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Apresentação

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas – ARSAM, em 
cumprimento ao seu papel fiscalizador, traz, nesse relatório, as principais ações de regulação referentes aos 
serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, transporte rodoviário intermunicipal 
coletivo de passageiros e gás natural canalizado. Essas ações, diminuíram, significativamente, problemas 
como a falta de água, cobranças indevidas e acidentes nas rodovias intermunicipais. Nossos engenheiros 
de saneamento realizaram mais de mil fiscalizações, com base em reclamações registradas na Ouvidoria, 
denúncias da imprensa local e demandas do Ministério Público Estadual, PROCON e Juizados Especiais 
Cíveis, principalmente no que se refere à emissão de pareceres técnicos sobre a precariedade dos serviços 
prestados. Outro grande feito: o cancelamento de mais de trinta mil contas de água, em localidades onde o 
serviço foi considerado precário pela fiscalização. 

A regulação do gás foi exercida com base nas obras estabelecidas no Plano de Expansão da Rede de 
Distribuição de Gás no Amazonas e a ARSAM monitorou cada metro de rede implantado. No que diz respeito 
ao serviço de transporte rodoviário intermunicipal, mais de cinquenta mil viagens foram fiscalizadas por 
meio de operações fixas e volantes. Isso garantiu, além da segurança dos passageiros, mais de quarenta mil 
gratuidades ou descontos obrigatórios a quem tem esse direito, como os idosos e as pessoas portadoras 
de deficiência, por exemplo. Em âmbito nacional, realizamos em Manaus, a Terceira Câmara Técnica de 
Saneamento, com a presença de mais de cinquenta especialistas da área, que discutiram, por dois dias, os 
aspectos regulatórios desse setor no Brasil. 

Sendo assim, cumprimos mais uma jornada neste ano, mas há muito a ser feito. A regulação assegura 
os direitos e deveres dos cidadãos, e, por isso, continuaremos mantendo a missão do poder público nas 
concessões: fiscalizar a prestação dos serviços considerados essenciais à sociedade. 

Fábio Augusto Alho da Costa
                                          Diretor Presidente 





A ARSAM e sua função
reguladora

As agências reguladoras dos serviços públicos concedidos são pessoas jurídicas de direito público in-
terno, geralmente constituídas sob a forma de autarquias especiais, ou entes da administração indireta, cuja 
finalidade é regular e fiscalizar a atividade de determinado setor da economia de um país. A regulação no Brasil 
aplica-se aos setores de energia elétrica, telecomunicações, produção e comercialização de petróleo, recur-
sos hídricos, mercado audiovisual, planos e seguros de saúde suplementar, mercado de fármacos e vigilância 
sanitária, aviação civil, transportes terrestres ou aquaviários e gás natural.

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, para atuar como uma autarquia, em regime especial, integran-
te da administração indireta do Poder Executivo. Posteriormente, por ato legal, ficou vinculada à Secretaria de 
Estado de Infraestrutura – SEINFRA. A ARSAM tem como atribuições a fiscalização, a mediação, o controle 
e a regulação da qualidade dos seguintes serviços: transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passagei-
ros, gás natural canalizado e, por força de convênio com a Prefeitura Municipal de Manaus, os mesmos pro-
cedimentos sobre o abastecimento de água e esgotamento sanitário na capital do Amazonas. A regulação dos 
serviços concedidos é respaldada por convênios, contratos, termos ou outras legislações que regulamentam 
a prestação dos serviços diretamente, ou mediante regime de concessão ou permissão.

Diretrizes e atribuições da ARSAM

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

•  Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, avaliando o cumprimento das metas e dos padrões 
estabelecidos, impondo medidas corretivas e sanções, quando estas se fizerem necessárias.

•  Fixar normas e instruções para a melhoria da prestação de serviços, redução dos seus custos, se-
gurança de suas instalações e atendimento aos usuários, observados os limites da legislação e dos 
instrumentos de delegação.

•  Acompanhar o desempenho econômico e financeiro na execução dos serviços, procedendo a análise e apro-
vação das revisões e dos reajustes tarifários para a manutenção do equilíbrio da prestação dos serviços.

•  Atender às reclamações dos usuários, citando e/ou criando informações 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 poder concedente, e entre os usuários e o 
prestador de serviços, adotando, no seu âmbito de competência, as decisões julgadas como as mais 
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 do Amazonas e os governos municipais conveniados na formulação de 
políticas e de planos de ações, bem como em outras atividades que afetem os serviços públicos con-
cedidos ou permitidos.

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

1
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•  Analisar e emitir pareceres sobre as propostas de legislação e normas que digam respeito à regulação 
e controle dos serviços públicos sob sua responsabilidade.

•  Elaborar o regulamento interno, estabelecendo procedimentos para a realização de audiências e consul-
tas públicas, encaminhamento de reclamações, elaboração e aplicação de regras éticas, 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 autorização dos serviços públicos no Estado 
do Amazonas e propor, diretamente ao chefe do Poder Executivo, alteração das condições e das áreas 
de trabalho, assim como a extinção ou aditamento dos respectivos contratos ou termos.

Áreas de atuação

• Transporte rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros em todo o Amazonas. 
• Abastecimento de água e esgotamento sanitário em Manaus. 
• Gás natural canalizado no Amazonas.

Fontes de recursos

• Taxas de regulação e controle dos serviços públicos concedidos.
• Remuneração por prestação de serviços técnicos, indenizações, encargos financeiros e quaisquer 

outros pagamentos decorrentes de questões próprias de suas áreas de atuação.
• Recursos oriundos do Poder Público.
• Produtos das alienações de bens e patrimônios.
• Doações públicas.

Respaldo legal

A ARSAM tem respaldo legal para suas ações nos seguintes documentos:
1. Termo de Convênio para Fins de Regulação, celebrado com a Prefeitura Municipal de Manaus, em 

25/07/2000 que tem como objeto a regulação, o controle e a fiscalização dos serviços públicos con-
cedidos de abastecimento de água e esgotamento sanitário na capital.

2. Decreto nº 30.776, publicado no Diário Oficial do Estado – DOE, em 06 de dezembro de 2010, que delega 
à ARSAM o poder de representar o Governo do Amazonas, na fiscalização e regulação da prestação dos 
serviços e resultados econômicos e financeiros da Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS.

3. Termo de parceria operacional de trabalho para fins de regulação, controle e fiscalização da prestação 
de serviços de transporte intermunicipal coletivo de passageiros, celebrado com o Departamento 
Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN, em 23 de dezembro de 2013.

Representações em conselhos e comissões

A ARSAM possui assento em diferentes conselhos e comissões do Estado do Amazonas, com poder de dis-
cussão e voto em assuntos referentes aos serviços públicos concedidos.  No Conselho Estadual de Regulação 
dos Serviços Públicos – CERCON, o Diretor Presidente da ARSAM assume o papel de conselheiro presidente 
nato. Nos demais conselhos e comissões, ele participa como membro ou envia seu representante. Eis a relação 
dessas instâncias decisórias:

• Conselho Estadual de Regulação de Serviços Públicos – CERCON.
• Conselho Estadual do Idoso – CEI.
• Conselho Estadual dos Portadores de Necessidades Especiais – CEPNE.
• Comissão Jurídica do Conselho Estadual de Meio Ambiente – CEMAAM para análise e elaboração de 

pareceres de processos administrativos com competência de julgamento.
• Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Amazonas – CERH – AM.
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Aprovação da Lei Delegada nº 105, de 18/05/2007

Estrutura Organizacional

Desenvolvimento institucional

Para o desenvolvimento institucional da ARSAM, em 2014, foram capacitados 19 (dezenove) servidores 
em cursos oferecidos pelo Governo do Amazonas, pelo Sistema de Controle de Desenvolvimento dos Servi-
dores, sob a gestão da Secretaria de Estado de Administração e Gestão – SEAD. A capacitação com 249 h/
aula faz parte do Programa de Modernização da Gestão Administrativa do Estado, que tem como meta fazer 
um mapeamento e redesenho do capital intelectual dos servidores públicos. 

Quanto ao uso de tecnologias aliadas à fiscalização de campo, como o geoprocessamento, o departa-
mento de monitoramento da agência ampliou seu banco de dados com o Cadastro Gráfico – CAD (Computer 
Aided Design) do sistema de abastecimento de água, contendo informações atualizadas sobre a rede de 
distribuição, as adutoras, os reservatórios, as elevatórias, os boosters, os poços tubulares e as estações 
de tratamento de água. Também atualizou informações sobre a rede coletora de esgoto, órgãos acessórios, 
elevatórias e estações de tratamento de esgoto, compatíveis com o Sistema de Informação Geográfica – SIG. 
Este sistema permite a atualização e comparação das informações com outros bancos de dados georrefe-
renciados na base cadastral da cidade de Manaus. A tecnologia empregada contribui para maior qualidade 
da fiscalização, fornecendo mapas temáticos, que evidenciam conceitos e índices de mérito, associados aos 
dados estatísticos obtidos. O monitoramento dos serviços de abastecimento de água e esgoto, por exemplo, 
é realizado a partir da avaliação do Plano de Execução de Cadastro Físico das Instalações, encaminhado, anu-
almente, pela concessionária responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
de Manaus.
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2 Conselho Estadual
de Regulação – CERCON

O CERCON é um órgão colegiado deliberativo e recursivo das atividades da ARSAM. Seus representantes 
são escolhidos por processo público, o que permite a postulação e seleção por sufrágio, segundo as normas 
deste conselho. Os conselheiros são nomeados para o mandato de dois (02) anos, renováveis por mais um 
período, sendo exigido, a partir de então, um interregno de dois anos para novo mandato. A remuneração é 
mensal e fixada por ato do chefe do Poder Executivo. 

O CERCON é integrado por:
• Um (01) representante do Governo do Estado, na pessoa do Diretor Presidente da ARSAM, na condição 

de Presidente Nato do Colegiado.
• Dois (02) representantes dos usuários dos serviços públicos, sendo um (01) representante dos usuá-

rios domiciliares e um (01) representante das categorias de usuários industriais e comerciais.
• Um (01) representante dos operadores dos prestadores de serviços.
• Um (01) representante do Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor – PROCON. 
• Um (01) representante do Instituto de Pesos e Medidas – IPEM.
• Dois (2) representantes da Prefeitura Municipal de Manaus – PMM.

Atribuições do CERCON

• Apreciar e deliberar sobre as normas de funcionamento da ARSAM.
• Apreciar e aprovar os planos de trabalho e as propostas orçamentárias da ARSAM.
• Analisar e encaminhar, ao Poder Executivo, propostas de normas 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, determinando análises e esclarecimentos, 

nas situações de anormalidades.
• Analisar e decidir sobre os recursos interpostos das decisões do Diretor Presidente da ARSAM, pelos 

prestadores dos serviços e usuários.
• Analisar e opinar sobre as políticas públicas, relativas aos serviços públicos.
• Analisar e aprovar os reajustes tarifários dos serviços públicos concedidos.
• Deliberar sobre todas e quaisquer questões afetas às atividades de regulação e controle dos serviços 

públicos regulados, apresentadas pelo Diretor Presidente da ARSAM.
• Fixar procedimentos administrativos, relacionados ao exercício das competências da ARSAM.

Principais pautas das Reuniões Ordinárias Administrativas Regulatórias – ROA (2014) 

• 1ª ROA (31/01/14): Definição do calendário de reuniões de 2014 e apresentação do Processo nº 350/2013 
– GDP/ARSAM, sobre o pedido de reajuste tarifário da Concessionária Manaus Ambiental, referente aos 
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da cidade de Manaus.

• 2ª ROA (20/02/14): Deliberação do Processo nº 096/2013 – GDP/ARSAM, referente ao pedido de 
mudança de prazo para apresentação dos Planos de Exploração de Serviços (PES), Quinquenal de 
Exploração (PQ) e Melhorias Institucionais e Operacionais, da Concessionária Manaus Ambiental e 
apresentação do Balanço das Atividades de 2013 e do Plano de Metas 2014 da Ouvidoria da ARSAM.
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• 3ª ROA (19/03/14): Apreciação e deliberação do Processo n° 002/2014 – GDP/ARSAM e n° 003/2014 
– GDP/ARSAM sobre o pleito da retomada de operação da travessia entre os municípios Careiro da 
Várzea (balsa) e Autazes. 

• 4ª ROA (25/04/14): Apresentação do Balanço Operacional de Fiscalização da ARSAM sobre o trans-
porte rodoviário intermunicipal de passageiros durante a Semana Santa. Apresentação do 5º Termo 
Aditivo ao Contrato de Concessão dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. 
Apresentação do Decreto Municipal n° 2.748, de 03 de abril de 2014, que trata da tarifa social para o 
serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, estabelecido por consórcio público.

• 5ª ROA (19/05/14): Apresentação do Processo n° 017/2014 – DCT/GDP/ARSAM sobre as apóli-
ces de seguro e garantias da Concessionária Manaus Ambiental – 2014 e apresentação do Pro-
cesso n° 117/2014 – GDP/ARSAM, sobre a fiscalização do serviço de transporte intermunicipal de 
passageiros sob o regime de fretamento, e deliberação acerca dos Processos n° 002/2014 – GDP/
ARSAM e n° 003/2014 – GDP/ARSAM, ambos sobre o pedido de retomada do serviço de travessia 
de balsa entre os municípios Careiro da Várzea e Autazes.

• 6ª ROA (10/06/14): Deliberação dos processos n° 002/2014 – GDP/ARSAM e n° 003/2014 – GDP/
ARSAM sobre o pleito da retomada de operação da travessia de balsa entre os municípios Careiro da 
Várzea e Autazes. Apresentação da Campanha Goleada de Descontos da Manaus Ambiental, e dos 
esclarecimentos sobre a implantação da tarifa social. Apresentação das obras de expansão da rede de 
distribuição de gás natural no Distrito Industrial, pela Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS.

• 7ª ROA (27/06/14): Visitação Técnica do CERCON às instalações da sede da CIGÁS e da usina de 
produção de gás natural.

• 8ª ROA (17/07/14): Acompanhamento pela ARSAM das obras realizadas após sinistro, ocorrido no dia 
24 de junho de 2014, na Estação de Captação de Água Bruta na Ponta das Lajes (PROAMA).

• 9ª ROA (31/07/14): Apresentação de projetos e ações da Eletrobrás Amazonas Energia, pelo Diretor
-Presidente Radyr Gomes de Oliveira, na sede do PROCON. Apresentação do resumo de atividades do 
PROCON no primeiro semestre de 2014, pela Diretora Janaína Sales Rodrigues.

• 10ª ROA (18/08/14): Participação na XVII REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO BÁSICO 
DA ABAR, que tem como objetivo examinar temas da regulação econômica das agências reguladoras 
dos serviços públicos de saneamento básico.

• 11ª ROA (11/09/14): Apresentação do Processo n° 158/2014 – DCT/ARSAM, referente ao pedido de 
reajuste tarifário dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros, pelo 
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros por Fretamento de Manaus – SIFRETAM, e do 
balanço operacional de fiscalização de transporte intermunicipal da ARSAM, durante a Festa da Ciran-
da, realizada no Município de Manacapuru, bem como durante o Festival da Canção de Itacoatiara.

• 12ª ROA (29/09/14): Apresentação do Plano Municipal de Saneamento de Manaus, nos vetores água 
e esgotamento sanitário (aprovado no Decreto n° 2.900, publicado no Diário Oficial do Município dia 
08 de setembro de 2014) e deliberação do Processo n° 220/2014 – DIJUR/GDP/ARSAM, referente 
ao recurso apresentado pela Empresa Aruanã Transportes Ltda., sobre a aplicação da penalidade de 
advertência por violação ao Estatuto do Idoso e à Resolução nº 002/2009 – CERCON/ARSAM.

• 13ª ROA (17/10/14): Deliberação do Processo n° 220/2014 – DIJUR/GDP/ARSAM, referente ao re-
curso apresentado pela Empresa Aruanã Transportes quanto à aplicação da penalidade de advertência 
pela violação ao Estatuto do Idoso e Resolução n° 002/2009 – CERCON/ARSAM, após o pedido de 
vistas da Conselheira representante do PROCON Janaína Sales Rodrigues. Deliberação do Processo n° 
231/2014 – DCT/GDP/ARSAM, referente ao recurso apresentado pela Empresa Aruanã Transportes, 
quanto à aplicação da penalidade de advertência devido à denúncia de transporte de passageiro em 
quantidade superior à lotação máxima.

• 14ª ROA (07/11/14): Apresentação do Processo n° 238/2014 – DITEC/GDP/ARSAM, referente aos 
danos causados na rede de abastecimento de água pela Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS, 
durante as obras de expansão da rede de distribuição de gás natural no Distrito Industrial, assim como 
as medidas tomadas pela companhia para os devidos reparos. Deliberação do Processo n° 231/2014 – 
DCT/GDP/ARSAM, referente ao recurso apresentado pela Empresa Aruanã Transportes Ltda., quanto à 
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aplicação da penalidade de advertência por prática irregular de transporte de passageiro em quantidade 
superior à lotação máxima, após pedido de vistas da conselheira representante das concessionárias 
Cláudia Lopes Bernardino. Apresentação do Processo n° 221/2014 – DIJUR/GDP/ARSAM, referente ao 
recurso apresentado pela Empresa de Transportes Manacapuru Ltda., quanto à aplicação da penalidade 
de advertência por violação ao Estatuto do Idoso, à Constituição do Estado do Amazonas, assim como 
à Lei Estadual n° 3006/2005 e à Resolução 002/2009 – CERCON/ARSAM.

• 15ª ROA (18/11/14): Apresentação da Campanha de Negociação “Cliente Amigo” da Concessionária 
Manaus Ambiental.

• 16ª ROA (05/12/14): Apresentação do Processo n° 158/2014 – DCT/ARSAM, sobre o pedido de reajus-
te tarifário de 7,2%, no serviço de transporte intermunicipal rodoviário coletivo de passageiros, realizado 
pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros por Fretamento de Manaus – SIFRETAM. De-
liberação do Processo n° 221/2014 – DCT/GDP/ARSAM, referente ao recurso apresentado pela Empresa 
de Transportes Manacapuru Ltda., quanto à aplicação de advertência por violação e descumprimento 
do direito à gratuidade a um portador de necessidade especial, após pedido de vistas da Conselheira do 
IPEM, Selma Carvalho Zanirato Maia.

• 17ª ROA (18/12/14): Deliberação do Processo n° 158/2014 – DCT/ARSAM, acerca do pedido de rea-
juste de 7,2% na tarifa de transporte rodoviário intermunicipal, pelo Sindicato das Empresas de Trans-
porte de Passageiros por Fretamento de Manaus – SIFRETAM, após pedido de vistas do Conselheiro 
Aderson Santos da Frota, representante da FECOMERCIO/FIEAM.

