundo/Manaus, além da fiscalização rotineira na rodoviária do 
município Rio Preto da Eva. Outro ponto fixo de fiscalização está situado no Terminal Rodovi-
ário Engº Huascar Angelim – Manaus, onde são fiscalizados, diariamente, todos os coletivos 
que chegam dos municípios e os que saem da capital. Além das operações de rotina nos 
pontos fixos, são realizadas ainda operações volantes em outros pontos das rodovias, como 
os trechos Careiro/Castanho e Autazes/Manaquiri. 

As fiscalizações realizadas pela ARSAM têm o intuito de conferir todos os itens relevan-
tes, para que os passageiros possam iniciar sua viagem dentro das condições satisfatórias 
exigidas. É feita verificação do cumprimento dos horários de saída dos ônibus; as condi-
ções de segurança, conforto e higiene do veículo; condições urbanitárias dos condutores; 
obrigatoriedade do uso dos equipamentos de segurança do veículo; conferência da lotação 
e o respeito ao cumprimento das gratuidades, estabelecidas pela Resolução nº 002/2009-
CERCON/GDP/ARSAM, no atendimento aos idosos, deficientes com impossibilidade de lo-
comoção; menores, estudantes e Policiais Militares e Civis em serviço. Dentre tantas outras 
atividades inclui-se, também, a verificação da tarifa praticada, que deve ser autorizada pelo 
Governo/ARSAM.

Diretoria de Procedimentos
e Logística - DPL

TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL
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PERMISSIONÁRIOS Nº DE VEÍCULOS TOTAL DE PASAGEIROS

CACAU PIREIRA 6.063 233.492

CAREIRO DA VÁRZEA 2.098 49.989

RIO PRETO DA EVA 8.912 63.731

TOTAL 17.073 347.212

Veículos fiscalizados nos municípios: CACAU PIRERA / CAREIRO DA VARZEA / RIO PRETO DA EVA

VEÍCULOS FISCALIZADOS
DESTINO PASSAGEIROS

RPE ITA NRE PFG
TOTAL

RPE ITA NRE PFG
TOTAL

O M V K PO E R TOTAL AM AM AM BR AM AM AM BR

6.235 2.594 1.204 923 1.640 1.929 3.832 18.357 7.967 1.305 263 8.270 17.805 88.949 6.364 1.874 70.493 167.680

Fiscalização na Barreira - BR174/AM010 (janeiro a dezembro de 2009)

Legenda: O – Ônibus, M - Microônibus, V – Vans, P – Particular, R – Rota de Empresa, K - Kombi  
Legendas: RPE - Rio Preto da Eva, ITA - Itacoatiara, PFG - Presidente Figueiredo, NRE - Novo Remanso

VEÍCULOS FISCALIZADOS
DESTINO PASSAGEIROS

RPE ITA NRE PFG
TOTAL

RPE ITA NRE PFG
TOTAL

O M V K PO E R TOTAL AM AM AM BR AM AM AM BR

1.336 210 147 62 129 55 366 2.305 622 130 18 835 1.605 15.901 1.588 330 20.056 37.875

Atividades extras na Barreira no turno da noite (janeiro a dezembro de 2009)

FISCALIZAÇÃO

VEÍCULOS
FISCALIZADOS

DESTINO PASSAGEIROS

RPE ITA NRE PFG
TOTAL

RPE ITA NRE PFG
TOTAL

TÁXIS AM-010 AM-010 AM-010 BR-174 AM-010 AM-010 AM-010 BR-174

TOTAL 20.779 20.779 3.173 6.963 395 6.271 16.802 13.096 29.694 921 23.998 67.709

Fiscalização dos táxis na Barreira (janeiro a dezembro de 2009)
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Principais operações:

TOTAL DE VEÍCULOS FISCALIZADOS TOTAL DE PASSAGEIROS

VEÍCULOS
RODOVIA

TOTAL VEÍCULOS
RODOVIA

TOTAL
AM-010 BR-174 AM-010 BR-174

ÔNIBUS 317 107 424 ÔNIBUS 12.806 4.335 17.141

MICRO 124 36 160 MICRO 2.880 774 3.654

VAN 36 18 54 VAN 401 213 614

TAXI 373 161 534 TAXI 1.810 772 2.582

TOTAL 850 322 1.172 TOTAL 17.897 6.094 23.991

OBSERVAÇÕES:
Em horários com grande fluxo de veículos, nem todos puderam ser registrados;1. 
Os veículos que apresentaram qualquer irregularidade foram encaminhados à CIATRAN 2. 
para as devidas autuações.