9ª Reunião Ordinária Administrativa realizada em 31 de julho de 2014.
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Para se ter uma ideia mais ampla sobre a prestação dos serviços de abastecimento de água em Manaus, é 
importante conhecer a transformação da oferta do sistema público em serviço concedido no decorrer do tempo. 
Seguem abaixo os dados históricos desde o período colonial até o presente momento.

Fundação do Amazonas
1850 – Em 05 de setembro, Dom Pedro II sancionou a Lei nº 582, aprovada pelo Senado e referendada 

pelo Visconde de Monte Alegre, criando a Província do Amazonas.

1ª ETAPA – Gestão dos ingleses
1881 – Início do atendimento de água e esgoto à população do Município de Manaus, pela empresa 

Manaós Railway Company.
1882 a 1884 – Implementação do sistema de abastecimento de água da cidade de Manaus, a partir da 

construção da usina hidrelétrica da Cachoeira Grande.
1888 – Conclusão da construção do reservatório da Castelhana.
1897 – Conclusão do reservatório do Mocó.
1898 – Concessão de 27 anos de prestação de serviços de abastecimento de água à empresa Manaós 

Railway Company.
1902 – Encerramento dos serviços de bombeamento de água da empresa Manaós Railway Company.
1903 a 1904 – Construção de duas redes distintas de distribuição de água, pela empresa Manaós Railway 

Company.

2ª ETAPA – Período de transição
1906 – Concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário à Manaós Improve-

ments Limited, por meio do Decreto nº 6.030, de 15/06/1905. O prazo de concessão foi de 60 
anos. Inicia-se a construção da nova tomada de água.

1907 – Conclusão da construção da nova tomada de água.
1913 – A partir de 15 de junho, a Manaós Improvements Limited Company, prestadora dos serviços de 

saneamento básico, passa a cobrar preços absurdos e o povo, enfurecido, vai às ruas depredar 
os escritórios da concessionária. Os ingleses vão embora e o patrimônio da empresa é encam-
pado pelo Governo Estadual.

1939 – O Estado, sob intervenção federal, e, em regime de urgência, ataca os problemas relacionados ao 
abastecimento de água, contratando os serviços do escritório Saturnino de Brito.

1943 – O escritório Saturnino de Brito organiza os primeiros projetos de ampliação do sistema de abas-
tecimento de água de Manaus.

1953 – O serviço de saúde pública substitui, na captação das águas, as máquinas a vapor e de pistão 
por bombas elétricas centrífugas.

3.1 Cronologia do serviço de abastecimento de água de Manaus - 1850 a 2013

3 Cronologia, regulação
e contrato de concessão
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3ª ETAPA – Controle estatal
1969 – Criação da Companhia de Saneamento do Estado do Amazonas – COSAMA, por meio da Lei 

Estadual nº 892, de 13/11/1969.
1972 – Inauguração da 1ª etapa da Estação de Tratamento de Água – ETA, localizada na Ponta do Ismael, 

em 1º de abril, na gestão do governador João Walter de Andrade.
1973 – Conclusão da 2ª etapa da ETA da Ponta do Ismael, também em 1º de abril.
1975 – O Ministério da Saúde, com base na Lei nº 6.229, de 17/07/1975, elabora a norma e estabelece 

o padrão de potabilidade de água, a ser observado em todo o território nacional.
1976 – Início dos estudos para instalação do sistema de abastecimento de água do Distrito Industrial de 

Manaus, tendo como projetista a empresa Gandu Engenheiros Associados Ltda.
1980 – Construção dos reservatórios dos bairros: Compensa, Petrópolis, Alvorada e Coroado, com pro-

jetos de autoria do arquiteto Severiano Mário Porto. Em outra fase são construídos os reserva-
tórios São Jorge, São Raimundo, Castelhana Alta, Mocó Novo, Aeroporto, Aleixo, Cidade Nova, 
São José, Conjunto Parque 10, Conjunto Japiim, Parque das Laranjeiras, Acariquara, João Bosco, 
Manôa, Ouro Verde e Departamento Estadual de Rodagem – DER/AM.

1988 – Ampliação e modernização do espaço físico da Estação de Tratamento de Água – ETA I.
1990 – Início da construção do novo complexo de produção de água na Ponta do Ismael (ETA II).
1998 – A Lei nº 2.524, de 30/12/1998, autoriza o poder Executivo Estadual a reestruturar a COSAMA, 

criada em 1969.
1999 – Criação da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas – 

ARSAM.

4ª ETAPA – Sistema Concedido
A partir de 2000, os serviços passaram a ser oferecidos por meio de concessão, ficando a ARSAM 

responsável pela regulação, via convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Manaus. Seguem os dados 
referentes ao contrato original e aos termos e aditivos realizados até o presente momento.

2000 – Concessão da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitá-
rio do município de Manaus à empresa Águas do Amazonas, formalizada em 04/07/2000.

2001 a 2002 – Construção de unidade de flotação na ETA II.
2003 – Início da implantação do Programa Água na sua Casa, objetivando a construção de sistemas 

isolados de abastecimento de água nos bairros: Alfredo Nascimento I e II, Braga Mendes, Cidade 
de Deus I e II, Gilberto Mestrinho, Grande Circular, Monte Sinai e Val Paraíso.

2004 – Conclusão do sistema isolado de abastecimento de água dos bairros Grande Vitória e Monte 
Sinai, integrantes do Programa Água na sua Casa.

2005 – Início da implantação do Programa Água e Cidadania I, para atendimento nos bairros Monte Sião 
e João Paulo II.

2006 – Avaliação das metas contratuais pela Prefeitura Municipal de Manaus, ARSAM, Águas do Amazo-
nas e outras instituições, visando a repactuação do Contrato de Concessão.

2007 – Celebração do Primeiro Termo Aditivo ao contrato de concessão, em 10/01/2007 e do Termo de 
Transação, em 15/01/2007, conhecido como Plano Emergencial 18 meses, para atendimento 
das zonas Norte e Leste de Manaus.

2008 – Continuidade do Termo de Transação e início das obras do programa Água para Manaus – PROAMA.
2009 – Celebração do Termo de Convênio de Cooperação Técnica e Financeira entre o município de 

Manaus e a Concessionária Águas do Amazonas, para conclusão das obras do Termo de 
Transação.

2010/2013 – Avaliação do processo de interligação do sistema operado pela Concessionária Águas do 
Amazonas, com novo sistema de produção de água da Ponta das Lajes – PROAMA.

2014 – Operação do novo sistema de produção de água da Ponta das Lajes – PROAMA.
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A regulamentação, o controle e a fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgota-
mento sanitário do município de Manaus são atividades exercidas pela ARSAM, amparadas pelas disposições 
do Contrato de Concessão de Prestação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário no Município de Manaus e seus aditivos. A regulação também é assegurada pelo Termo de Convênio 
para fins de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos, celebrado entre a ARSAM 
e a Prefeitura Municipal de Manaus, em 23 de março de 2000. Esse termo prevê a fiscalização, acompanha-
mento e avaliação das metas e padrões estabelecidos, propondo medidas corretivas e sanções, quando for 
o caso.

Seguem abaixo as principais cláusulas estabelecidas no contrato de concessão: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente convênio tem por objeto a delegação da atividade de regulamen-
tação, controle e fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgoto sanitário no Município 
de Manaus, a ser exercida pela ARSAM, em conformidade com as políticas e diretrizes do Poder Concedente e em 
cumprimento com as disposições da Lei nº 513, de 16 de dezembro de 1999, e legislação aplicável à espécie.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.
Item 2.1: A fiscalização e o controle deverão abranger as ações da concessionária nas áreas administrativas, 
contábil, comercial, técnica, econômica e financeira, podendo a ARSAM estabelecer diretrizes de procedimento, 
ou sustar ações que considere incompatíveis com as exigências, na prestação do serviço adequado, desde que 
autorizado pelo Poder Concedente.
Item 2.2: A ARSAM elaborará relatórios, no mínimo a cada 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura deste 
convênio, os quais deverão relatar todas as observações relativas aos serviços prestados pela concessionária.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: O presente convênio, cuja vigência e eficácia 
dar-se-ão com a publicação do seu inteiro teor no Diário Oficial do Estado do Amazonas, sob a responsabilidade da 
ARSAM, vigorará enquanto persistirem as razões que motivaram sua celebração, podendo, todavia, ser denunciado, 
por iniciativa de qualquer um dos partícipes, mediante fundadas razões de interesse público, com aviso prévio por 
escrito, com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias.

3.2 Regulação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de 
Manaus

Em 24 de junho de 2014, embarcação colidiu com uma das colunas da Estação de Tratamento de Água da Ponta das Lajes,
ocorrendo a suspensão dos serviços de produção de água.
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O Contrato de Concessão para Prestação de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Esgota-
mento Sanitário do Município de Manaus foi celebrado em 04 de julho de 2000, e previa um Plano de Metas 
e Indicadores, conforme Anexo 1 do referido documento.  A avaliação das metas contratuais foi estabelecida 
para ocorrer nos mês de junho dos anos de 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2029. As avaliações de 2006 e 
2011 não contemplaram as metas anuais e/ou intermediárias, que espelhassem a evolução e a qualidade da 
prestação dos serviços. As principais avaliações realizadas pela Diretoria Técnica de Concessões e Regula-
ção da Qualidade – DITEC da ARSAM, no período de 2003 a 2006, demonstraram o cumprimento apenas de 
parte das 13 (treze) metas pactuadas.

A avaliação dessas metas, referentes ao período de 2003 a 2006, foi realizada por uma comissão espe-
cial, criada para o estudo do novo regime tarifário, em abril de 2005. Em 17 de agosto de 2005, foi constituída 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito, proposta pela Câmara Municipal de Manaus, para análise e avaliação 
das metas. Em abril de 2006, foi apresentada outra análise pela Fundação Djalma Batista. Em 30 de junho de 
2006, a Fundação Getúlio Vargas também apresentou uma avaliação. Em 30 de novembro de 2006, a Deloitte 
Tohmatsu Consultores Ltda. foi contratada com o mesmo propósito. Em março de 2012, a Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas – FIPE realizou nova avaliação e propôs medidas para o reequilíbrio da situação 
econômico-financeira do contrato com a empresa Águas do Amazonas, para o restabelecimento das metas 
originais da concessão, por exigência do Chefe do Executivo Municipal.  

Para melhor entendimento do processo de concessão dos serviços de abastecimento de água e esgo-
tamento sanitário de Manaus, cabe ressaltar que foram celebrados termos aditivos ao contrato de conces-
são original, entre a prefeitura com a Concessionária Águas do Amazonas, em diferentes datas. Em 10 de 
janeiro de 2007 foi celebrado o Primeiro Termo Aditivo, alterando as metas quinquenais para semestrais e 
anuais, a serem alcançadas entre os meses de junho de 2007 a dezembro de 2011. Contudo, para os anos 
de 2015, 2020, 2025 e 2029, as metas quinquenais permaneceram. Neste termo, foram acrescentados 
mais dois indicadores: porcentagem de hidrometração e porcentagem total de perdas.  Então, passaram a 
vigorar 15 (quinze) indicadores contratuais e foram inseridos dois subindicadores de cobertura de água: 
maior ou igual a 12 horas, e menor que 12 horas de fornecimento. Para o item porcentagem total de perdas, 
foram inseridos os subindicadores: porcentagem de perdas de águas comerciais e porcentagem de perdas 
de águas físicas.

Em 15 de janeiro de 2007, foi celebrado, entre o Município de Manaus e Concessionária Águas do Ama-
zonas S.A., o Termo de Transação ao Contrato de Concessão da Prestação de Serviços Públicos de Abas-
tecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Cidade de Manaus. Esse termo tinha como objetivo adimplir 
obrigações de ambas as partes, possibilitando a implementação de um novo modelo de concessão, visando 
viabilizar o abastecimento de água nas zonas Norte e Leste da cidade, em um prazo de 18 (dezoito) meses. 
A seguir, estão listadas as principais medidas:

a) Ampliar a produção das estações de tratamento de água da Ponta do Ismael;
b) Reabilitar e ampliar a estação de tratamento de água do Mauazinho;
c) Reabilitar filtros das estações de tratamento de água da Ponta do Ismael;
d) Construir 40 (quarenta) poços nas zonas Norte e Leste;
e) Construir 33 (trinta e três) km de rede de adução;
f) Construir 11 (onze) novos reservatórios de 5.000 (cinco mil) m3;
g) Construir e reabilitar 26 (vinte e seis) elevatórias de recalque;
h) Construir 428 (quatrocentos e vinte e oito) km de novas redes de distribuição de água e mais 61.000 

(sessenta e uma mil) ligações;
i) Fornecer 50.000 (cinquenta mil) caixas d’água para reservação.
As obras do referido termo, mencionadas anteriormente, tiveram início em janeiro de 2007, com previsão 

para conclusão para julho de 2008. Decorridos 18 (dezoito) meses, tais obras não foram concluídas em sua 
totalidade. Em 21 de agosto de 2008, foi celebrado o Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, rati-

3.3 Cronologia do Contrato de Concessão da Prestação dos Serviços Públicos de 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Manaus
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ficando todas as disposições e cláusulas do contrato original e do Primeiro Termo Aditivo. Em 29 de outubro 
de 2008, foi celebrado o Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Transação, prorrogando o prazo de conclusão 
das obras do termo original, no que diz respeito à construção de rede e ligações domiciliares, para 30 de 
junho de 2009. 

Em 09 de julho de 2009, foi celebrado o Segundo Aditamento ao Termo de Transação, publicado no Diário 
Oficial do Município de Manaus, no dia 25 de setembro de 2009, que prorrogou o prazo de conclusão das 
obras para o dia 26 de fevereiro de 2010. Antes disso, já havia sido celebrado um Terceiro Termo Aditivo ao 
Contrato de Concessão, que resgatava a Cláusula Primeira do contrato original, alterando apenas a Cláusula 
Segunda, já modificada pelo Primeiro Termo Aditivo. Na Cláusula Terceira foram prorrogados os prazos do 
Plano de Avaliação Trimestral de Metas para o dia 30 de junho de 2009.

Após a publicação do Segundo Aditamento ao Termo de Transação, em 25 de setembro de 2009, 
foi realizada, em 18 de agosto do mesmo ano, uma audiência pública na Câmara Municipal de Manaus, 
presidida pelo vereador Luiz Alberto Carijó, com a finalidade de conhecer a posição oficial da ARSAM. Na 
audiência de 18 de agosto de 2009, a ARSAM, representada pelo seu Diretor Presidente e sua diretoria, 
apresentaram um diagnóstico da prestação dos serviços da Concessionária Águas do Amazonas. Foi 
dado destaque quanto à divergência dos indicadores de cobertura de água e esgoto da cidade de Manaus, 
calculados pela ARSAM, e aqueles calculados pela concessionária. Os dados dessa divergência foram 
apresentados no relatório de atividades da ARSAM do ano de 2008. 

Em 18 de setembro de 2009, um mês após a realização da audiência pública, foi celebrado um novo 
termo entre a Prefeitura de Manaus e a Concessionária Águas do Amazonas, com o objetivo de expandir o 
sistema de abastecimento de água das zonas Norte e Leste de Manaus. O então Termo de Cooperação Téc-
nica e Financeira foi publicado no Diário Oficial do Município – DOM, na edição nº 2.302, de 05 de outubro 
de 2009, preservando o prazo de execução, estabelecido pelo Termo de Transação original, de 150 (cento e 
cinquenta) dias, sendo que a conclusão das obras estava prevista para 18 de fevereiro de 2010. Contudo, três 
dias antes desse prazo, foi celebrado, entre a Prefeitura de Manaus e a Concessionária Águas do Amazonas, o 
Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica e Financeira, que prorrogava por mais 150 (cento 
e cinquenta) dias o prazo para a conclusão das obras de expansão do sistema de abastecimento de água das 
zonas Norte e Leste, a partir de 15 de fevereiro de 2010. Em 15 de julho de 2010, quando venceria o prazo 
do Primeiro Termo Aditivo, foi celebrado o Segundo Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica e 
Financeira, entre o Município de Manaus e a Concessionária Águas do Amazonas, para o mesmo objetivo: a 
expansão do sistema de abastecimento de água nas zonas Norte e Leste de Manaus. Esse novo documento 
foi publicado no DOM em 03 de agosto de 2010. Houve dilatação do prazo da conclusão das obras por mais 
150 dias consecutivos, a contar de 15 de julho de 2010.

Na época em que venceria o prazo do Segundo Termo Aditivo, em 10 de dezembro de 2010, foi celebra-
do, então, o Terceiro Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica e Financeira, entre o Município de 
Manaus e a Concessionária Águas do Amazonas. O prazo foi dilatado, mais uma vez, por 90 (noventa) dias, a 
contar do dia 12 de dezembro de 2010. Tal como havia ocorrido anteriormente, quando do vencimento deste 
termo, em 11 de março de 2011, foi celebrado o Quarto Termo Aditivo ao convênio. O prazo foi dilatado por 
120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar do dia 11 de março de 2011. Repetindo procedimentos ante-
riores, na data do vencimento deste termo, a Prefeitura de Manaus e a Concessionária Águas do Amazonas 
celebraram o Quinto Termo Aditivo ao convênio, prorrogando o prazo para mais 150 (cento e cinquenta) dias 
consecutivos, a contar do dia 08 de julho de 2011.

Mais uma vez, após o vencimento do prazo do quinto termo, foi celebrado o Sexto Termo Aditivo ao 
Convênio entre a Prefeitura de Manaus e a Concessionária Águas do Amazonas. Enquanto isso, a população 
das zonas Norte e Leste reclamava a falta da expansão dos serviços de abastecimento de água e esgoto. O 
prazo do convênio foi então prorrogado pela sexta vez, por mais 150 (cento e cinquenta) dias, a contar do dia 
05 de dezembro de 2011. Sendo assim, os seis termos aditivos fizeram com que o prazo de execução total, 
inicialmente estabelecido para 18 (dezoito) meses, passasse a totalizar 64 (sessenta e quatro) meses, sendo 
concluído em 02 de maio de 2012.

Quando da celebração do Quarto Termo Aditivo, em 17 de maio de 2012, foram realizadas as seguintes 
modificações:
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• Retorno dos 13 (treze) indicadores do contrato de concessão original (de 04/07/2000) e eliminação 
dos acréscimos estabelecidos no Primeiro Termo Aditivo (de 10/01/2007);

• Exclusão dos subindicadores do item de cobertura do serviço de água;
• Redução das metas de cobertura do serviço de esgoto de 25% em 2011 para 15% em 2012; quali-

dade da água tratada de 99,5 % em 2011 para 95 % em 2012; e volume total de reservação de água 
de 210.000 m3 em 2011, para 175.000 m3 em 2012. Todas as medições passaram para o mês de 
dezembro de cada ano;

• Ampliação do prazo de vigência do contrato de concessão para julho de 2045;
• Acréscimo de avaliações quinquenais para os anos 2035, 2040 e 2045 no Plano de Metas e Indicado-

res do contrato de concessão original; 
• No dia 3 de abril de 2014, foi celebrado o Quinto Termo Aditivo ao contrato de concessão original, 

redefinindo os compromissos firmados no Quarto Termo Aditivo, com relação à exclusão do juízo 
arbitral e apresentação do novo plano de metas.

Com o Quinto Termo Aditivo, a concessionária deveria apresentar – no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, a contar da assinatura do termo – um novo plano de metas e indicadores, com o respectivo cronograma 
de execução detalhado, com investimentos por todo o período do contrato e com periodicidade anual. Ficou 
para o Poder Concedente a aprovação do referido plano, que passaria a integrar o contrato de concessão, 
para todos os efeitos legais, como anexo atualizado, em substituição ao anterior. Esse plano foi apresentado 
à Unidade Gestora de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Manaus – UGPM, em 12 de de-
zembro de 2014. No final deste ano não houve aprovação do referido plano pela prefeitura. A DITEC realizou a 
avaliação das metas e indicadores com base no Anexo I, do Quarto Termo Aditivo ao contrato de concessão.

ITEM OBRAS/SERVIÇOS
CONTRATUAIS PREVISTO EXECUTADO (%) EXECUTADO

a
Ampliação da produção das ETA’s 
Ponta do Ismael, de 5,32m³/s para 
7,37m³/s

7,37m³/s 7,00m³/s 95 %

b Reabilitação e ampliação da ETA 
Mauazinho

0,25m³/s 0,20m³/s 80 %

c Reabilitação dos filtros das ETA’s 
Ponta do Ismael

21 filtros 21 filtros 100 %

d Construção de poços – produção 
de 2.000 m³/h

40 poços produção de 
2.000m³/h

21 poços produção de 
2.005m³/h

100,25 %

e Construção de 33km de adutoras 
com diâmetros de 0,60m a 1,20m

33km 37,858km 115 %

f Construção de reservatórios com 
capacidade de 5.000m³

11 reservatórios 
55.000m³

11 reservatórios 57.161 m³ 104%

g Construção/reabilitação de ele-
vatórias de recalque

26 unidades 26 unidades 100 %

h
Construção de novas redes de 
distribuição

428.000m de novas 
redes de distribuição

682. 378m de novas redes 
de distribuição

159,43 %

Novas ligações 61.000 ligações 57.936 ligações 94,98 %

i Fornecimento de caixas de água 50.000 unidades 50.000 unidades 100 %

Nota: Serviços pactuados por meio do Termo de Transação (2007 – 2009), continuados pelo Termo de Convênio de Cooperação 
Técnica e Financeira (2009 – 2012). Fonte: DITEC/ARSAM

Realização das obras do Termo de Transação, de 2007 a 2012



4Diretorias da ARSAM
e resumo das atividades

Cabe à Diretoria Técnica de Concessões e Regu-
lação da Qualidade – DITEC a análise do cumprimen-
to das metas e padrões estabelecidos nos contratos 
de concessão, contribuindo para a garantia e defesa 
dos interesses dos usuários dos serviços de abas-
tecimento de água e esgotamento sanitário da cida-
de de Manaus. Essa diretoria possui departamen-
tos responsáveis pela coordenação, planejamento, 
orientação e fiscalização das atividades de pesquisa 
e estatística, referentes à prestação dos serviços 
públicos concedidos e regulados pela ARSAM, que 
executam a avaliação de indicadores e de requisitos 
operacionais de manutenção dos sistemas.

Os planos e programas analisados e monitora-
dos em 2014 foram:

• Plano Anual de Exploração dos Serviços de 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sani-
tário do Município de Manaus – PES 2014.

• Plano Quinquenal de Exploração de Serviços 
de Abastecimento de Água e Esgotamen-
to Sanitário do Município de Manaus – PQ 
2014/2019.

• Plano de Controle de Qualidade da Água.
• Plano de Controle de Qualidade de Efluentes.
• Plano de Setorização e Programa de Controle 

de Perdas.
• Programa de Micro e Macromedição.
• Programa de Manutenção Preventiva.
• Programa de Educação Sanitária e Ambiental.
• Execução do Cadastro Físico das Instalações.
Vale mencionar que, ao final de 2014, também 

foram analisados o Plano Anual de Exploração de 
Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário de Manaus 2015 e o Plano Quinquenal de 
Exploração de Serviços de Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário – 2015/2020, em atendimen-
to ao Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Conces-

4.1 Diretoria Técnica de Concessões e Regulação da Qualidade – DITEC

A 17ª Reunião da Câmara Técnica de Sanea-
mento, organizada pelo Governo do Amazonas, por 
meio da ARSAM em Manaus, em parceria com a 
Associação Brasileira de Agências de Regulação 
(ABAR), contou com a presença de 25 (vinte e 
cinco) agências reguladoras de todo o Brasil em 
Manaus para uma ampla discussão nacional sobre 
regulação e saneamento básico. O evento foi reali-
zado nos dias 18 e 19 de agosto, no Hotel Intercity 
Premium – Adrianópolis. Essa reunião é realizada 
a cada três meses, em um estado diferente, para 
uma análise sobre regulação de saneamento básico 
em todo o país, assim como troca de experiências 
entre as agências reguladoras e aprendizado local 
sobre o assunto.

Câmara Técnica de Saneamento

são, “Cláusula Segunda – Do plano de metas e indi-
cadores, assinado em 03/04/2014”, com a seguinte 
redação:

2.1.1 Até o dia 15 de novembro de cada ano, a CON-
CESSIONÁRIA deverá apresentar o subplano do ano 
vindouro, compatível com o plano geral e detalhado 
com o cronograma de execução e investimentos, 
que deverá ser analisado e aprovado pelo PODER 
CONCEDENTE, no prazo de 30 (trinta) dias, ouvida a 
entidade reguladora (grifo nosso).
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Fiscalizações realizadas pela Ditec em 2014

Fonte: DITEC/ARSAM

4.1.1 Aspectos operacionais

Fiscalização

No ano de 2014, os engenheiros da DITEC realizaram 772 (setecentas e setenta e duas) fiscalizações in 
loco nas áreas atendidas pelo sistema de abastecimento de água sob concessão, e solicitaram diversas pro-
vidências, com relação às obras de revitalização das estações de tratamento e elevatórias de esgoto, poços 
e centros de reservação de água desativados, ou em condições inadequadas de funcionamento. Também 
foram atendidas, pela fiscalização de campo, diversas demandas oriundas do Ministério Público Estadual, 
PROCON e dos Juizados Especiais Cíveis para os casos onde havia precariedade na oferta dos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário de Manaus.

Com a implantação do PROAMA, foram realizadas muitas adequações na rede de distribuição de água, 
possibilitando uma melhoria no fornecimento aos bairros atendidos por este sistema. Segue abaixo o gráfico 
com o índice de solicitações realizadas em 2014, nas zonas administrativas de Manaus (Norte, Leste, Oeste, 
Sul, Centro-Sul e Centro-Oeste), referentes à situação de abastecimento de água.

Pode-se observar que nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, junho e setembro as fiscalizações 
foram acima da média anual de 8,33%. Em junho as fiscalizações aumentaram em decorrência do sinistro 
na ETA da Ponta das Lajes do PROAMA, causado pela colisão de uma embarcação com uma das colunas 
dessa estação. A operadora foi obrigada a suspender temporariamente os serviços de produção de água.

Fonte: DITEC/ARSAM

Índice de solicitações em 2014
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No mês de agosto ocorreram dois sinistros:
1. Rompimento da adutora de abastecimento de água Ø400mm (Defofô), na Av. Hilário Gurjão, Jorge 

Teixeira, 3ª Etapa, zona Leste;
2. Vazamentos na rede de distribuição de água com Ø600mm e Ø85mm na Rua Marciano Armond, 

bairro São Francisco, zona Sul.

No mês de setembro ocorreram vários sinistros em tubulações de menores diâmetros, que geraram de-
mandas à ARSAM, dentre eles:

1. Rompimento de uma tubulação de água de Ø300mm durante as obras do Shopping Via Norte;
2. Vazamento na tubulação de Ø60mm na Rua Otávio Cabral, Aleixo, próximo ao INPA na zona Sul;
3. Manutenção emergencial no Bairro Praça 14 de Janeiro, zona Centro-Sul;
4. Manutenção na tubulação de Ø300mm – Alameda Rio Branco, Bairro São Raimundo, zona Sul de 

Manaus.

Tipos de demandas ocorridas ao longo
do ano de 2014

Fonte: DITEC/ARSAM

Percentual de fiscalizações
por zona administrativa de Manaus

Fonte: DITEC/ARSAM

DEMANDA TIPO

Desperdício
• Vazamento em redes
• Rompimento de adutora

Desabastecimento
• Fornecimento interrompido (programado ou ocorrência de um sinistro)
• Ausência da rede de distribuição

Baixa Pressão • Fornecimento inadequado

Acompanhamento • Fiscalização em Intervenções na rede de abastecimento

Outros
• Visita técnica
• Fiscalização de rotina

Nota: Todas as demandas, citadas no quadro acima, geram problemas de abastecimento de água. Fonte: DITEC/ARSAM

Tipos de Demandas
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Nº. Descrição da não 
conformidade Notificada

Data
Prazo Emissão Solicitação da notificação Status em 

2014Emissão Ofício/ 
Processo

002

Usuário relatou à Ouvidoria o 
fornecimento de água com qua-
lidade inadequada em sua casa, 
no Armando Mendes.

Manaus 
Ambiental 27/01/14

042/2014 – 
DITEC/GDP
de 28/01/14

5 dias DITEC Baseado no RT nº 006/2014 – 
DITEC/ARSAM. Advertência

005

Denúncia de desperdício de 
água e acesso por vândalos na 
área do reservatório na Rua da 
Ilusão com Guarani, Terra Nova 
II, Novo Israel.

Manaus 
Ambiental 18/02/14

077/2014 – 
DITEC/GDP
de 18/02/14

5 dias DITEC Baseado no RT nº 010/2014 – 
DITEC/ARSAM. Advertência

006

Moradores relataram o  desa-
bastecimento de água nas ruas 
Presidente Kennedy, Indepen-
dência e 1º de Maio, da Comuni-
dade Parque Mauá, Mauazinho.

Manaus 
Ambiental 19/02/14

082/2014 – 
DITEC/GDP
de 20/02/14

5 dias DITEC

Conforme RT nº 012/2014 – 
DITEC/ARSAM, abastecimento 
foi regularizado 30 dias após 
desobstrução na rede, causada 
por uma conexão. 

Atendido

007

Moradores da Comunidade Vila 
da Felicidade reclamaram sobre 
falta de água e cobrança sem 
prestação do serviço.

Manaus 
Ambiental 24/02/14

091/2014 – 
DITEC/GDP
de 25/02/14

10 
dias DITEC Baseado no RT nº 015/2014 – 

DITEC/ARSAM. Advertência

008

A Associação do Conjunto Ca-
naranas solicitou esclarecimen-
tos sobre duas ligações especí-
ficas na Cidade Nova.

Manaus 
Ambiental 27/02/14

096/2014 – 
DITEC/GDP
de 27/02/14

5 dias DITEC Baseado no RT nº 016/2014 – 
DITEC/ARSAM. Atendido

009
Reajuste anual de tarifa. Corre-
ção Anual de 5,6%, referente ao 
IGPM/FGV. 

Manaus 
Ambiental 24/03/14 129/2014 – 

DIJUR/DCT 3 dias DIJUR
Aplicar nas faturas de prestação 
de serviços emitidas a partir de 
abril de 2014.

Atendido

017
Abastecimento de água irregu-
lar em imóvel da Travessa Vila 
Olímpica, bairro Alvorada.

Manaus 
Ambiental 20/05/14

230/2014 – 
DITEC/GDP
de 21/05/14

5 dias DITEC Baseado no  RT nº 028/2014 – 
DITEC/ARSAM. Advertência

019

Abastecimento irregular com 
baixa pressão e má qualidade 
da água na rua Ferreira Pena, 
Centro.

Manaus 
Ambiental 16/06/14

265/2014 – 
DITEC/GDP
de 17/06/14

30 
dias DITEC Baseado no RT nº 029/2014 – 

DITEC/ARSAM. Atendido

020

A Região Metropolitana comu-
nicou à ARSAM que a conces-
sionária não apresentou a certi-
dão estadual para comprovação 
de regularidade fiscal.

Manaus 
Ambiental 20/06/14

Processo nº 
132/2014 – 
GDP/DIJUR

48 
horas DIJUR

Apresentar documentação que 
comprove  a regularidade fiscal 
perante o Estado do Amazonas, 
atualizada e dentro da validade.

Atendido 
parcial-
mente

025

Procedimentos a serem adota-
dos pela concessionária com 
relação ao cancelamento das 
faturas expedidas em julho/14, 
diante do sinistro ocorrido em 
24/06/14 na Ponta das Lajes. 

Manaus 
Ambiental 25/07/14 311/2014 – 

DCT/GDP 3 dias DCT

Encaminhar informações sobre 
os clientes que terão as faturas 
canceladas até a regularização 
do serviço de abastecimento de 
água, nas localidades atendidas 
pelo PROAMA.

Advertência

026

Vazamento na rede de FºFº 
30mm, na Av. Abiruna no Dis-
trito Industrial, causado por 
perfuratriz hidráulica da Cons-
trutora Techmaster, durante a 
instalação de tubos de gasodu-
to da CIGÁS.

Cigás 06/08/14
Processo nº 
200/2014 – 
DITEC/GDP

3 dias DITEC

Reparação indenizatória dos 
danos causados à Manaus 
Ambiental; apresentar medidas 
de contigência adotadas e de 
prevenção; apresentar relatório 
com apuração das responsabi-
lidades da empresa terceirizada.

Atendido

027

Moradores relataram desa-
bastecimento há 4 dias no Cj. 
Viver Melhor III, Bairro Cidade 
de Deus.

Manaus 
Ambiental 13/08/14

355/2014 – 
DITEC/GDP
de 14/8/14

20 
dias DITEC Baseado no RT nº 033/2014 – 

DITEC/ARSAM. Atendido

028

Moradores reclamaram sobre 
falta d'água nas ruas V, VI, VIII, 
IX, X, XI, XII e XIII, do Conjunto 
Hiléia, Redenção.

Manaus 
Ambiental 19/08/14

370/2014 – 
DITEC/GDP
de 20/08/14

5 dias DITEC

Apresentar plano de ações sa-
neadoras para a regularização 
do abastecimento de água do 
Conjunto Hiléia.

Advertência

035
Moradores denunciaram desa-
bastecimento de água na Co-
munidade Santa Bárbara.

Manaus 
Ambiental 22/08/14

378/2014 – 
DITEC/GDP
de 25/08/14

10 
dias DITEC Baseado RT nº 036/2014 – DI-

TEC/ARSAM.
Em anda-

mento

039

Moradores da Travessa Ayrton 
Sena, no Mauazinho, denun-
ciaram o desabastecimento de 
água que ocorre há vários anos.

Manaus 
Ambiental 09/09/14

401/2014 – 
DITEC/GDP
de 09/09/14

5 dias DITEC

Apresentar plano de ações sa-
neadoras para a regularização 
do abastecimento de água, entre 
outras ações.

Em anda-
mento

040

A Rádio Tiradentes denunciou 
transbordamento de esgotamen-
to na Rua Belo Horizonte. Em 
vistoria constatou-se vazamento 
na rede PVC Ø 60mm, que pas-
sava na caixa de drenagem.

Manaus 
Ambiental 09/09/14

402/2014 – 
DITEC/GDP
de 09/09/14

5 dias DITEC Apresentar plano de ação para a 
correção da irregularidade.

Em anda-
mento

Relação de notificações durante o ano de 2014

Notificações, advertências e multas
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043

Ausência das bombas de recir-
culação de lodo nas ETE's João 
Bosco (Coroado) e Vista Bela 
(Planalto).

Manaus 
Ambiental 22/09/14

409/2014 – 
DITEC/GDP
de 22/09/14

10 
dias DITEC

Instalar bombas de recirculação 
de lodo, das ETE's dos Conjunto 
Vista Bela e João Bosco.

Atendido

044

Grande quantidade de equipa-
mentos inutilizados e resíduos 
de limpezas, nas áreas das 
ETE's e EEE's.

Manaus 
Ambiental 22/09/14

410/2014 – 
DITEC/GDP
de 22/09/14

30 
dias DITEC

Remover os equipamentos não  
utilizados e entulhos abando-
nados nas áreas das ETE’s e 
EEE’s.

Atendido

048
Não funcionamento das EEE's 
do SES Centro/Educandos, por 
não conformidades diversas.

Manaus 
Ambiental 25/09/14

419/2014 – 
DITEC/GDP
de 25/09/14

48 
horas DITEC

Reestabeleçer o pleno funciona-
mento das EEE’s do SES Centro/
Educandos.

Atendido

049

Manaus Ambiental informou 
sobre reincidência de rompi-
mento da rede de distribuição, 
na Avenida Abiurana, Distrito 
Industrial, pela equipe da Cigás.

CIGÁS 24/09/14

Processo nº 
238/2014 – 
DITEC/GDP
de 25/09/14

3 dias DITEC

Apresentar relatório com a apu-
ração das responsabilidades 
causadas diretamente e/ou por 
empresas tercerizadas, conside-
rando evento idêntico ocorrido, 
conforme Processo 200/2014 
– DITEC/GDP.

Advertência

050

Não atendimento das solicita-
ções contidas nos Ofícios, nº 
347 e 361/2014 – DITEC/GDP/
ARSAM.

Manaus 
Ambiental 29/09/14

429/2014 – 
DITEC/GDP
de 30/09/14

48h 
5 dias DITEC

48 horas para apresentar os es-
clarecimentos necessários, e 5 
dias para encaminhar os dados 
solicitados nos ofícios.

Atendido

053
Vazamento na Rua Valério Bo-
telho com Tito Bittencourt, São 
Francisco. 

Manaus 
Ambiental 14/10/14

467/2014 – 
DITEC/GDP
de 14/10/14

5 dias DITEC

Apresentar plano de ações para 
substituição da rede de ferro 
de 85 mm, conforme RT nº 
044/2014 – DITEC/ARSAM.

Em anda-
mento

054
Inoperância dos telefones mó-
veis institucionais da Conces-
sionária.

Manaus 
Ambiental 28/10/14

177/2014 – 
DITED/GDP
de 28/10/14

3 dias DITEC

Encaminhar informações sobre  
a inoperância dos telefones 
institucionais da Manaus Am-
biental.