Veículos do transporte rodoviário intermunicipal
coletivo de passageiros

09/01/09•  –  Operação de orientação e fiscalização - Iranduba 
(Cacau Pirera)  - detenção e apreensão de microonibus.

23/01/09•  – Operação de orientação e fiscalização - Manacapu-
ru e Novo Airão - notificação de irregularidade aplicada à Em-
presa Expresso Ocidental.

04/02/09•  – Operação de orientação e fiscalização - BR 174 - Vis-
toria de Ônibus e Táxi.

13/02/09•  – Operação orientação e fiscalização – Manacapuru - 
detenção e apreensão de motocicletas - DETRAN.

15/02/09•  – Operação de orientação e fiscalização - Novo Airão 
- notificação aplicada na empresa EMTRAM.

01/05/09•  – Operação de orientação e fiscalização no Muni-
cípio do Careiro da Várzea - notificação aplicada na empresa 
EMTRAM. A Polícia Rodoviária Federal aplicou multa em cinco 
(05) ônibus e 11 (onze) vans.

15/05/09•  – Operação de orientação e fiscalização, em parceria 
com a Comissão Técnica de Transporte e Obras da Assembléia 
Legislativa do Estado do Amazonas e Detran - notificações apli-
cadas às empresas Aruanã e Expresso Ocidental.

29/05/09•  – Operação de orientação e fiscalização - Festa do 
Cupuaçu no município de Presidente Figueiredo.

15/07/09•  – Operação de orientação e fiscalização - Iranduba - 
detenção e apreensão de 11 (onze) veículos.

31/07/09•  – Operação de orientação e fiscalização na Festa da 
Laranja - Rio Preto da Eva.

04 a 07/09/09•  – Operação de orientação e fiscalização - Festival 
da Canção de Itacoatiara.

04 a 07/09/09•  – Operação de orientação e fiscalização - Sema-
na da Pátria - Barreira AM 010, BR-174.

14/09/09•  – Operação de orientação e fiscalização - AM 010 - 
notificação por excesso de lotação à empresa Aruanã .

17/10/09•  – Operação de orientação e fiscalização - Careiro da 
Várzea.

Nos meses de novembro e dezembro não foram realizadas ope-
rações extras, devido à ausência de festividades municipais, per-
manecendo apenas as operações diárias, inclusive noturnas, nos 
pontos fixos de fiscalização da ARSAM (rodoviária e barreira), e as 
operações volantes de acordo com as denúncias encaminhadas ao 
órgão.

ARSAM_REL_ATIV_2009.indd   75 4/10/2010   13:14:58



76|RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2009

Fiscalização nas rodovias AM-010 , BR-174 e AM-070

Ponto fixo de fiscalização diária no entrocamento
das rodovias AM-010 e BR-174.

CACAU-PIRERA (AM-070)BARREIRA (AM-010 e BR-174)

Parcerias intermunicipais (SNPA, PM, PRF e PC)
em ações de fiscalização no porto do município Cacau 

Pirêra e rodovia AM-070.

AM-010

Fiscalização volante
na Rodovia AM-010.
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No ano de 2009, os servidores da ARSAM foram capacitados em diversos cursos, que são 
fornecidos pelo Sistema de Controle de Desenvolvimento dos Servidores. Esse é um projeto 
sob gestão da Secretaria de Administração do Estado do Amazonas – SEAD que integra o 
Programa de Modernização da Gestão Administrativa do Estado, além de outros projetos 
como o Mapeamento e Redesenho de Processos de Recursos Humanos, que formam um 
conjunto de ações destinadas ao fortalecimento institucional do Sistema de Pessoal do Es-
tado do Amazonas. Temas como Gestão Financeira Pessoal, Redação Oficial com ênfase na 
Nova Ortografia, Oito Sensos da Qualidade, Prática de Gestão Documental, entre outros 
temas, resultaram em 1.334 horas de capacitação aos servidores. A ARSAM teve grande 
representatividade no VI Congresso Brasileiro de Regulação, realizado pela Associação Bra-
sileira de Agências de Regulação – ABAR, ocorrido entre os dias 18 e 20 de maio de 2009, na 
cidade do Rio de Janeiro (RJ).