Atendido

055

Desabastecimento de água nas  
ruas 13 de Maio e Artur Neto e 
bairros Amazonino Mendes e 
São José dos Campos.

Manaus 
Ambiental 29/10/14

483/2014 – 
DITED/GDP
de 30/10/14

10 
dias DITEC Baeado RT nº 045/2014 – DI-

TEC/ARSAM.
Em anda-

mento

056

Vazamentos na tubulação e se-
gurança do BOOSTER DER-AM,  
e falta de manutenção da área, 
na Alameda Cosme Ferreira, 
Coroado.

Manaus 
Ambiental 03/11/14

493/2014 – 
DITED/GDP
de 04/11/14

5 dias DITEC

Corrigir irregularidades descritas 
no RT nº 046/2014, dentre elas 
a retirada de vazamento e refor-
ço da segurança.

Atendido

057

Entrada do poço da Rua Pa-
raguaçu na localidade de São 
José dos Campos, com quan-
tidade considerável de entulho, 
impedindo a passagem de mo-
radores.

Manaus 
Ambiental 04/11/14

494/2014 – 
DITEC/GDP
de 04/11/14

3 dias DITEC Remover entulho da calçada. Atendido

062

Morador da Rua Kuruna, Cam-
po Dourado, na Cidade Nova, 
denuncia na Ouvidoria a falta 
de água que vem ocorrendo há 
vários anos.

Manaus 
Ambiental 18/11/14

528/2014 – 
DITEC/GDP
de 18/11/14

10 
dias DITEC

Apresentar plano de ações para 
regularizar o abastecimento da 
rua reclamada.

Atendido

063 Irregularidades no centro de re-
servação Eldorado, Parque 10.

Manaus 
Ambiental 18/11/14

529/2014 – 
DITEC/GDP
de 18/11/14

3 dias DITEC
Corrigir não conformidades 
descritas no Relatório de Visita 
Técnica nº 007/2014.

Atendido

067
Irregularidades no centro do re-
servação do Prosamim, na Rua 
Leonardo Malcher, Centro.

Manaus 
Ambiental 24/11/14

539/2014 – 
DITEC/GDP
de 25/11/14

3 dias DITEC
Corrigir não conformidades 
descritas na Visita Técnica nº 
008/2014.

Atendido

068

Falta de água e cobrança de fa-
turas sem que haja a prestação 
dos serviços, na Comunidade 
Aliança com Deus, Cidade de 
Deus.

Manaus 
Ambiental 24/11/14

542/2014 – 
DITEC/GDP
de 26/11/14

10 
dias DITEC

Apresentar ações para correção 
das não conformidades descri-
tas no RT nº 049/2014 – DITEC/
ARSAM.

Em anda-
mento

069

Conflito de informação sobre as 
ETE's e realização de análises 
descritas nos relatórios men-
sais da concessionária.

Manaus 
Ambiental 03/12/14

561/2014 – 
DITEC/GDP
de 04/12/14

10 
dias DITEC

Enviar resultado de avaliação  
sobre laudos das ETE’s em que 
não foram realizadas análises, e 
citar os respectivos nomes nos 
relatórios mensais.

Atendido

070

Não realização de coleta e 
análise de esgotos na ETE X 
do Galiléia e Nova Cidade, por 
dificuldade de acesso.

Manaus 
Ambiental 05/12/14 04/12/14 Sem 

prazo DITEC
Planejar coleta em conjunto com 
a equipe de manutenção/opera-
ção da concessionária.

Atendido

071

Baixa vazão de contribuição de 
esgoto nas ETEs Galiléia I, Ri-
beiro Júnior II e III, Viver Melhor 
I e III.

Manaus 
Ambiental 05/12/14

582/2014 – 
DITEC/GDP
de 15/12/14

5 dias DITEC

Realizar estudo e avaliação 
dos motivos de baixa vazão de 
contribuição de esgoto e  apre-
sentado de proposta para plano 
de ações para realização do 
estudo.

Atendido
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Nº Ofícios Descrição Localidade Data
Emissão

Prazo 
(dias) Situação

066 e 067/2014 
– DITEC/GDP

Descumprimento das ações des-
critas na Notificação nº 002/2014, 
Processo nº 016/2014 – DITEC/
GDP, sobre denúncia de contami-
nação de água na Rua Castro Alves, 
Armando Mendes.

Manaus 
Ambiental 10/02/14 2 dias

Em 18/02/14, a concessionária solicitou reconsi-
deração da sugestão de advertência, referente aos 
laudos apresentados e ao monitoramento regular 
em laboratórios independentes e credenciados. 
Apresentou relatório sobre os motivos das não 
conformidades e as ações para solução, como a 
retirada de vazamento na rede. 
Em 27/06/14, foram atendidas todas as revindi-
cações contidas no Ofício nº 247/2014 – DITEC/
GDP.

074 e 075/2014 
– DIJUR/GDP

Descumprimento das ações des-
critas no Processo nº 170/2013 – 
GDP/DIJUR sobre a existência de 
débitos junto às Fazendas municipal 
e estadual.

Manaus 
Ambiental 13/02/14 7 dias 

úteis

Descrição, por carta da Manaus Ambiental, das 
autuações do PROCON/AM. Apresentação das 
certidões negativas de dívida ativa das Fazendas 
Públicas Municipais, Estaduais e Federais, devi-
damente atualizadas e vigentes.

127 e 128/2014 
– DITEC/GDP

Descumprimento da Notificação nº  
005/2014 sobre denúncia de des-
perdício de água e de acesso por 
vândalos na área do reservatório 
desativado na Rua da Ilusão com 
Guarani, no Conjunto Terra Nova II, 
bairro Novo Israel.

Manaus 
Ambiental 24/03/14 5 dias

Solicitados pela ARSAM: retirada de vazamento, 
instalação de registro, capeamento da tubulação 
de entrada, limpeza do terreno, poda das árvores, 
capina, remoção de remanescente, recuperação 
da alvenaria, reboco do muro da face externa, pin-
tura do reservatório e muro, remoção dos painéis 
elétricos e substituição do arame farpado.

333 e 334/2014 
– DCT/GDP

Não encaminhou adequadamente as 
informações relativas aos clientes 
que terão faturas canceladas e/ou 
reduzidas, conforme solicitado pela 
Notificação nº 025/2014 – DITEC/
ARSAM.

Manaus 
Ambiental 04/08/14 Sem 

prazo

No dia 21/08/14, a Manaus Ambienrtal encami-
nhou planilhas individualizadas dos usuários, com 
informações detalhadas das matriculas.

371 e 372/2014 
– DITEC/GDP

Em atendimento ao Ofício do Gab. 
do Vereador Júnior Ribeiro, foi feita 
nova fiscalização na Com. Vila Feli-
cidade,  Mauazinho. Foi constatado 
o não atendimento das solicitações 
da Notificação nº 007/2014. Foram 
executados apenas os itens 5, 6 e 8.

Manaus 
Ambiental 20/08/14 10 dias

Em 02/9/14, a concessionária solicitou reconside-
ração de Advertência, enviando novo cronograma. 
Em   17/11/14 a concessionária informou que as 
obras previstas para a 1ª quinzena de novembro 
seriam concluídas no final de dezembro, por difi-
culdades de liberação da área pela Suframa.

413 e 414/2014 
– DITEC/GDP

Descumprimento do prazo para im-
permeabilização do reservatório do 
Núcleo 23, Cidade Nova, conforme 
RT nº 040/2014 – DITEC/ARSAM e 
cronograma de execução e inves-
timentos (Ofício nº 037/2014 da 
UGPM Água), com início previsto 
para agosto/2014.

Manaus 
Ambiental 22/09/14 2 dias

A concessionária solicitou o prazo de 15 dias 
para envio de novo cronograma e apresentação 
do projeto de reforma e 45 dias para conclusão. 
Novamente informou que o prazo de 45 dias não 
era suficiente, o que postergou a obra para 2015. 
A ARSAM sugeriu multa ao poder concedente.

472/2014 –
GDP/ARSAM

Reincidência de rompimento da rede 
de distribuição de água, na Av. Abiu-
rana, Distrito Industrial, causado 
pela construtora Techmaster, duran-
te instalação de tubos de gasoduto 
da CIGÁS.

Cigás 17/10/14 7 dias 
úteis

A Cigás informou as irregularidades durante a ins-
talação de tubos de gasoduto no Distrito Industrial 
que foram objeto de relatórios internos. Foram 
adotadas as providências para previnir a reinci-
dência, por ser um ato isolado de um encarregado 
da empresa terceirizada. Houve o desligamento 
dos responsáveis e substituição do gerente de 
engenharia da CIGÁS.

484 e 485/2014 
– DITEC/GDP

Descumprimento dos prazos deter-
minados pela própria concessioná-
ria, referente às solicitações do call 
center e postos de atendimento. O 
usuário aguardava resposta de 17 
ordens de serviço de desabasteci-
mento na Rua 13 de maio, São José 
dos Campos.

Manaus 
Ambiental 30/10/14 10 dias

A concessionária informou que está executando 
medidas e análises técnicas nas ruas relacionadas 
no relatório, e realizando o fornecimento emergen-
cial de água por manobras, até a conclusão do 
projeto. As ações serão realizadas no local, com 
prazo de conclusão de 45 dias. Foi solicitada a 
reconsideração da advertência.

515 e 516/2014 
– DCT/OUVIDO-

RIA/GDP

Não atendimento da demanda nº 
079914, do bairro Nova Esperança, 
sobre a prestação inadequada dos 
serviços de abastecimento de água 
e descaso com relação à reclama-
ção do usuário, conforme prazo es-
tabelecido no MPSAC. 

Manaus 
Ambiental 12/11/14 3 dias

Em 17/11/14 a concessionária informou que so-
lucionou o desabastecimento no imóvel e pediu 
reconsideranção da penalidade. O parecer da DCT 
e DIJUR solicitou que o pleito seja dirigido ao po-
der concedente.

516 e 517/2014 
– DITEC/GDP

Descumprimento dos prazos de-
terminados na Notificação nº 
028/2014 – DITEC/ARSAM. para 
regularização do abastecimento no 
Conjunto Hiléia, nas ruas V, VI, VIII, 
IX, X, XI, XII e XIII.

Manaus 
Ambiental 12/11/14 10 dias

Em 24/11/14, a concessionária informou as obras 
executadas na rede de abastecimento e relatou 
que o projeto da EEA definitiva será concluído na 
2ª quinzena de dezembro de 2014. Os demais 
serviços de limpeza estão em contratação e serão 
executados em 15 dias. Foi solicitada a reconsi-
deração da advertência. Em 9/12/14 a conces-
sionária solicitou a prorrogação de 10 dias para 
remoção do entulho. 

Relação de advertências durante o ano de 2014
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Nº Ofício Descrição Localidade Protocolo data 
Gabinete Civil Valor

482/2014 – 
DIJUR/GDP

Foi encaminhado ofício ao poder concedente, sugerindo duas pe-
nalidades de multa. A primeira diz respeito à responsabilidade da 
concessionária em manter as condições econômico-financeiras, a 
regularidade fiscal e jurídica - conforme o Inciso III do Artigo 29, 
da Lei no 8.666/93 - com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal. 
No caso de inadimplência é autorizada a intervenção na concessão, 
pois ameaça a regularidade ou qualidade da prestação dos servi-
ços, conforme descrito no Parecer Júridico nº 091/2014 – DIJUR/
ARSAM e Despacho nº 096/2014 – DIJUR/ARSAM. O documento 
sugere a penalidade de multa pelo descumprimento da Cláusula 13ª, 
Item 13.1, Inciso XX, do contrato de concessão, com 1% da média 
do faturamento dos útimos 12 meses.

Manaus 29/10/2014 R$ 254.985,56

A segunda penalidade de multa foi pela reincidência no prazo de 1 
ano, com 1% da média do faturamento dos últimos 6 meses.

R$ 18.695,14

0544/2014 – 
DITEC/GDP

Considerando o RT nº 040/2014 – DITEC/ARSAM, sobre as irregu-
laridades nos serviços de impermeabilizações dos reservatórios do 
Núcleo 23 e que já haviam sido informadas à concessionária via 
Notificação nº 023/2013, de 22/07/13, mais de um ano antes e con-
siderando os relatórios e despachos nº 089/2014 e 115/2014, além 
do despacho da DITEC, constantes no Processo nº 232/2014 – DI-
TEC/GDP/ARSAM, a ARSAM sugeriu a aplicação de penalidade de 
MULTA à Manaus Ambiental.

Rua Ramos D, 
bairro Cidade 

Nova, Reservatório 
Núcleo 23

27/11/2014 R$ 476.287,50

TOTAL R$ 749.968,20

Multas sugeridas no ano de 2014
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Um sistema público de abastecimento de água é composto, essencialmente, por processos como: cap-
tação, adução, tratamento, reservação e distribuição. De acordo com a sequência desses procedimentos, a 
viabilização do sistema de Manaus apresenta a seguinte situação:

Captação
A cidade de Manaus tem sua captação de água (sistemas produtores) em mananciais de superfície no 

Rio Negro (Ponta do Ismael e Mauazinho) e em mananciais subterrâneos (sistemas isolados ou poços profun-
dos), situados, em sua maioria, nas zonas Norte e Leste da cidade. No segundo semestre de 2013, entrou em 
operação o novo sistema de produção de água da Ponta das Lajes, o PROAMA, obra realizada pelo Governo 
do Estado do Amazonas e localizada, também, à margem esquerda do Rio Negro. 

4.1.2 Sistema Público de Abastecimento de Água de Manaus

Complexo de Produção Média (m3/s) Máxima (m3/s)

ETA I Ponta do Ismael 3,44 3,70

ETA II Ponta do Ismael 2,49 2,64

ETA Mauazinho 0,14 0,15

ETA Ponta das Lajes 1,38 1,74

Sistemas Isolados 0,92 1,20

Total 8,37 9,43

Nota: A vazão registrada foi referente ao ano de 2014. Fonte: DITEC/ARSAM

Mapa de localização das estações de tratamento de água na área urbana da cidade de Manaus. Fonte: DITEC.
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Manancial subterrâneo / poços profundos
O novo sistema de abastecimento de água na Ponta das Lajes, o Programa Água para Manaus – 

PROAMA – gerenciado por um consórcio público, firmado entre a Prefeitura de Manaus e o Governo do 
Estado, em funcionamento desde o último semestre de 2013 – estabeleceu as metas a serem alcançadas 
para garantir o abastecimento de água nos bairros das zonas Norte e Leste de Manaus. Uma das metas foi 
a recuperação do aquífero subterrâneo das regiões mais afetadas com a falta de água. A previsão era fazer 
a redução gradual  dos poços tubulares, pertencentes à Concessionária Manaus Ambiental, à medida que o 
sistema Ponta das Lajes atendesse, de forma satisfatória e regular, as áreas beneficiadas. 

Conforme exposto no quadro abaixo, constata-se uma redução considerável do número de poços em 
operação, em relação a 2013, passando de 114, em 2013, para 48 em 2014, com uma redução de 57,89%. 
Por outro lado, houve aumento significativo dos poços reserva neste mesmo período: de 60 em 2013 para 
127 em 2014, representando aumento de 111,66%. Assim, em dezembro de 2014 havia 48 (quarenta e oito) 
poços tubulares em operação, 127 (cento e vinte e sete) em reserva e 51 (cinquenta e um) desativados.

Fiscalização dos Centros de Produção de Águas Subterrâneas – CPAS
Em 2014, a ARSAM realizou 180 (cento e oitenta) fiscalizações nos Centros de Produção de Águas Sub-

terrâneas – CPAS, inspecionando os poços tubulares revitalizados e em manutenção. As áreas mais afetadas 
por paralisações, quanto ao funcionamento dos CPAS foram localizadas no conjuntos e bairros: Galiléia, Novo 
Israel, Omar Aziz, São Lucas, Armando Mendes, Vila Nova, Nossa Senhora de Fátima, Comunidade Sharp, 
Castelhana, São Judas Tadeu, Santa Etelvina, Jorge Teixeira, Zumbi II, Residencial Lula, Nova Cidade, Terra 
Nova III, Alfredo Nascimento, Ponta Negra e Mutirão, com média de até quatro trocas de bombas e manuten-
ções corretivas por mês.

Ações Realizadas nos CPAS
Grande parte das não conformidades que ocasionaram a substituição de equipamentos, ocorreu em 

virtude das constantes quedas no fornecimento de energia, nas zonas Norte e Leste de Manaus. No entan-
to, continuaram os casos de furtos de equipamentos nesses locais, devido, principalmente, à ausência de 
segurança patrimonial reforçada nos finais de semana e horários noturnos, quando se tornaram frequentes.

POÇOS
PROFUNDOS 

(Unid)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Operando 72 69 72 83 86 87 99 114 110 125 130 126 139 114 48

Reserva 3 1 1 9 4 5 3 2 15 29 26 30 17 60 127

Desativados 20 25 30 37 45 46 46 47 47 47 47 47 47 47 51

Construídos/
incorporados 0 8 26 6 3 15 15 9 29 2 - - 18 7 4

Total do
Sistema 95 103 129 135 138 153 163 172 201 203 203 203 221 228 230

Poços profundos do sistema de abastecimento de água de Manaus

OBSERVAÇÃO:

1. Os poços PT01 e 02 do Conjunto Cidadão X estão em tramitação junto à SUHAB. Anteriormente, considerou-se como incorporados, mas agora 
o status é de “tramitação”. Por isso, houve a redução de dois poços em 2014, mesmo com a incorporação de 4 (quatro) poços. 

2. Incorporados 4 (quatro) poços, PT01, PT02, PT03 no Conjunto Viver Melhor II e PT08 no Conjunto Viver Melhor I – 2ª etapa e PT08 no Conjunto 
Viver Melhor 1 – 1ª Etapa.

3. Incluídos no total de 2013 mais 2 poços construídos: PT 08 Cidade de Deus e PT 02 Santa Inês, após recontagem e atualização cadastral. 