Recursos Humanos

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

GDP - Gabinete do Diretor Presidente, DITEC - Diretoria Técnica de Concessões e Regulação da Qualidade, 
DCT - Diretoria Comercial e de Tarifas, DIJUR - Diretoria Jurídica, DPL - Diretoria de Procedimentos e Logís-
tica, DET - Diretoria de Energia e de Transportes, DAF - Diretoria Administrativa e Financeira.
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Tecnologia da informação

Sistema de controle de demandas da Ouvidoria: foi desenvolvido pelo Departamento de • 
Informática um sistema que controla as reclamações e resoluções de problemas referen-
tes aos serviços regulados pela ARSAM que integra e armazena as informações em um 
banco de dados, possibilitando um monitoramento e acompanhamento das demandas 
dos usuários.

Spark + Openfire• : O Openfire foi instalado como servidor, por ser um software livre bas-
tante estável e o Spark é um serviço de intranet que otimiza a comunicação e o fluxo de 
informações entre os servidores da ARSAM.

Desenvolvimento de Softwares:

Contratação de • link de Internet, contratação de telefonia fixa, aquisição de peças para 
melhoria das máquinas, aquisição de monitores LCD para redução do consumo de ener-
gia, aquisição de impressoras, aquisição de scanners.

Elaboração e atualização de projetos das instalações das redes de computadores e elé-• 
trica.

Orientação e planejamento:

Implantação do sistema de georeferenciamento, utilizando o • software ArcGis para ge-
renciamento dos dados espaciais (geográficos) referentes ao sistema de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário da cidade de Manaus. Para isso, foram realizados le-
vantamentos de campo, utilizando fichas de fiscalização e GPS, aferindo as informaçãoes 
fornecidas pela concessionária Águas do Amazonas.

Geoprocessamento:

78|RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2009
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Em 2009, a Ouvidoria da ARSAM registrou um total de 1.344 manifestações, caracteriza-
das como: informações, reclamações, sugestões, denúncias, críticas e elogios. 

As denúncias de falta de água foram as mais frequentes, totalizando 593 solicitações, o 
equivalente a 31,85% do total de registros. A segunda maior demanda foi sobre baixa pres-
são na rede de distribuição de água, totalizando 111 reclamações, cerca de 6% do total de 
reclamações.

Para a compreensão da qualidade da prestação do serviço por parte da Concessionária, 
fez-se necessária a separação das reclamações por setores: comercial e operacional. Nos anos 
anteriores, as reclamações concentravam-se, praticamente, na área operacional, como por 
exemplo, o descumprimento de horários de manobra. Atualmente 52% das reclamações são 
referentes à área operacional e 48% são referentes à área comercial. Elas dizem respeito a:

Ouvidoria

ATENDIMENTO AO CLIENTE

• 334  Cobranças indevidas.
• 119  Vazamento interno nas unidades usuárias.
• 77  Alto consumo.
• 64  Baixa qualidade do atendimento ao usuário.
• 51  Determinação de consumo.
• 33  Taxa de esgoto considerada indevida. 
• 30  Demora do prazo de religação.
• 29  Instalação de hidrômetro sem ônus.
• 22  Reinstalação do hidrômetro sem a solicitação do usuário.
• 12  Instalação do hidrômetro por defeito.
• 22  Confirmação de leitura, considerada não real.
• 11  Baixa qualidade da água /impotabilidade.
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Analisando em termos percentuais, 43% das reclamações re-
ferentes foram registradas em relação ao volume consumido: 13% 
são sobre vazamentos internos na unidade usuária, 8% em relação 
a alto consumo, e 7% referem-se à qualidade do atendimento ao 
usuário. O percentual de 7 % equivale às reclamações sobre hidrô-
metros e 4% sobre taxa do serviço de esgotamento sanitário. As 
reclamações referentes à falta de água representam 30% do total. 
As reclamações sobre baixa pressão representam 6%, as de manu-
tenção da rede totalizam 4%, e as registradas quanto aos serviços 
inacabados representam 3% do total de reclamações. Problemas 
relacionados ao sistema de esgoto representam 3%. 

O perfil das reclamações demonstra, claramente, o comporta-
mento do sistema do serviço de abastecimento e esgoto. Na área 
operacional, as obras do Plano de Expansão ainda não atenderam à 
demanda, fazendo com que o sistema existente começasse a ope-
rar por manobras em algumas áreas, ocasionando problemas de 
produção e reservação de água.  O grande número de vazamen-
tos na rede de distribuição de água é ocasionado pela oscilação da 
pressão que aumenta devido à interligação das redes antigas com 
as novas. A falta de manutenção preventiva e corretiva nas adu-
toras também gera descontinuidade e irregularidade no abasteci-
mento de água.

O aumento do consumo é reflexo da metodologia de cobrança an-
terior à instalação de hidrômetros. Os volumes faturados eram cobra-
dos por média, ou por estimativa de consumo. Outro fator se dá pela 
troca de hidrômetros existentes, em maior percentagem que nos anos 
anteriores. Após a troca do aparelho medidor, o aumento do volume 
consumido, na maioria dos casos, era desproporcional em relação à 
média. Além disso, a rede interna da maioria das unidades usuárias 
também é antiga, ou a instalação predial não tinham as especificações 
técnicas adequadas, não suportando a pressão. Isso ocasiona vaza-
mentos quase que imperceptíveis na rede de distribuição. 

Alguns programas de melhoria foram implantados pela Con-
cessionária como: atualização do cadastro comercial, promoção 
de ações necessárias para ligação dos usuários aos sistemas de 
abastecimentos de água e esgoto sanitário, medição dos volumes 
consumidos e faturamentos dos serviços prestados, bem como a 
implantação de medidas mais eficazes. No entanto, essas medidas 
deveriam ser implantadas desde o início da concessão ou na épo-
ca da repactuação do referido contrato, de forma gradativa e com 
critérios adequados. Isso visava permitir a absorção e o equilíbrio, 
não somente em relação às condições técnicas (regularidade, 
continuidade, eficiência, atualidade), mas também à plena satis-
fação dos usuários, com cortesia na sua prestação e modicidade 
das tarifas. 

A falta de estudos técnicos e de procedimentos eficazes para 
o acompanhamento do fluxo de reclamações, por parte da Con-
cessionária, prejudicam o desenvolvimento de ações preventivas e 
corretivas que permitam verificar as não conformidades, no prazo 
estabelecido para a execução do serviço reclamado pelo usuário. 
Além disso, não há atraso no ato de inserir informações atualizadas 
sobre a execução dos serviços no próprio sistema de informação 
da Concessionária, o que ocasiona grande demora no processo de 
registro da reclamação, ação em campo, e solução proposta. Sendo 
assim, não há tempo hábil para a resposta ao usuário, o que gera 
conflitos quase insolucionáveis, com uma série de direitos do con-
sumidor infringidos. 

A Ouvidoria da ARSAM teve uma missão muito importante em 
2009, que foi a de promover uma consciência de respeito ao usuá-
rio na direção superior da Concessionária que, embora não esteja 
no patamar almejado, já se manifesta. Atualmente, as reclamações 
começam a fazer parte dos assuntos tratados pela presidência e 
diretorias da Concessionária. Antes, eram assuntos que percorriam 
apenas as gerências da empresa. 
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Todas as reclamações registradas na Ouvidoria da ARSAM são 
exaustivamente tratadas. Primeiramente, são encaminhadas à 
Concessionária para identificar a procedência ou improcedência, as 
origens e as causas das não conformidades, além das solicitações 
de ações imediatas, tomadas para resguardar os direitos dos usuá-
rios. São requeridas ações corretivas para a solução dos problemas. 
Além disso, é garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa 
e o acesso às informações sobre o tratamento da demanda e ma-
nifestação conclusiva das reclamações, que a juízo do interessado, 
não tenham sido suficientemente atendidas pela prestadora de ser-
viços, nos termos do §3º, artigo 23 da Lei nº 11.445/2007.

Meios de comunicação utilizados 

Das 1.344 ocorrências registradas na Ouvidoria, 67% foram fei-
tas através do serviço telefônico 0800 280-8585, 19 % pessoalmen-
te, 11% telefone fixo, 3% outros meios, como e-mail.