Fonte: DITEC/ARSAM
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MANUTENÇÃO CORRETIVA
COM SUBSTITUIÇÕES

DE BOMBAS

LIMPEZA E PINTURA
DAS ÁREAS VOLUME

m³/mês

QT. NOME QT. NOME QT. NOME

JANEIRO 179 93 3 83 - - - 5

•	Galiléia (PT-02)
•	Novo Israel (PT-01)
•	Nova Cidade (PT-05)
•	Omar Aziz (PT-01)
•	Santa Etelvina II (PT-02)

4

•	Aliança com Deus 
(PT-01)

•	Amazonino Mendes 
(PT-01)

•	João Paulo II (PT-02)
•	Novo Aleixo (PT-03)

2.759

FEVEREIRO 179 81 3 95 1 •	São Lucas I (PT-01) 1
•	Alfredo Nascimento II 

(PT-01)
2.563

MARÇO 182 83 - 95 - 3 4

•	Jd. Eucalipto 
(PT-01)

•	Viver Melhor 
I (PT-01)

•	Viver Melhor 
I (PT-04)

•	Viver Melhor 
I (PT-05)

8

•	Zumbi II ( PT-03)
•	Nova Cidade (PT-09)
•	Armando Mendes 

(PT-03)
•	Vila Nova (PT-02)
•	Ponta Negra (PT-01)
•	N. Sra. de Fátima (PT-02)
•	Terra Nova III (PT-01)
•	Com. Sharp (PT-01)

1
•	Comunidade Sharp 

(PT-01)
2.563

ABRIL 182 79 1 98 - - - 5

•	Terra Nova III (PT-01)
•	Ponta Negra (PT-01)
•	Castelhana (PT-01)
•	Res. Lula (PT-02)
•	Alfredo Nascimento 

(PT-03)

1
•	Conj. Vila Nova 

(PT-02)
2.426

MAIO 182 76 - 102 - - - 3
•	Ponta Negra (PT-01)
•	Novo Israel (PT-05)
•	Castelhana (PT-01)

2.285

JUNHO 183 73 106 1 - 2
•	Castelhana (PT-01)
•	Mutirão (PT-08)

1
•	Amazonino Mendes 

(Mutirão) (PT-08)
2.369

JULHO 183 68 - 53 58 - - 7

•	Santa Etelvina I (PT-02)
•	Jorge Teixeira II (PT-01)
•	Jorge Teixeira III (PT-04)
•	Nova Vitória (PT-01)
•	Jorge Teixeira IV (PT-02)
•	Santa Etelvina I (PT-02)
•	S. Judas Tadeu (PT-01)

3.114

AGOSTO 183 69 - 110 - - - 3

•	Terra Nova III (PT-01)
•	Res. Lula (PT-02)
•	Bosque das Palmas 

(PT-01)

2.335

SETEMBRO 183 64 - 115 - - - 4

•	Alfredo Nascimento 
(PT-02)

•	Novo Israel (PT-03)
•	Res. Lula (PT-02)
•	Nova Cidade (PT-07)

2.181

OUTUBRO 183 56 - 123 - - - 3
•	Lot. Buritis (PT-01)
•	Zumbi II (PT-02)
•	Ponta Negra (PT-01)

1.951

NOVEMBRO 183 55 - 124 - - - 6

•	Zumbi II (PT-02)
•	Eldorado (PT-01)
•	Japiim (PT-01)
•	Tarumã (PT-04)
•	Res. Lula (PT-01)
•	Eldorado (PT-01

1.994

DEZEMBRO 183 50 - 129 - - - 2
•	Res. Lula (PT-01)
•	Japiim (PT-01)

1.939

RESUMO 183 - - 129 58 4 4 49 8 28.479

Quadro de acompanhamento dos serviços executados nos poços tubulares durante o ano de 2014

OBSERVAÇÃO:

1. Em março, foram incorporados os poços PT 01, 02 e 03 do Viver Melhor I - 2ª Etapa.

2. Em junho, foi incorporado o poço PT 08 do Viver Melhor I.

3. O total dos poços refere-se à somatória:  em manutenção + reserva + desativado.

Fonte: DITEC/ARSAM.
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Mapa de localização dos poços tubulares profundos na área urbana de Manaus.
Fonte: DITEC.
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Alguns CPAS’s revitalizados em 2014

Comunidade Sharp (PT-01) – Portão de entrada, terreno e casa de força, em nov/2014.

Alfredo Nascimento II (PT-01) – Portão de entrada e barrilete do poço, em out/2014.

Amazonino Mendes (PT-08) – Barrilete, terreno e casa de força, em nov/2014.
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Tratamento da água

O tratamento da água em Manaus respeita o que está previsto pelo Ministério da Saúde, que estabelece 
que a água seja processada em unidades denominadas Estações de Tratamento de Água – ETAs, em cap-
tação superficial e por cloração, no local da captação subterrânea. Tal processo destina-se a melhorar a 
qualidade da água para consumo humano, em atendimento à Portaria nº 2.914/11 do Ministério da Saúde. 
A Concessionária Manaus Ambiental deve, portanto, cumprir o disposto no Decreto nº 5.440/05, disponibili-
zando, regularmente, as informações sobre qualidade da água nas faturas emitidas aos usuários do serviço 
concedido. De acordo com a Portaria do Ministério da Saúde, publicada em 14/12/2011, o limite tolerado de 
turbidez, que anteriormente era de 1,0 UT (unidade de turbidez), diminuiu para 0,5 UT.

Estações de Tratamento de Água de Manaus – ETA

1) Complexo de Produção da Ponta do Ismael: ETA I E II

A ETA I é uma estação do tipo convencional, ou seja, funciona com a tecnologia de tratamento em 
ciclo completo, compreendendo unidade de mistura rápida (calha Parshall), seis (6) floculadores, seis 
(6) decantadores e 16 (dezesseis) filtros de camada dupla (de areia e antracito), antecedendo o condi-
cionamento final, por meio da cloração para desinfecção. A ETA II, localizada próximo à ETA I, dentro da 
mesma área do complexo produtor de água da Ponta do Ismael, foi inaugurada no segundo semestre de 
1998, seguindo o processo de filtração direta de fluxo ascendente. Em 2002, teve agregado o módulo 
de flotação, composto por oito (8) flotadores. Este processo permite a pré-clarificação da água antes da 
filtração. Nos flotadores são realizados os processos de coagulação, floculação e flotação.

2) Estação de Tratamento de Água Mauazinho

Concebida inicialmente para atender parte da demanda da capital, a ETA Mauazinho passou a abas-
tecer, também, o Distrito Industrial de Manaus, a partir de meados de 1979, sendo responsável, atual-
mente, pelo abastecimento de outras áreas próximas às suas instalações. Esta ETA está localizada na 
zona Leste de Manaus, às margens do Igarapé do Mauazinho, afluente do Rio Negro. A estação é do 
tipo filtração direta ascendente e funciona com taxa declinante. Está construída com as seguintes uni-
dades: caixa de chegada de água bruta e filtros de fluxo ascendente, ambos alimentados por tubulações 
individuais.

Vista aérea do Complexo da Ponta do Ismael.
Fonte: Google Earth, 2014.

Vista aérea do Complexo do Mauzinho.
Fonte: Google Earth, 2014.
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Qualidade da água

Em 2014, foram realizadas cerca de 170.000 (cento e setenta mil) análises físico-químicas e bacterio-
lógicas, envolvendo os sistemas de produção superficiais da Ponta do Ismael e Mauazinho, assim como 
os Centros de Produção de Águas Subterrâneas – CPAS e as redes de distribuição. O controle de qualidade 
garante os mais altos padrões de potabilidade da água distribuída na cidade de Manaus, sendo acompanhado 
e monitorado pela ARSAM e pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA. 

De acordo com as análises recebidas mensalmente, não houve amostra com coliformes termotolerantes 
na rede de distribuição, em 2014. O indicador de qualidade da água tratada foi de 99,80%. Vale mencionar a 
redução da quantidade de análises efetuadas em 2014 (cerca 170.000), em comparação com o ano de 2013 
(cerca de 300.000), devido à retirada de poços tubulares em operação para o status de reserva/desativado.

Adução de água

Parte do sistema de abastecimento de água possui a finalidade de conduzir a água bruta, ou tratada por 
meio de tubulação, ligando o ponto de captação até a Estação de Tratamento de Água – ETA (adutora de água 
bruta). Dessa estação, a água vai para os reservatórios e redes de distribuição (adutora de água tratada). É a 
partir das ETA´s e dos poços que a água é conduzida ao destino consumidor, pela rede de distribuição.

As principais obras de adutoras executadas pela Concessionária Manaus Ambiental, em 2014, objetiva-
ram a melhoria de transferência de água entre setores hidráulicos e expansão do serviço. 

Tanque de flotação na Ponta do Ismel, ETA II. Foto: Arsam, 2014. Tanques de filtração na Ponta do Ismel, ETA II. Foto: Arsam, 2014.
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Duplicação de 750 m de extensão de parte de linha de adução de DN 300 mm para transferência de água tratada da PDI
para o bairro São Raimundo, zona Oeste de Manaus, em nov/2014.

Implantação de 2.470 m da 1ª fase de linha de adução de DN 400 mm para transferência de água tratada do complexo de reservação do 
Mocó para o Distrito Industrial, zona Leste de Manaus, em nov/2014.

Principais serviços executados no ano de 2014 no sistema de adução
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Reservação

Os reservatórios são unidades hidráulicas de acumulação e passagem de água, localizados em pontos 
estratégicos do sistema. Eles suprem as seguintes necessidades de:

• Garantia da quantidade de água (demandas de equilíbrio, de emergência e anti-incêndio);
• Garantia de adução com vazão e altura manométrica constantes;
• Menores diâmetros no sistema;
• Melhores condições de pressão.
Os reservatórios utilizados no sistema público de abastecimento de água em Manaus, segundo a posição 

da rede de distribuição, são do tipo: apoiado, enterrados e semienterrados, e elevados em concreto armado 
ou metálico. No início da concessão, 63 (sessenta e três) centros de reservação integravam o sistema de 
abastecimento público de água. Em 2014, a ARSAM fiscalizou 171 (cento e setenta e um) reservatórios, 
constatando que 110 (cento e dez) estavam ativos. Segue a relação dos serviços de reforma e manutenção 
executados nesse ano pela concessionária.

Reservatório Tipo Serviço Conclusão
Alfredo Nascimento II Apoiado Limpeza e pintura das áreas Fev/2014

Cidade de Deus Apoiado Limpeza e pintura das áreas Abr/2014

Galiléia Semi-enterrado e apoiado Limpeza e pintura das áreas Maio/2014

São Judas Tadeu Cisterna e elevado Limpeza e pintura das áreas Nov/2014

Booster Deram Apoiado Limpeza e pintura das áreas Nov/2014

Eldorado Cisterna e elevado Limpeza e pintura das áreas Dez/2014

Eduardo Gomes Apoiado Limpeza e pintura das áreas Dez/2014

Fonte: DITEC/ARSAM

Serviços executados em 2014

Volume de reservação

O quadro abaixo demonstra a evolução do volume de reservação no período de 2000 a 2014. A partir 
de 2007, foi considerado somente o volume útil de reservação, ou seja, o abastecimento de água por setor 
hidráulico em operação. O volume de reservação de água, em 2014, foi de 219.542 m³.

Evolução do volume de reservação de água de 2000 a 2014

Ano(1) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Volume (m3) 76.000(2) 106.689 107.179 106.637 104.415 106.479 104.415

Nota: (1) Volume de reservação no mês de junho de cada ano (2001 a 2006); (2) Data room/Manaus Ambiental.

Ano 2007 2008 2009 2010

Volume (m3)
jun dez jun dez jun dez jun dez

104.415 105.515 236.954 146.237 153.471 147.237 168.214 171.714

Nota:  (1) Considerou-se, como volume útil de reservação, o volume útil de água médio mensal dos reservatórios, excetuando-se o reservatório  
  Mocó Velho e outros que estavam em recuperação.

 (2) Não foi considerado o volume de reservação em operação do sistema Ponta das Lajes – PROAMA. 
 (3) Foi considerado o volume de reservação em operação do Sistema Ponta das Lajes – PROAMA. 

Ano 2011 2012 2013 2014

Volume (m3)
jun(1) dez dez dez(2) dez(3)

171.514 177.164 181.402 184.737 219.542
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Alguns reservatórios revitalizados em 2014

Reservatório Eldorado – Reservatório, muro e grades revitalizados, em dez/2014.

Reservatório apoiado e elevatória Cidade de Deus – Reservatório, muro e portão revitalizados, em dez/2014.

Booster DERAM – Portão de entrada e casa de máquinas, em dez/2014
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Mapa de localização dos reservatórios de água na área urbana da cidade de Manaus.
Fonte: DITEC.
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Evolução da extensão da rede de água (km)

Fonte: Manaus Ambiental

Distribuição de água em Manaus

A distribuição de água destina-se a conduzir o 
líquido captado e tratado das estações, por meio de 
tubulações para os diversos pontos de consumo da 
cidade de Manaus, representados por: edificações, 
praças, torneiras públicas e outros. Na época da as-
sinatura do contrato de concessão, em 2000, a ex-
tensão da rede de distribuição de água correspondia 
a 1.800km. No período de 2000 a 2014 houve um 
aumento de 1.758km de extensão, o que equivale 
a 97,66% de crescimento em 14 (quatorze) anos. 
Segue abaixo o quadro de expansão e substituição 
de rede e gráfico, demonstrando o comprimento da 
malha de distribuição de água da cidade de Manaus 
(adutoras, subadutoras e redes de distribuição). 

Melhorias em rede Extensão (m)

Extensão de redes executadas (1) 53.003

Extensão de substituições de redes (2) 8.325

Extensões de novas redes (3) 44.678

Notas: (1) Extensão total de obras executadas na rede de abastecimento 
de água em diversas áreas da cidade; (2) extensão de rede de abasteci-
mento de água substituída em diversas áreas da cidade; (3) extensão de 
novas redes de abastecimento de água em diversas áreas da cidade. 
Fonte: DITEC/ARSAM 

Melhorias na rede de abastecimento de água
de Manaus de janeiro a dezembro de 2014

Implantação de rede de distribuição de água na rua Maurício Lopes, 
bairro Zumbi dos Palmares, em 06/10/2014.
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Serviços executados de implantação de redes durante o ano de 2014

Implantação da extensão de rede de abastecimento de água
executada na Rua 18, bairro Alvorada, em jan/2014. 

Serviços de assentamento e montagem de tubos e conexões
para interligações entre redes novas e existentes, PROAMA Núcleo 23, 

bairro Novo Aleixo, em fev/2014.

Serviços de recomposição asfáltica, após a implantação da rede de 
distribuição de água na Rua 2, bairro Francisca Mendes, em out/2014.

Serviço de implantação de rede de distribuição de água
na Rua Antenor Cavalcante, bairro Zumbi II, em set/2014.

Serviços de substituição de rede de distribuição de água na Rua 
Odimar Santana, bairro Armando Mendes, em out/2014.

Serviços de substituição de rede de distribuição de água
na Rua Castro Alves, bairro Armando Mendes, em out/2014. 
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Ano
Extensão de 
rede de água

(m)

Nº de
economias

de água

Nº de ligações
de água

(Nº econ/1.2)

População 
atendida

População
total

Evolução da
cobertura de água por 
extensão de rede (%)

2000  1.800.000  236.761  197.301  1.008.603  1.394.724 72,32%

2001  1.850.000  262.258  218.548  1.117.217  1.437.889 77,70%

2002  2.274.000  293.425  244.521  1.249.991  1.491.455 83,81%

2003  2.313.000  318.400  265.333  1.356.382  1.554.598 87,25%

2004  2.381.000  327.283  272.736  1.394.226  1.592.555 87,55%

2005  2.512.000  322.582  268.818  1.374.198  1.646.644 83,45%

2006  2.537.370  332.040  276.700  1.414.490  1.688.524 83,77%

jun-07  2.537.370  336.358  280.298  1.335.340  1.636.940 81,58%

dez-07  2.558.080  339.103  282.586  1.346.240  1.656.113 81,29%

jun-08  2.558.080  339.103  282.586  1.346.240  1.675.295 80,36%

dez-08  2.599.030  344.532  287.110  1.367.792  1.694.918 80,70%

jun-09  2.599.030  344.532  287.110  1.367.792  1.714.549 79,78%

dez-09  2.618.640  347.131  289.276  1.378.111  1.741.951 79,11%

jun-10  3.212.932  425.537  354.614  1.689.381  1.762.519 95,85%

dez-10  3.244.210  430.058  358.382  1.707.332  1.783.477 95,73%

jun-11  3.290.695  436.250  363.542  1.701.377  1.815.197 93,73%

dez-11  3.337.179  442.499  368.749  1.725.745  1.837.242 93,93%

dez-12  3.415.179  452.842  377.368  1.766.082  1.881.150 93,88%

dez-13  3.514.179  465.968  388.307  1.817.277  1.972.131 92,15%

dez-14  3.558.857  471.893  393.244  1.840.381  2.010.062 91,56%

Evolução da cobertura de água pela extensão da rede de abastecimento de água de Manaus de 2000 a 2014

Fonte: Manaus Ambiental.

A Arsam, em cumprimento às suas obrigações e competências, tem atuado no sentido de fazer com que 
a concessionária preste à sociedade serviços com a qualidade exigida pela lei e contratos, para que, assim, 
possa atender, de modo satisfatório, ao maior número de famílias.

No período de 2000 a 2005 foram consideradas as ligações e economias da base comercial da con-
cessionária. A partir de 2006, o cálculo do número de ligações e economias foi realizado de acordo com o 
comprimento total da malha de distribuição de água. Isso ocorreu porque a concessionária passou a con-
siderar, em sua base comercial, as economias cadastradas e não faturadas. Mas essa classificação não foi 
considerada pela ARSAM.

De 2000 a 2006, o índice de ocupação domiciliar era de 4,26 pessoas/habitação, com base no Censo de 
2000. De junho de 2007 a dezembro de 2010 esse índice diminuiu para 3,97, conforme contagem populacio-
nal do Censo de 2007. Em dezembro de 2010, de acordo com o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, passou a vigorar o índice de ocupação domiciliar de 3,9 pessoas por residência. Por isso, 
a população atendida em junho de 2011 diminuiu. 

Em junho de 2010, houve um relevante acréscimo na cobertura de água, devido à execução de 594.292m 
de novas redes de distribuição, por conta das obras do Termo de Transação. A partir de dezembro de 2010, 
os investimentos foram voltados para a melhoria operacional no sistema de abastecimento de água, com a 
execução de pequenas obras de extensão de rede, ocorrendo assim, um decréscimo na cobertura que não 
acompanhou o crescimento populacional.  

A meta de cobertura de abastecimento de água para dezembro de 2014, segundo o Quarto Termo Aditivo 
ao Contrato de Concessão, de 17/05/2012 e Relatório da Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas – FIPE, 
seria de 95%. Contudo, foram cumpridos 91,56% dessa meta em dezembro de 2014, conforme dados do 
quadro abaixo.
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Mapa de localização da rede de abastecimento de água na área urbana da cidade de Manaus.
Fonte: DITEC.
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Perdas de água

Nos primeiros anos de concessão, foram projetados e realizados investimentos relevantes para a recuperação 
do sistema de abastecimento de água existente, bem como melhorias em diversas fases do processo de captação 
e distribuição da água. Isto permitiu a redução do índice de perdas, constatados entre 2000 a 2003, por meio de 
medidas como a instalação de macromedidores no sistema de produção e distribuição, e a substituição de mais 
de 15km de adutoras e subadutoras. No entanto, em 2014, o índice apurado atingiu patamares bem elevados, 
representando 73,16% de perdas de faturamento, um dos maiores do Brasil. Esse dado demonstra a importância 
do investimento, por parte da concessionária, na melhoria do sistema de distribuição de água, o que envolve o 
conserto de vazamentos e solução para o problema da não contabilização de água, seja por furto, por falta de 
aparelhos, ou por erros de medição. Além disso, as campanhas educativas, com relação ao uso racional da água, 
têm sido de grande valor para a diminuição das perdas.