Tratativas e demandas

A Ouvidoria da ARSAM, além ouvir, receber e registrar reclama-
ções, trabalhou para dar tratamento formal e adequado aos usuá-
rios, buscando instruir todas as solicitações e respondendo a eles 
de maneira adequada e rápida, além de prestar aos reclamantes 
esclarecimentos sobre o andamento das demandas e as providên-
cias adotadas.

Em julho de 2009, foi implantado o Sistema de Gestão da Ou-
vidoria, ferramenta que possibilitou o registro das reclamações e 
encaminhamento on-line para a Concessionária, bem como a ade-
quação do controle de processos, dos prazos de solução, localiza-
ção, estágio de solução, histórico do atendimento e finalização da 
demanda. O sistema ainda possibilitará, após fase de ajustes, rela-
tórios de diferentes formatos. 

Os dados do quadro abaixo demonstram que todas as recla-
mações foram tratadas, sendo que 63% , que correspondem a 844 
reclamações, foram resolvidas da seguinte forma: 80% a favor do 
usuário, 5% a favor da concessionária Águas do Amazonas, 3% solu-
cionadas parcialmente, e 12% consideradas improcedentes. 

Fonte: Ouvidoria/ARSAM/2009 Fonte: Ouvidoria/ARSAM/2009
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MÊS Manifestações
registradas

SOLUCIONADAS PENDENTES
Total das
TratativasA favor do

Usuário
A favor da

Concessionária
Parcial-
mente Improcedente Rede Comercial 

(Conciliação)

Janeiro 65 39 10  4 7 5 65

Fevereiro 67 42 12 2 3 6 2 67

Março 111 67 8 7 6 14 9 111

Abril 75 44 2 3 4 12 10 75

Maio 83 36 6 5 7 21 8 83

Junho 121 48 4 5 9 29 26 121

Julho 162 110 - - 8 30 14 162

Agosto 162 100 - - 7 33 22 162

Setembro 100 65 - - 5 25 5 100

Outubro 124 46 - - 16 40 22 124

Novembro 160 40 - - 22 70 28 160

Dezembro 114 42 - - 10 50 12 114

TOTAL 1.344 679 42 22 101 337 163 1.344

Bairros/Área Solicitação Número de usuários 
atendidos Data da realização

Cidade do Leste Baixa de débito 1941 03/7/2009

Aliança com Deus Baixa de débitos 147 22/1/2009

Rua Curuanã Baixa de débitos 92 26/3/2009

Rua Abel Extensão de rede 77 01/06/2009

Beneficiados 2.257 2009

Demandas registradas, solucionadas e pendentes

Reclamações solucionadas pela ouvidoria de âmbito macro visando 
corrigir as distorções do sistema

Do total de reclamações registradas no 
ano de 2009, 500 ficaram pendentes de so-
lução definitiva. Entretanto, todas recebe-
ram tratativas: 337 são pendências da área 
operacional, como reclamações de falta de 
água e baixa pressão. As 163 restantes são 
correspondentes à área comercial, e tam-
bém foram tratadas, mas não tiveram so-
luções técnico-administrativas e estão em 
processo de nova análise. 

Quanto às reclamações pendentes 
(área operacional), além da tratativa pon-
tual, 337 reclamações tiveram providências 
solicitadas à Concessionária, tais como: 
cancelamento de débitos (não somente 
para a unidade usuária reclamada, mas 
para toda a área do Bairro que estivesse 
comprometida), além da suspensão das 
cobranças de fatura, até a regularização do 
abastecimento.

Fonte: Ouvidoria/ARSAM/2009 Fonte: Ouvidoria/ARSAM/2009
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DISCRIMINAÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL %

Falta de água 30 20 39 29 26 51 63 86 48 55 63 51 561,00 30,13

Falta de água por problema na bomba 1 1 2 1 - 1 1 4 1 3 2 1 18,00 0,97

Falta de água por energia oscilando 1 - - - 2 1 2 2 2 1 2 1 14,00 0,75

Alta pressão no abastecimento - - - 1 - - 1 - 1 - - - 3,00 0,16

Baixa pressão no abastecimento 3 2 1 4 5 2 15 19 13 16 14 17 111,00 5,96

Descumprimento no horário de fornecimento de 
água 2 - - 1 - - 2 2 1 1 1 - 10,00 0,54

Serviços inacabados 5 6 7 1 2 3 8 9 1 6 7 6 61,00 3,28

Manobrista 1 1 3 1 2 5 2 1 4 2 5 - 27,00 1,45

Manutenção de rede/cano estourado 4 5 6 8 9 6 11 6 6 6 5 9 81,00 4,35

Interligação de rede de esgoto - - - - - - - 4 2 2 - - 8,00 0,43

Esgoto 10 3 3 2 5 5 5 5 1 6 7 2 54,00 2,90

Recomposição do asfalto 1 2 - - - 4 2 - - - - 2 11,00 0,59

Denuncia ligação clandestina - - - 1 - 1 2 1 1 1 2 2 11,00 0,59

Consumo medido 1 5 2 2 1 - 5 6 8 7 7 4 48,00 2,58

Determinação de consumo - - - - - - 2 - - 1 - - 3,00 0,16

Cobrança indevida em conta 4 5 8 1 7 7 30 6 7 8 12 19 114,00 6,12

Analise nas faturas  consideradas indevidas 8 14 21 14 12 19 30 31 11 21 25 14 220,00 11,82

Vazamento interno na unidade  usuária 2 1 1 3 4 11 34 20 9 9 15 10 119,00 6,39

Ligação de água – demora 2 1 3 3 2 6 5 1 - - 2 2 27,00 1,45

Revisão de débitos - - - - - - 2 2 1 - 4 - 9,00 0,48

Alto consumo 2 1 2 4 8 8 5 7 5 11 15 9 77,00 4,14

Taxa de esgoto 3 - 3 - 1 - 7 6 4 1 4 4 33,00 1,77

Descumprimento do prazo para religação de água 1 2 7 1 1 3 - 4 - 2 4 5 30,00 1,61

Instalação do hidrômetro sem ônus - - - 1 1 - 7 4 4 2 10 - 29,00 1,56

Reinstalação do hidrômetro sem solicitação do 
usuário - 3 - - - 1 2 3 - - 8 5 22,00 1,18

Substituição do hidrômetro  por defeito - - - - - - 3 1 1 - 3 4 12,00 0,64

Leitura do hidrômetro 1 2 - 3 - 1 2 1 2 2 7 1 22,00 1,18

Qualidade da água – Impotabilidade 2 - 1 - 1 - 4 - - 1 - 2 11,00 0,59

Negociação dos débitos - - 4 1 1 1 1 - - - - - 8,00 0,43

Desmembramento de conta - - 1 - - - - 1 - - - - 2,00 0,11

Parcelamento - 1 2 - - 1 1 - - - - - 5,00 0,27

Reclamações mais frequentes no setor de saneamento básico em 2009

ARSAM_REL_ATIV_2009.indd   83 4/10/2010   13:15:06



84|RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2009

DISCRIMINAÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL %

Renegociação dos débitos - - - - - - 1 2 - - 2 - 5,00 0,27

Retificação das faturas - - 1 - - 1 2 - - - 2 - 6,00 0,32

Cobrança indevida de religação de água - - - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 6,00 0,32

Alteração cadastral - 1 - - - 1 3 - - - - - 5,00 0,27

Atualização cadastral - - - 1 - - 1 - - - 1 - 3,00 0,16

Transferência de débitos - - - 1 - - - - - 1 - - 2,00 0,11

Transferência de titularidade - - - - - 2 - - 1 1 2 - 6,00 0,32

0800 não sabe informar 1 2 2 1 3 1 4 5 1 - - - 20,00 1,07

0800 da AdA não funciona 1 1 - 2 2 1 4 5 - - 2 1 19,00 1,02

Falta de informação no atendimento do PAC - - 1 - - - 2 - - - - - 3,00 0,16

Falta informação no atendimento da AdA - - - 1 - - 15 2 1 3 - - 22,00 1,18

Descadastro SPC e SERASA - - - - - - - - - - 1 - 1,00 0,05

Multa ligação clandestina - - - - - - - - 1 - - - 1,00 0,05

Multa por violação do hidrômetro 1 - - - - - - - - - - - 1,00 0,05

Desligamento comercial - - 1 - - - - - - - - - 1,00 0,05

TOTAL 86 79 120 89 96 143 287 247 136 170 234 171 1.862,00 100,00

Fonte: Ouvidoria-ARSAM/2009
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