Rompimento de adutora na localidade Nova República,
em 28/01/2014.

Rompimento da rede de distribuição no loteamento Parque
Castanheiras, no bairro Gilberto Mestrinho, em 03/02/2014.

Desperdício de água pela descarga da tubulação de Ø300mm de diâmetro de F°F°, despejado no igarapé do 40, no bairro do Educandos,                
em 10/11/2014..

Rompimento de adutora na alameda Cosme Ferreira,
em 02/01/2014.

Vazamento na Avenida Cyrilo Neves, no bairro da Compensa,
em 30/01/2014.

Situações de desperdício de água durante o ano de 2014
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O último trimestre de 2013 e o ano de 2014 fo-
ram um marco no sistema de abastecimento de água 
das zonas Norte e Leste de Manaus, com o pleno 
funcionamento da Estação de Tratamento de Água 
da Ponta das Lajes, pertencente ao Complexo PRO-
AMA, operado pela COSAMA.  No início de 2014, foi 
finalizada a interligação dos bairros São José, Nossa 
Senhora de Fátima e Amazonino Mendes ao Siste-
ma Ponta das Lajes, para garantir a continuidade do 
serviço de abastecimento de água e minimizar inter-
rupções no fornecimento. Isso contribuiu para a pre-
servação do lençol subterrâneo, com a desativação 
dos poços profundos. Ao longo do ano, a integração 
dos sistemas produtores de água da Ponta do Ismael 
e Ponta das Lajes foi consolidada.

Vale ressaltar que a Concessionária Manaus 
Ambiental sofreu um sério revés em junho de 2014, 
devido à ocorrência de um sinistro na ETA Ponta das 
Lajes, quando uma embarcação colidiu com uma 
das colunas, obrigando a operadora a suspender os 
serviços de produção de água, causando o desabas-
tecimento de aproximadamente 500.000 pessoas. A 
ARSAM solicitou medidas emergenciais à concessio-

nária que, prontamente, disponibilizou 27 (vinte e sete) 
caminhões-pipa, reativou 58 Centros de Produção de 
Águas Subterrâneas – CPAS, aumentou a vazão da 
ETA Ponta do Ismael em 500l/s e concedeu a exceção 
de um mês de faturamento da área afetada, equivalen-
te ao período em que o serviço ficou suspenso.

No dia 24 de junho de 2014 a plataforma do PROAMA foi atingida 
por balsa, causando interrupção parcial no abastecimento de água na 

cidade de Manaus.

Mapa de localização do PROAMA, na zona Leste de Manaus. Fonte: DITEC.

Programa Água para Manaus – PROAMA



ARSAM - Relatório Anual de Atividade 2014  | 43

4.1.3 Sistema Público de Esgotamento Sanitário da Cidade de Manaus

Para contextualização sobre a prestação de serviços públicos de esgotamento sanitário de Manaus, seguem os 
dados cronológicos, desde o início do século XX. 

Cronologia do serviço público de esgotamento sanitário: de 1906 a 2014

1ª ETAPA – Período dos ingleses
1906 a 1913 – Implantação do primeiro sistema de esgoto sanitário pela Manaus Improvement Com-

pany, projetado para atender ao centro da cidade de Manaus.

2ª ETAPA – Controle estatal
1976 – Construção do emissário subfluvial com 3.600m para atender a área central, o Distrito Industrial 

e os sistemas isolados da cidade de Manaus.

3ª ETAPA – Sistema privativo
2000 – Concessão de prestação de serviços públicos de esgotamento sanitário; diagnóstico da situação 

de revitalização das Estações de Tratamento de Esgoto – ETE, sob responsabilidade da empresa 
Águas do Amazonas.

2003 – Apresentação do diagnóstico da situação atual e revitalização das ETE’s.

2004 – Reabilitação das ETE’s dos conjuntos habitacionais João Bosco e Jornalistas.

2005 – Revitalização das ETE’s dos conjuntos Déborah e Augusto Montenegro III, e reforma da Estação 
de Pré-Condicionamento – EPC Centro.

2006 – Revitalização da ETE do Conjunto Augusto Montenegro III.

2007 – Revitalização da ETE do Conjunto Eldorado.

2008 – Revitalização da ETE do Condomínio Parque dos Rios II e dos conjuntos Renato Souza Pinto II e 
Ribeiro Júnior.

2009 – Revitalização das ETE’s dos Conjuntos Barra Bela, Ouro Verde, Samambaia, São Judas Tadeu, 
Villa Rica e Vista Bela.

2010 – Revitalização das ETE’s dos Conjuntos Villa Real, João Bosco II (Coroado), do Sistema de Esgo-
tamento Sanitário – SES Dom Pedro/Kyssia/Tocantins e 2ª fase da ETE Cidade Nova II (Timbiras).

2011 – Recebimento da 1ª etapa das obras do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus – 
PROSAMIM I.

2012 – Recebimento de seis novos sistemas de esgotamento sanitário: Conjunto Habitacional Ozias Mon-
teiro, Conjunto Habitacional Viver Melhor – Etapa I, Nascente do Mindu, Sapolândia, Bombeamento 
e Treze de Maio.

2013 – Recebimento de quatro novos sistemas de esgotamento sanitário: Cidadão XII; Viver Melhor II 
(Cidadão XI); Viver Melhor III (Cidadão XIII) e IV, Cidadão IX (Residencial Lula) – Etapa II. Também 
foram construídas duas elevatórias de esgoto: uma denominada Estação Elevatória de Esgoto – 
EEE Nhamundá, e a outra EEE Villa Nova. Esta última passa a recalcar os esgotos de parte do 
Villa Nova II para uma nova ETE a ser construída. Também foi recebida a EEE do Residencial Raiz, 
localizada no Prosamim.

2014 – 1) Recebimento de um novo Sistema de Esgotamento Sanitário – SES do Programa de Desenvol-
vimento Urbano e Inclusão Socioambiental de Manaus – PROURBIS, composto por duas ETE’s 
provisórias (AH01 e AH03) que, após conclusão do valo de oxidação, serão desativadas. 

 2) Demolição da ETE III do Conjunto Vila Nova, em virtude da ocupação populacional em seu 
entorno e a necessidade do início dos trabalhos de urbanização, pela Prefeitura de Manaus na 
comunidade.
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Desde o início do processo de concessão, em 2000, a ARSAM realiza a fiscalização e o controle do 
sistema público de abastecimento de água e esgotamento sanitário da cidade de Manaus, monitorando e ava-
liando todas as unidades que compõem esses sistemas como: coletores (secundários, principais e troncos), 
interceptores, órgãos complementares, elevatórias, estação de tratamento e destinação final dos efluentes 
(emissário). Tais ações resultaram na elaboração de diagnósticos dos estudos antes e após o processo de 
concessão. 

Durante o ano de 2014, a ARSAM realizou diversas fiscalizações nos sistemas integrados e isolados, per-
tencentes às cinco bacias de contribuição: Educandos, São Raimundo, Gigante, Tarumã e Colônia. Tais bacias 
de esgotamento são divididas em subsistemas. O sistema integrado está inserido na Bacia do Educandos, 
sendo composto pelos subsistemas: Centro/Educandos e Distrito Industrial/Atílio Andreazza II. Os efluentes 
das duas Estações de Pré-Condicionamento – EPC são direcionados ao emissário subfluvial, localizado à 
margem esquerda do Rio Negro. 

Os sistemas isolados estão inseridos nas cinco bacias de contribuição: 1) Educandos, composta por dois 
(02) subsistemas: Eliza Miranda e Residencial Petrópolis; 2) São Raimundo, composta por 21 subsistemas: 
Ayapuá, Barra Bela, Bombeamento, Cidade Nova II, Déborah, Dom Pedro/Kyssia/Tocantins, Eldorado, João 
Bosco, Conjunto João Bosco II, Jornalistas/ Vila do Sol Maior, Nascente do Mindu, Ouro Verde/Canaã, Ozias 
Monteiro, Parque dos Rios II, Samambaia, São Judas Tadeu, Sapolândia, Villa Rica, Villa Nova, Viver Melhor 
II (Cidadão XI) e Viver Melhor III (Cidadão XIII); 3) Gigante, composta por três subsistemas: Augusto Mon-
tenegro III, Jardim de Versalles, Vista Bela; 4) Tarumã, com oito subsistemas: Cidade Nova I, Nova Cidade, 
Cidadão XII, Galiléia, Renato Sousa Pinto II/Ribeiro Júnior, Villa Real, Villa da Barra e Viver Melhor I; 5) Colônia, 
com o subsistema do Conjunto Cidadão IX.

No total, são dois sistemas (integrado e isolado), 05 (cinco bacias de esgotamento (Educandos, São 
Raimundo, Gigante, Tarumã e Colônia) e 38 (trinta e oito) subsistemas, compostos por 66 (sessenta e seis) 
ETE’s, descritas no quadro anexo, onde as mesmas estão nomeadas, com localização e características téc-
nicas específicas.

Em 2014 a ARSAM vistoriou 93 (noventa e três) estações de tratamento de esgotos – ETE’s, operadas 
pela Concesssionária Manaus Ambiental.

Bacias hidrográficas urbanizadas de Manaus. Fonte: SEMMAS, 2007.
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É importante registrar que, ainda permanece em condição disponível, os SES Sapolândia e Bombeamen-
to, repassados pelo PROSAMIM à Manaus Ambiental, em 2012, e composto por ETE tipo Mizumo. Apesar 
das ETE’s Bombeamento I e Sapolândia (margens direita e esquerda) estarem recebendo contribuição, não 
houve adesão dos moradores na área de implantação.

Rede pública coletora de esgoto sanitário
À época da assinatura do contrato de concessão, a rede pública coletora de esgotos sanitários de Manaus 

possuía 266 km. Após 14 (quatorze) anos de concessão essa rede passou de 266km para 589km, corres-
pondendo a um acréscimo de 323km de extensão (121%). Vale informar que esse acréscimo é decorrente de 
redes do PROSAMIM I e II, e incorporações de sistemas públicos e privados.

O número de ligações e economias, utilizadas no período de 2000 a 2005, foi baseado no cadastro 
comercial da concessionária. A partir de 2006, o cálculo do número de economias e ligações foi realizado 
com base no comprimento total da rede coletora de esgoto, pois a concessionária passou a considerar, em 
sua base comercial, as economias cadastradas e não faturadas, sendo estas desconsideradas pela ARSAM. 

A inclusão de parte da rede coletora de esgotos do PROSAMIM I e II  tem embasamento legal no Termo de 
Protocolo de Intenções, celebrado em 29 de dezembro de 2004 e publicado no Diário Oficial do Estado – DOE, 
em 30/12/2004, entre o Estado do Amazonas e a concessionária Águas do Amazonas, com a interveniência 
do Município de Manaus e da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas, confor-
me CLÁUSULA QUARTA: OUTROS PRINCÍPIOS GERAIS, item 4.2, a seguir transcrito:

4.2 Os investimentos em saneamento referentes ao PROSAMIM gozam de tratamento similar ao resto dos investi-
mentos da CONCESSIONÁRIA, para efeitos de cálculo de tarifas. Também, o aumento da cobertura da rede de es-
goto resultante destes investimentos, computam para efeito de cálculo das obrigações de cobertura do CONTRATO 
DE CONCESSÃO.

A meta de cobertura do contrato original, de 04/07/2000, era de 51% para 2011 e 71% para 2016. Na pri-
meira repactuação, em 10/01/2007, a meta quinquenal de 2011 baixou para 25%, ficando 51% para o ano de 
2015. Em dezembro de 2014, a meta de cobertura ficou em 15,68% que está de acordo com a repactuação 
das metas do Quarto Termo Adititivo ao contrato de concessão, de 17/05/2012, e Relatório da Fundação Ins-
tituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, que previa 15% para 2014. Constata-se, portanto, que foi a redução 
das metas contratuais que vem retardando a universalização do sistema de esgotamento sanitário de Manaus.

Evolução da extensão de rede de esgoto (km)

Fonte: Manaus Ambiental.
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Ano
Extensão de rede 

coletora de esgoto 
(m)

N° de 
economias 
de esgoto

N° de ligações
de esgoto

(econ. /1.2)

População 
atendida (1)

População 
total

Evolução da cobertura
de esgoto por extensão

de rede (%)

2000 266.000 9.958 8.298 42.421 1.394.724 3,04%

2001 266.000 11.290 9.408 48.095 1.437.889 3,34%

2002 266.000 21.311 17.759 90.785 1.491.455 6,09%

2003 266.000 27.801 23.168 118.432 1.554.598 7,62%

2004 303.000 29.839 24.866 127.114 1.592.555 7,98%

2005 303.000 27.432 22.860 116.860 1.646.644 7,10%

2006 340.870 28.476 23.730 121.308 1.688.524 7,18%

jun-07 355.000 32.144 26.787 127.612 1.636.940 7,80%

dez-07 361.802 32.760 27.300 130.057 1.656.113 7,85%

jun-08 392.925 35.578 29.648 141.245 1.675.295 8,43%

dez-08 392.925 35.578 29.648 141.245 1.694.918 8,33%

jun-09 392.925 35.578 29.648 141.245 1.714.549 8,24%

dez-09 392.926 35.578 29.648 141.245 1.741.951 8,11%

jun/10(2) 432.033(3) 55.940 46.617 222.082 1.762.519 12,60%

dez/10(2) 505.230(4) 67.837 56.531 269.313 1.783.477 15,10%

jun/11(2) 516.674(5) 69.485 57.904 270.992 1.815.197 14,93%

dez/11(2) 530.857(6) 71.824 59.853 280.114 1.837.242 15,25%

dez/12(2) 581.190(7) 79.838 66.532 311.368 1.881.150 16,55%

dez/13(2) 589.085(8) 80.825 67.354 315.218 1.972.131 15,98%

dez/14(2) 589.085(8) 80.825 67.354 315.218 2.010.062 15,68%

Evolução da cobertura esgoto por extensão de rede coletora de esgoto de 2000 a 2014

1. População com disponibilidade de rede coletora de esgotos sanitários.

2. O incremento na extensão da rede coletora de esgoto deve-se à inclusão parcial das obras do PROSAMIM I e II, e de incorporações tanto da 
concessionária como de empreendimentos particulares.

3. Extensão da rede coletora de esgotos em junho/2010: Ada= 392.926m; Prosamim= 39.107m. Total: 432.033m.

4. Extensão da rede coletora de esgotos em dezembro/2010: Ada= 417.710m; Prosamim= 89.520m. Total: 505.230m.

5. Extensão da rede coletora de esgotos em junho/2011: Ada= 417.710m; Prosamim= 98.964m. Total: 516.674m.

6. Extensão da rede coletora de esgotos em dezembro/2011: Ada= 420.450m; Prosamim= 110.407m. Total: 530.857m.

7. Extensão da rede coletora de esgotos em dezembro/2012: Ada= 436.020m; Prosamim= 145.170,31m. Total: 581.190,31m.

8. Extensão da rede coletora de esgotos em dezembro/2013: Ada= 443.914,91m; Prosamim= 145.170,31m. Total: 589.085,22m.

Obs.

1. Em dezembro de 2010 foi divulgado, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico – IBGE, o Censo de 2010, passando a vigorar a partir de 
2011 o índice de ocupação domiciliar de 3,9. O índice de ocupação domiciliar adotado de jun/2007 a dez/2010 foi de 3,97, conforme contagem 
populacional pelo IBGE, em abril de 2007. O índice adotado de 2000 a 2006 foi de 4,26, conforme Censo IBGE 2000.

2. O aumento da população atendida em junho de 2011 não foi relevante, devido aos resultados do Censo IBGE 2010, que passou a considerar a 
média de moradores por domicílio para 3,9 (antes era 3,97); contudo o número de economias aumentou.

3. A extensão média da rede coletora de esgotos na área do PROSAMIM I e II é de 5,73m/economia residencial.

4. As obras do PROSAMIM II não foram incorporadas pela concessionária.

5. PROSAMIM I – 33.980m (rede coletora de esgoto + interceptor).

6. PROSAMIM II – 111.190,31m (rede coletora de esgoto + interceptor + coletor tronco).

Relação das Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’s) – SISTEMA INTEGRADO

Bacia Nome do 
subsistema ETE Tipo de 

tratamento Endereço Corpo 
receptor

Situação
2012

Ed
uc

an
do

s
Ce

ntr
ais Centro Educandos EPC Centro Pré-condicionamento e emissário R. Izabel 196, ao lado do Teatro Chaminé – Centro

Rio Negro
Ativa

Dist. Industrial – Atílio Andreazza II EPC Educandos Pré-condicionamento e emissário R. Manoel Urbano, 456, esquina com Bc. Sá Peixoto – Educandos Ativa
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Bacia Nome do 
subsistema ETE Tipo de 

tratamento Endereço Corpo 
receptor

Situação
2012

Ed
uc

an
do

s Eliza Miranda ETE Eliza Miranda Lodos ativados Av. Buriti s/n – Distrito Industrial Igarapé do Quarenta Ativa

Res. Petropólis ETE Petropólis UASB – Lodos ativados R. Coronel Ferreira, s/nº – Petrópolis Igarapé do Quarenta Ativa

Sã
o R

aim
un

do

Bombeamento
ETE I Bombeamento UASB – Mizumo R. Plínio Coelho – Compensa

Igarapé do Bombeamento
Disponível

ETE II Bombeamento UASB – Mizumo R. H - Compensa Disponível
Barra Bela ETE Barra Bela Lodos ativados R. 4 (Luiz de La Quintana), Cj. Barra Bela – Pq. 10 Igarapé do Mindu Ativa
Cidade Nova II ETE Cidade Nova II Lodos ativados Av. Timbiras – Cidade Nova Ig. Goiabinha afluente do Mindu Ativa
Ozias Monteiro ETE Ozias UASB – Lodos ativados Av. Max Teixeira – Cidade Nova Igarapé do Bindá Ativa
Déborah ETE Déborah Lodos ativados R. Capanema, 312 – Dom Pedro Igarapé da Cachoeira Grande Ativa
Dom Pedro/Kyssia/Tocantins ETE Tocantins UASB – Lodos ativados Av. Darcy Vargas, Cj. Tocantins – Chapada Igarapé dos Franceses Ativa
Eldorado ETE Eldorado Lodos ativados Cj. Eldorado – Parque 10 Igarapé do Bindá Ativa
João Bosco ETE João Bosco Filtração biológica R. Dom Jackson Damasceno, Cj. João Bosco – Flores Igarapé dos Franceses Ativa
Cj. João Bosco ETE João Bosco II UASB – Lodos ativados R. dos Mamoeiros, Cj. João Bosco – Coroado Afluente Igarapé do Mindu Ativa
Jornalistas/Vila do Sol Maior ETE Jornalistas Lodos ativados Av. Constantino Nery, Cj. Jornalistas – Chapada Igarapé dos Franceses Ativa
Ouro Verde/Canaã ETE Ouro Verde Lodos ativados Av. Des. João Machado, Cd. Ouro Verde – Alvorada Igarapé dos Franceses Ativa

Parque dos Rios II
ETE I Pq dos Rios II FS/FA Av. Efigênio Sales, Cd. Parque dos Rios II – Aleixo Canal afluente do Mindu Ativa
ETE II Pq dos Rios II FS/FA Av. Efigênio Sales, Cd. Parque dos Rios II – Aleixo Canal afluente do Mindu Ativa

Samambaia Samambaia ETE compacta - Lodos 
ativados R. Recife, Bairro União – Flores Igarapé do Bindá Ativa

Sapolândia
ETE I Sapolândia UASB – Mizumo Marginal Direita Igarapé, próx. à Vila Olímpica

Igarapé dos Franceses
Disponível

ETE II Sapolândia UASB – Mizumo Marginal Esquerda Igarapé, próx. à Vila Olímpica Disponível
São Judas Tadeu ETE S. Judas Tadeu FS/FA R. Barão do Rio Branco, Cj. S. Judas Tadeu – Flores Igarapé do Bindá Ativa
Vila Rica ETE Vila Rica FS/FA Av. Cel. Sávio Belota, Cj. Villa Rica – Cidade Nova Canal afluente do Mindu Ativa

Vila Nova
ETE Vila Nova I FS/FA Cj. Villa Nova, ao lado do Motel – Cidade Nova Canal afluente do Mindu Ativa
ETE Vila Nova II FS/FA R. 15, na descida do talude Canal afluente do Mindu Ativa
ETE Vila Nova III FS/FA R. 11, entrada pelo N. S. de Fátima II Canal afluente do Mindu Demolida

Nascente do Mindu ETE Mindu FS/FAE R. Bem-te-vi, Cidade de Deus Mindu Ativa

PROURBIS
ETE AH 01 UASB – Lodos ativados Avenida Hilário Gurjão, Jorge Teixeira Drenagem Ativa
ETE AH 03 UASB – Lodos ativados Avenida Hilário Gurjão, Jorge Teixeira Drenagem Ativa

Viver Melhor II – Cidadão XI ETE Viver Melhor II UASB (Mizumo) R. Villa Lobos, Cj. Viver Melhor II – Cidade de Deus, 
acesso pelo Villa Nova Canal afluente do Mindu Ativa

Viver Melhor III – Cidadão XIII ETE Viver Melhor III Filtração biológica Av. Autaz Mirim, Cj. Viver Melhor III – Cidade de Deus Canal afluente do Mindu Ativa

Gi
ga

nte

Augusto Montenegro III
ETE I Augusto Montenegro FS/FA R. Marginal, Cj. Augusto Montenegro

Igarapé da Redenção

Ativa
ETE II Augusto Montenegro FS/FAI R. 05 (Cloritta), Cj. Augusto Montenegro Ativa

Jardim de Versalles ETE Jardim de Versalles FS/FA R. Ulisses Tapajós com Rua 12 – Planalto Ativa
Vista Bela ETE Vista Bela UASB – Lodos ativados R. Mário Donato, Cj. Vista Bela Ativa

Ta
ru

mã

Nova Cidade
ETE Nova Cidade Deep Shaft R. Panamá, 287, qd 26, Área 07 – Nova Cidade Afluente Igarapé do Passarinho Ativa
Lagoa Área 13 Lagoa de estabilização Final da rua 67, área 13 – Nova Cidade Igarapé do Arara Ativa
Lagoa Área 14 Lagoa de estabilização R. Principal I, ao lado do Cj. Cidadão V Igarapé do Arara Ativa

Cidadão XII

ETE I Cidadão XII

FS/FA

R. Coletora A, Cj. Cidadão XII – Monte das Oliveiras

Igarapé da Bolívia

Ativa
ETE II Cidadão XII R. Coletor II, Cj. Cidadão XII – Monte das Oliveiras Ativa
ETE III Cidadão XII R. 8, Cj. Cidadão XII – Monte das Oliveiras Ativa
ETE IV Cidadão XII R. 231, Cj. Cidadão XII – Monte das Oliveiras Ativa

Galiléia

ETE I Galiléia FS/FA R. Rio Arnon com Rua Lago Vitória

Iggarapé do Passarinho

Ativa
ETE II Galiléia FS/FA Av. Tenente Roxana Bonessi Ativa
ETE III Galiléia FS/FA Av. Tenente Roxana Bonessi Ativa
ETE IV Galiléia FS/FA Av. Tenente Roxana Bonessi Ativa
ETE V Galiléia FS/FA Av. Tenente Roxana Bonessi Ativa
ETE VI Galiléia FS/FA Av. Tenente Roxana Bonessi Ativa
ETE VII Galiléia FS/FA R. Mar Glacial Ativa
ETE VIII Galiléia FS/FA Av. Tenente Roxana Bonessi Ativa
ETE IX Galiléia FS/FA Av. Tenente Roxana Bonessi Ativa
ETE X Galiléia FS/FA R. Monte Moriá Ativa

Renato Souza Pinto II/ Ribeiro 
Júnior

ETE Renato Souza Pinto II FS/FA R. C (Tarumã), Conj. Renato Souza Pinto II – Cidade 
Nova

Afluente Igarapé do Passarinho

Ativa

ETE I Ribeiro Jr FS/FA R. G (Rua Paulo Eduardo de Lima) Ativa
ETE II Ribeiro Jr FS/FA R. Q (Rua Correia Mendes) Ativa
ETE III Ribeiro Jr FS/FA R. H (Rua Rosinaldo Santos) Ativa

Villa Real
ETE I Villa Real FS/FA R. 14 (Gabriel Soares de Souza), Cj. Villa Real – Cid. 

Nova Igarapé do Passarinho
Ativa

ETE II Villa Real FS/FA Demolida

Villa da Barra
ETE I Villa da Barra FS/FA R. J, Conj. Villa da Barra – Monte das Oliveiras

Afluente Igarapé do Passarinho
Ativa

ETE II Villa da Barra FS/FA R. I, Villa da Barra – Monte das Oliveiras Ativa
ETE III Villa da Barra FS/FA R. Acaricó, subindo o barranco – Conj. Carlos Braga Ativa

Viver Melhor I ETE Viver Melhor Aeração/batelada Santa Etelvina, Conjunto Viver Melhor Igarapé do Matrinxã Ativa

Co
lôn

ia

Cidadão IX – Etapa I ETE Cidadão IX FS/FA Alameda Cosme Ferreira – Distrito Industrial II Igarapé da Colônia Ativa

Relação das Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’s) – SISTEMA ISOLADO
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Sistema Bacia Nome do
subsistema Nome da elevatória Endereço Destino final Situação

IN
TE

GR
AD

O

Ce
nt

ra
is

Centro - 
Educandos

EEE Betânia R. do Aterro – Betânia EEE Morro da Liberdade Ativa

EEE Morro da Liberdade R. São João (Prof. Plácido Serrano) – Morro da Liberdade EEE Santa Luzia Ativa

EEE Santa Luzia R. São João (Prof. Plácido Serrano) – Santa Luzia EPC Educandos Ativa

EEE C. Oliveira Machado R. 13 de maio c/rua São Francisco, Colônia O. Machado EEE Manoel Urbano Ativa

EEE I 13 de Maio R. 13 de maio, Colônia Oliveira Machado EEE C. Oliveira Machado Ativa

EEE II 13 de Maio R. 13 de maio, Colônia Oliveira Machado EEE C. Oliveira Machado Ativa

EEE Manuel Urbano R. Manoel Urbano 456 – Educandos EPC Educandos Ativa

EEE Pedro Botelho R. Pedro Botelho – Centro EPC Centro Ativa

EEE Mestre Chico R. Professor Ernani Simão – Cachoeirinha EPC Educandos Ativa

EEE Igarapé de Manaus R. Walter Rayol com 7 de Setembro – Centro EPC Centro Ativa

EEE Bittencourt R. Jonatas Pedrosa, Parque Jefferson Péres EPC Centro Ativa

EEE Gilberto Mestrinho Parque Residencial Gilberto Mestrinho – Cachoeirinha EEE Mestre Chico Ativa

EEE Sá Peixoto R. Sá Peixoto com rua Delcídio do Amaral EPC Educandos Ativa

EEE Raiz R. Ayres de Almeida, Residencial Raiz – Raiz EEE Betânia Ativa

EEE Nhamundá R. Nhamundá próximo à Rua Duque de Caxias – Praça 14 PV na Rua Major Gabriel/
EPC Centro Disponível

IS
OL

AD
OS

Ed
uc

an
do

s

Elisa Miranda EEE Elisa Miranda Dentro do Conjunto Eliza Miranda ETE Eliza Miranda Ativa

Residencial Petrópolis EEE final Residencial Petrópolis Dentro da área da ETE ETE Residencial Petrópolis Ativa

Sã
o R

aim
un

do

Bombeamento
EEE final I Bombeamento Dentro da área da ETE I Bombeamento ETE I Bombeamento Disponível

EEE final II Bombeamento Dentro da área da ETE II Bombeamento ETE II Bombeamento Disponível

Barra Bela EEE final Barra Bela Dentro da área da ETE Barra Bela ETE Barra Bela Ativa

Cidade Nova EEE final Cidade Nova Dentro da área da ETE Timbiras ETE Timbiras Ativa

Ozias Monteiro EEE final Ozias Monteiro Dentre da área da ETE Ozias Monteiro ETE Ozias Monteiro Ativa

Dom Pedro/
Kyssia/Tocantins

EEE final Tocantins Dentro da área da ETE Tocantins ETE Tocantins Ativa

EEE I Dom Pedro R. Manoel Borba Gato EEE 02 Dom Pedro Ativa

EEE II Dom Pedro R. Fernão Dias Paes Lemes com Av. Bartolomeu Bueno EEE 04 Dom Pedro Ativa

EEE III Dom Pedro R. José Alvarez Maciel EEE 04 Dom Pedro Ativa

EEE IV Dom Pedro R. José Bonifácio ETE Tocantins Ativa

EEE V Dom Pedro R. Diogo M. Furtado EEE 04 Dom Pedro Ativa

Sapolândia

EEE final I Sapolândia Dentro da área da ETE I Sapolândia EEE I Sapolândia Disponível

EEE final II Sapolândia Dentro da área da ETE II Sapolândia EEE II Sapolândia Disponível

EEE I Sapolândia R. Marginal Direita – Dom Pedro ETE I Sapolândia Disponível

EEE II Sapolândia R. Marginal Esquerda – Dom Pedro ETE II Sapolândia Disponível

Eldorado EEE final Eldorado Dentro da área da ETE Eldorado ETE Eldorado Ativa

João Bosco EEE João Bosco R. Dom Jackson Damasceno, Res. João Bosco – Flores ETE João Bosco Ativa

João Bosco II (Coroado) EEE final João Bosco II Dentro da área da ETE João Bosco II ETE João Bosco II Ativa

Jornalistas EEE final Jornalistas Dentro da área da ETE Jornalistas ETE Jornalistas Ativa

Samambaia
EEE I Samambaia Dentro do conjunto Samambaia, Rua Recife ETE Samambaia Ativa

EEE II Samambaia Dentro do conjunto Samambaia, Rua Recife ETE Samambaia Ativa

Ouro Verde/Canaã EEE final Ouro Verde Av. Des. João Machado, Cond. Ouro Verde – Alvorada ETE Ouro Verde Ativa

Villa Nova EEE Villa Nova R. Bernardo Ribeiro com Rua Fco. A Pigafetta, Cj. Villa Nova 
– Cidade de Deus ETE Villa Nova Disponível

Viver Melhor II EEE final Viver Melhor II Na área da ETE Viver Melhor II, Rua Villa Lobos, Cj. Viver 
Melhor II – Cidade de Deus ETE Viver Melhor II Ativa

Gi
ga

nt
e

Vista Bela
EEE Vista Bela R. 8, Conj. Vista Bela ETE Vista Bela Ativa

EEE final Vista Bela Dentro da área da ETE Vista Bela ETE Vista Bela Ativa

Ta
ru

m
ã

Nova Cidade

EEE E-02 R. Panamá, Área 07 –- Nova Cidade ETE Nova Cidade Ativa

EEE final Graúna Dentro da área da ETE Graúna – Nova Cidade ETE Graúna Ativa

EEE Área 05 R. 102, Área 05 – Nova Cidade ETE Nova Cidade Ativa

EEE Área 07 Margem esquerda igarapé do Passarinho, Área 07 – Nova 
Cidade EEE Área 02 Ativa

EEE Área 13 Final da rua 67, Área 13 – Nova Cidade EEE Área 13 Ativa

Viver Melhor

EEE final Viver Melhor Dentro da área da ETE Viver Melhor ETE Viver Melhor Ativa

EEE I Viver Melhor Dentro do Conjunto Viver Melhor ETE Viver Melhor Ativa

EEE II Viver Melhor Dentro do Conjunto Viver Melhor ETE Viver Melhor Ativa

Relação das Estações Elevatórias de Esgoto – EEE’s
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Mapa do sistema de esgotamento sanitário da área urbana da cidade de Manaus em 2014.
Fonte: DITEC.
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Principais ações em esgotamento sanitário

A Concessionária Manaus Ambiental não realizou grandes obras no sistema de esgotamento sanitário de 
Manaus em 2014. As obras previstas no Plano de Exploração de Serviços 2014 foram postergadas para 2015. 
Contudo, outros serviços, tais como a manutenção da rede coletora e dos órgãos acessórios, assim como a 
conservação e a limpeza das unidades operacionais continuaram a ser fiscalizados pela ARSAM. Destacaram-se:

1. ETE João Bosco e Vista Bela – Reposição de bomba de recirculação de lodo, furtada por vândalos 
(Notificação nº 043/2014 – DITEC/ARSAM).

ETE João Bosco (Coroado) sem bomba recirculação de após colocação da mesma.

ETE Tocantins, com equipamento obsoleto.

Resíduos da limpeza da ETE Vista Bela.

ETE III Cidadão XII.

Resíduos da limpeza da EEE Sapolândia margem direita.

2. ETE’s e EEE’s diversas – Remoção de equipamentos não mais utilizados e de entulhos, abandonados 
nas áreas das ETE’s e EEE’s (Notificação nº 044/2014 – DITEC/ARSAM). A concessionária realizou mutirão 
de conservação e limpeza nas unidades operacionais de esgotos, descrevendo tais ações no relatório de 
atendimento à referida notificação, e ainda apresentou o cronograma de capina para o ano de 2015.
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4. Qualidade de Esgotos – Solicitação de análise a ser feita pela Manaus Ambiental, acerca dos laudos 
das ETE’s em que não foram realizadas coleta e análise, sendo que os nomes não foram citados nos respec-
tivos relatórios mensais, com a descrição do motivo da não realização do serviço (Notificação nº 169/2014 
– DITEC/ARSAM.

5. Conclusão do 3º Diagnóstico de Esgotamento Sanitário de Manaus, referente a 2013. 

6. ETE 10 Galiléia – Solicitação de planejamento da coleta em conjunto com a equipe de manutenção/
operação da concessionária, afim de que a ETE esteja acessível e apta para avaliação de seu funcionamento 
e eficiência.

EEE Santa Luzia. EEE Betânia

3. SES Centro/Educandos – Reestabelecimento do pleno funcionamento das EEE’s, pertencentes ao 
Sistema de Esgotamento Centro/Educandos, considerando que foi constatado o não funcionamento das mes-
mas, por não conformidades diversas.

Acesso à ETE 10 Galiléia. Acesso após limpeza

7. ETE’s diversas – Estudo e avaliação dos motivos de baixa vazão de contribuição de esgoto, identifica-
do no momento da coleta de efluentes, nas ETE’s Galiléia I, Ribeiro Júnior II e III, Viver Melhor I e III (Notifica-
ção nº 071/2014 – DITEC/ARSAM.

8. ETE’s diversas – Elaboração de Relatório Técnico nº 042/2014 – DITEC/ARSAM, contendo um breve 
relato das condições operacionais das mais de 91 (noventa e uma) unidades operacionais, afim de que a ETE 
esteja acessível e apta para avaliação de seu funcionamento e eficiência.
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Fachada de uma etapa do Prourbis. Fachada ETE AH 01.

Tanque de tratamento ETE AH 01. Tanques de tratamento ETE AH 03.

Sistema incorporado

PROURBIS – Duas estações provisórias, do tipo UASB/lodos ativados foram incorporadas ao SES da 
concessionária, até que seja concluída a ETE do tipo Valo de Oxidação, que atenderá às etapas do programa.

ETE Eldorado com funcionamento parcial do aerador. ETE Eldorado com funcionamento normal do aerador.

ETE Jornalistas com aeradores paralisados. ETE Jornalistas com aeradores normalizados.
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ETE desativada

Conforme mencionado anteriormente, a ETE III do Conjunto Villa Nova foi demolida para que a prefeitura 
realizasse obras de urbanização na comunidade, fato dificultado pelas construções existentes no entorno da 
estação. Para o funcionamento do sistema, os esgotos dessa área foram recalcados por uma nova EEE para 
a ETE I do conjunto.

ETE III Vila Nova antes da demolição. Área da ETE III após demolição.

Localização das ETE’s do PROURBIS no bairro Jorge Teixeira

Imagens: Google Earth e Google Maps, 2014.

Res. Helso do Carmo Ribeiro

Res. Dep. Francisco Queiroz
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A Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS, sociedade de economia mista, constituída pela Lei Estadual nº 
2.325, de 08 de maio de 1995, é a concessionária estadual que tem exclusividade no Amazonas para exploração 
dos serviços de gás canalizado. Essa exploração consiste na distribuição e comercialização de Gás Natural – GN, 
bem como atividades correlatas e afins, necessárias à distribuição de gás para todo o segmento consumidor.  

O Decreto nº 30.776, publicado em 06 de dezembro de 2010 (DOE), dispõe sobre a fiscalização e re-
gulação da prestação de serviços e resultados econômicos e financeiros da CIGÁS e estabelece que cabe 
ao Poder Concedente, representado pela ARSAM, as prerrogativas de realizar avaliação de metas e padrões 
estabelecidos na legislação. Para tal, impõe medidas e sanções quando for o caso.   

A CIGÁS deu início às operações em fevereiro de 2010, atendendo, inicialmente, um cliente de usina ter-
melétrica.  Em setembro de 2010, também foi concluída a última etapa das obras do sistema de distribuição 
de gás (ramais termelétricos) e derivações, totalizando a implantação de 43 km de rede de gás canalizado. 
Toda essa extensão possui rede de fibra ótica, cinco estações de medição e regulagem de pressão, duas 
estações de odorização de gás natural e demais equipamentos de controle e segurança das operações. Para 
essa etapa foram investidos cerca de R$ 140 milhões.

Em dezembro de 2014, a CIGÁS já contava com 75km de dutos implantados e comercializava, em mé-
dia, 3.429.000 m3/dia de GN, atendendo a 50 (cinquenta) clientes contratados, distribuídos pelos seguintes 
segmentos:

• Consumo do segmento termoelétrico médio: 3.360.000 m³/dia;
• Consumo do segmento não térmico médio: 69.000 m³/dia;
• Usinas térmicas atendidas em Manaus: 07 (sete);
• Usinas térmicas atendidas no interior: 04 (quatro);
• Cidades: Anori, Anamã, Codajás e Caapiranga;
• Postos de Gás Natural Veicular – GNV: 06 (seis);
• Indústrias: 30 (trinta);
• Comércios: 02 (dois);
• Empresa de Gás Natural Comprimido – GNC: 01(uma).

Volume de gás natural (GN) comercializado pela CIGÁS: média de 2011 a 2014

M
ilh

õe
s 

m
³/

di
a

(*) Média até dezembro 2014

4.1.4 Regulação dos serviços de distribuição de Gás Natural Canalizado – GNC 

Fonte: CIGÁS, 2014.
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Mapa da rede da Cigás em Manaus: gás natural está em todas as zonas da cidade, com cerca de 75 km de dutos implantados.
Fonte: DITEC.
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Seção típica de vala e assentamento de duto pelo método de desfile de tubos, na Av. Solimões, no bairro do Distrito  Industrial,
zona Leste da cidade de Manaus, em fev/2014.

Obras do plano de expansão do sistema de distribuição de gás canalizado realizadas em 2014 

Em 2014, a ARSAM fiscalizou a continuação das obras de implantação da rede de gás do Parque Mauá, 
fase II da expansão da rede de gás natural canalizado do Distrito Industrial, com a implantação de 29,7km 
de dutos, para o atendimento do segmento industrial. A rede alcançou 75km de extensão em dezembro de 
2014. As obras de implantação de dutos foram executadas da maneira convencional, utilizando-se de desfile 
de tubos (abertura de vala) e, em sua maioria, foram lançados, aplicando-se o método não destrutivo de furo 
direcional, conforme mostrado abaixo:

Sequência do serviço de lançamento de duto pelo método de desfile de tubos, mostrando as sinalizações e acessórios não aparentes, utilizados na 
sua execução (placa de sinalização em concreto, fita de aviso com tela e bi tubo para instalação da malha de fibra ótica, utilizada no monitoramento 

da rede na Av. Torquato Tapajós e Av. Solimões, em março/2014.

Implantação de dutos na Av. Solimões, Distrito Industrial, utilizando o método não destrutivo de furo direcional, em fev/2014.
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Segurança e sinalização
A CIGÁS possui um sistema de supervisão, com monitoramento de 24h da rede de distribuição, a partir 

do Centro de Controle Operacional (CCO). Por meio de um sistema de fibra ótica, os dados são atualizados 
a cada segundo, com informações sobre a vazão, pressão e temperatura do gás natural, bem como o fecha-
mento remoto das válvulas. Câmeras de segurança foram instaladas em pontos de interesses nas estações 
localizadas nas termoelétricas e nas vias públicas de Manaus. É um dos sistemas mais modernos em operação 
no Brasil, no ramo de distribuição de gás.

Centro de Controle Operacional (CCO) monitora a rede de gás natural canalizado em tempo real. Foto: Cigás

Marcos e placas utilizados pela Cigás para identificação de sua rede de dutos na área urbana e rodovias. Fotos: Cigás.

Simulado de Atendimento à Emergência de Vazamento de Gás Natural – SAEVGN
O SAEVGN é um simulado de iniciativa da CIGÁS, com o objetivo de monitorar situações de segurança 

e emergência. O simulado faz parte do Plano de Atendimento à Emergência – PAE, desenvolvido pela Ge-
rência Operacional de Segurança e de Meio Ambiente da CIGÁS, com a colaboração de instituições públicas 
de segurança, controle do trânsito, socorro médico, concessionária de energia, juntamente com a ARSAM, 
órgão regulador e fiscalizador do serviço de distribuição de gás natural no Estado do Amazonas. A simulação 
planejada para o final de 2014 foi postergada para janeiro de 2015 pela concessionária. 
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Plano de Expansão do Sistema de Distribuição de Gás Canalizado

Expansão da rede de dutos de gás natural canalizado, iniciando pelo bairro Vieiralves, zona Centro-Sul de Manaus,
previsto para as fases III e IV de obras de expansão. Mapa: Cigás.

Em 2014, a CIGÁS continuou investindo na implantação de sua malha de dutos, com o intuito de abaste-
cer diversas áreas de Manaus, iniciando com a construção da rede de distribuição de gás natural canalizado 
no bairro Vieiralves, Zona Centro-Sul, para atender aos segmentos residencial e comercial, com pequenos 
volumes de consumo.

Em 2014, a ARSAM realizou 72 (setenta e duas) fiscalizações, referentes aos serviços de distribuição 
de gás natural, prestados pela Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS. A maioria das ações envolveu o 
acompanhamento da segunda fase das obras de expansão da rede de distribuição de gás natural, por meio 
da implantação de ramais industriais do Distrito Industrial de Manaus. Essa etapa teve início em novembro 
de 2013 e mais de 70% de seu escopo foi concluído no final desse ano.  A fiscalização acompanhou as im-
plantações das tubulações de aço de carbono, destinadas ao atendimento de 12 (doze) indústrias do polo de 
Manaus. Serão implantados, ainda, 29 Km de gasodutos, o equivalente a um investimento de R$ 45 milhões. 
Também foram realizadas vistorias nas instalações de gás da Eletrobrás Amazonas Energia nos municípios de 
Caapiranga, Anamã, Anuí e Codajás. Em cumprimento à Portaria nº 128, publicada pela Agência Nacional do 
Petróleo (ANP), a ARSAM elaborou um parecer técnico a respeito da dispensa de odorização de gás natural 
nas usinas do interior do Estado do Amazonas.
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Cabe à Diretoria Comercial de Tarifas – DCT  a supervisão das atividades desenvolvidas pelos departa-
mentos de: Regulação e Regime Tarifário, Custos e Investimentos, Auditoria Econômico-Financeira e Informa-
ções e Apoio. Tais departamentos são responsáveis pela execução, coordenação, controle, acompanhamento 
e supervisão das ações relacionadas à evolução operacional e econômico-financeira das empresas. Eles 
também realizam a análise e sistematização das informações, referentes aos custos e investimentos dos 
serviços públicos concedidos, delegados e/ou permitidos pelo Governo do Estado do Amazonas à iniciativa 
privada, conforme segue abaixo:

• Análise e formulação de pareceres sobre seguros e garantias para o cumprimento das obrigações 
contratuais dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário de Manaus.

• Análise e formulação de parecer acerca dos Planos Anuais de Exploração dos Serviços – PES 2014 
/2015.

• Formulação de pareceres acerca de reclamações de clientes por faturamento indevido dos serviços 
públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário de Manaus.

• Formulação de pareceres sobre o cancelamento de faturas dos serviços públicos de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário de Manaus, decorrentes da não prestação dos serviços.

• Formulação de pareceres acerca de reclamações e denúncias sobre o transporte rodoviário intermuni-
cipal coletivo de passageiros no Estado do Amazonas.

• Formulação de pareceres acerca do cadastro de clientes beneficiários da tarifa social dos serviços 
públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário de Manaus.

• Formulação de parecer acerca da redução da alíquota de contribuição patronal à seguridade social 
(Leis nº 12.715/2012 e nº 12.844/2013).

• Formulação de pareceres acerca de sugestões de penalidades de multa em desfavor da Manaus Am-
biental S/A, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitá-
rio de Manaus.

• Análise e formulação de pareceres acerca da renovação de contratos para prestação de serviços à 
ARSAM.

• Análise e formulação de parecer sobre pleito de reajuste tarifário, proposto pelo Sindicato das Empre-
sas de Transporte de Passageiros por Fretamento de Manaus – SIFRETAM.

• Formulação de parecer sobre homologação do sistema tarifário a ser praticado pela CIGÁS, e sobre sua 
política de incentivo à adimplência em 2014.

• Análise e formulação de parecer sobre o cálculo do índice de reajustamento tarifário dos serviços de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário de Manaus.

• Análise e formulação de parecer sobre o 5º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão dos Serviços 
Públicos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Manaus.

• Análise e formulação de parecer sobre os Anexos 9 e 10 do Contrato de Concessão dos Serviços 
Públicos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Manaus.

• Análise e formulação de parecer sobre a contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços de auditoria técnico-contábil externa, destinada a atender às necessidades de fiscalização 
da ARSAM, conforme prerrogativas dispostas no Contrato de Concessão dos Serviços Públicos de 
Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário da Cidade de Manaus.

4.2 Diretoria Comercial e de Tarifas – DCT

Estrutura tarifária dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Manaus

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 de Manaus de 2000. As tarifas vigentes, ao longo do ano de 2014, são as apresentadas nos quadros 
a seguir.
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Classes de consumo Faixas de consumo Tarifa* R$/m3

Social 0 a 15 m3 1,332 

Residencial

0 a 10 m3 2,664 

11 a 20 m3 5,163 

21 a 30 m3 7,882 

31 a 40 m3 10,736 

41 a 60 m3 12,387 

> 60 m3 14,123 

Industrial
0 a 40 m3 12,328 

> 40 m3 16,907 

Público
0 a 12 m3 12,328 

> 12 m3 16,907 

Comercial
0 a 12 m3 9,449 

> 12 m3 13,158 

Fonte: DCT/ARSAM.

Nota: Valores vigentes a contar a partir de 1º de abril de 2014, com base nas  Cláusulas 9.4, 9.42, 9.5 e 9.8 do Contrato de Concessão da Prestação 
dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Manaus, de 04/07/2000, (reajuste ordinário – valor anterior vigente 
acrescido de 5,60% do Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM da Fundação Getúlio Vargas – FGV acumulado de novembro de 2013).

Pontos de uso Classe Consumo* (R$/m3)

1 a 3 A 12
4 B 15
5 C 20
6 D 25
7 E 30

8 a 9 F 35
10 a 15 G 40

Acima de 15 H 45

Multiplicador do valor do consumo de água
para cobrança pela utilização da rede de esgoto

Multiplicador 1,00

Fonte: DCT/ARSAM.

A classe residencial social de clientes foi estabelecida por meio do 5º Termo Aditivo do Contrato de Con-
cessão e teve sua implementação publicada pelo Decreto nº 2.748 de 3 de abril de 2014.

Sugestão de penalidades
De acordo com o contrato de concessão, a fiscalização, abrangendo todas as atividades da conces-

sionária desses serviços, durante o prazo da concessão, será executada pelo Poder Concedente (Prefeitura 
Municipal de Manaus), ou por entidade conveniada, neste caso a ARSAM. O Poder Concedente, garantida a 
ampla defesa, poderá aplicar, com base nos pareces técnicos da agência, as sanções de advertência, multa 
ou caducidade da concessão, se constatada a inexecução parcial ou total das obrigações estabelecidas nas 
normas e regulamentos em vigor.

Com relação às sanções emitidas pela ARSAM, à Concessionária Manaus Ambiental S/A, foram sugeri-
das ao poder concedente 3 (três) penalidades de multa, alcançando, assim, o montante de R$ 476.287,50 
(quatrocentos e setenta e seis mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Foram ainda emitidas 
55 (cinquenta e cinco) notificações e 12 (doze) advertências, conforme gráfico a seguir.

Estrutura tarifária dos serviços de água e esgoto de Manaus em 2014

Estimativa de consumo não medido em 2014
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No que diz respeito às informações comerciais da Concessionária Manaus Ambiental (ligações de água, 
classes de consumo e número de economias, por exemplo), que direcionam as verificações das metas e 
indicadores físicos da qualidade dos serviços de água e esgoto, a ARSAM/DCT apresenta no quadro abaixo 
os dados comparativos entre os anos de 2011 a 2014. 

Classes
de consumo

Ligações totais/ano Economias totais/ano

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

RESIDENCIAIS 366.632 387.227 403.758 354.282 449.064 492.145 515.348 434.694

COMERCIAIS 14.067 14.486 14.794 11.872 24.265 24.502 24.631 19.274

INDUSTRIAIS 727 753 751 462 771 797 795 484

PÚBLICAS 1.653 1.761 1.850 1.574 2.039 2.187 2.257 1.822

MISTAS 4.983 4.989 5.079 3.985 0 0 0 0

Total 388.062 409.216 426.232 372.175 476.139 519.631 543.031 456.274

Fonte: DCT/ARSAM e Cadastro Comercial da Manaus Ambiental S/A (dez/2011, 2012, 2013 e 2014).

Número de ligações/economias de água de 2011 a 2014

Fonte: DCT/ARSAM.

Classificação das ligações de água em 2014

Fonte: DCT/ARSAM.

Classificação das economias de água em 2014

Fonte: DCT/ARSAM.

Número de ligações/economias de água de 2011 a 2014

Penalidades atribuídas à Manaus Ambiental S/A
pela ARSAM de 2011 a 2014

Valores de multas atribuídas à Manaus Ambiental S/A
de 2011 a 2014. 

Fonte: DCT/ARSAM. Fonte: DCT/ARSAM.
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Quanto às ligações/economias de esgoto, a ARSAM/DCT também fez um comparativo dos dados de 
2011 a 2014, conforme quadro e gráfico abaixo:

Classes
de consumo

Ligações totais/ano Economias Totais/Ano

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

RESIDENCIAIS 62.960 67.989 77.689 45.170 78.965 84.097 94.593 51.266

COMERCIAIS 5.817 5.855 5.876 3.076 9.581 9.468 9.443 5.124

INDUSTRIAIS 384 389 390 163 395 400 401 167

PÚBLICAS 475 487 502 207 569 588 608 223

MISTAS 1.420 1.415 1.409 509 0 0 0 0

Total 71.056 76.135 85.866 49.125 89.510 94.553 105.045 56.780

Fonte: DCT/ARSAM e Cadastro Comercial da Manaus Ambiental S/A (dez/2011, 2012, 2013 e 2014).

Número de ligações/economias de esgoto de 2011 a 2014

Fonte: DCT/ARSAM.

Classificação das ligações de esgoto em 2014

Fonte: DCT/ARSAM.

Classificação das economias de esgotoem 2014

Fonte: DCT/ARSAM.

Número de ligações/economias de esgoto de 2011 a 2014
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4.3 Diretoria Jurídica – DIJUR

Cabe à Diretoria Jurídica – DIJUR a representação judicial e extrajudicial, ativa e passiva da ARSAM, nos 
assuntos jurídicos de seu interesse, em qualquer juízo ou instância, em caráter privativo. Também cabe a esta 
diretoria a realização da advocacia preventiva, mediante a apresentação de anteprojetos de lei, normas, regu-
lamentos e quaisquer instrumentos de natureza jurídica. A DIJUR  também assessora os gestores principais 
desta autarquia, em matéria jurídica, por meio de orientação, ou mediante emissão de pareceres, ou elabora-
ção de outros documentos, em processos ou procedimentos pertinentes à finalidade da ARSAM. Tais ações 
são realizadas com vistas ao controle prévio da conformidade da prática dos atos conforme a lei.

No ano de 2014, a DIJUR emitiu 142 (cento e quarenta e dois) despachos, 150 (cento e cinquenta) 
pareceres e 37 (trinta e sete) promoções. Dentre as principais participações dessa diretoria, destacam-se a 
Audiência Pública sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, proposta pela Prefeitura Municipal de Ma-
naus e as representações no Conselho Estadual do Meio Ambiente do Amazonas – CEMAAM e no Conselho 
Estadual dos Direitos da Pessoa Com Deficiência – CONEDE. 

Quanto aos processos judiciais dos quais a ARSAM é parte na Justiça Comum, destaca-se a ação civil 
pública para a regulamentação da Lei Estadual nº 3.006/2005, que dispõe sobre o serviço de transporte co-
letivo rodoviário intermunicipal de passageiros, contemplando a licitação de operadores e a política tarifária 
do setor. Na esfera comum e no Tribunal de Contas do Estado tramitam dois processos da ARSAM. Não há 
processos na Justiça Federal nem na Justiça do Trabalho.

4.4 Diretoria de Energia e Transporte – DET

Cabe à Diretoria de Energia e Transportes – DET a supervisão das atividades desenvolvidas pelos de-
partamentos de energia e transportes, aos quais se atribuem as prerrogativas de regulação, planejamento, 
coordenação, acompanhamento, proposição e supervisão de estudos, elaboração de programas e projetos 
sobre recursos energéticos do Amazonas. Além dessas atribuições, estão as referentes às ações ligadas aos 
serviços públicos regulares de transporte coletivo intermunicipal aquaviário e rodoviário de passageiros. 

A DET também presta auxílio para a formulação e implementação de diretrizes para a política energética 
estadual, assim como o acompanhamento, 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. 
A DET realiza, ainda, o acompanhamento e estimula o desenvolvimento do uso das energias solar, térmica 
fotovoltaica e de combustíveis – tais como gás natural, biomassa com resíduos agrícolas e florestais, óleos 
vegetais, lenha, carvão vegetal e biogás. É também atribuição da DET o controle da execução das atividades 
relativas ao cumprimento das metas previstas para os respectivos serviços e seus contratos de concessão.

A ARSAM, representada pelo Diretor de Energia e Transportes, possui assento no Comitê Gestor do Pro-
grama Luz Para Todos no Estado do Amazonas. No comitê ele faz o acompanhamento de todas as sessões 
ordinárias e extraordinárias dos gestores do Programa de Universalização da Eletricidade. Também acompa-
nha o comitê das visitas às comunidades atendidas pelo programa, a fim de avaliar a realização de serviços 
de eletrificação rural, ouvindo os questionamentos dos interessados. A ARSAM, por meio da DET, participa 
das reuniões do Programa de Ações Integradas para a promoção das ações complementares.

Destacam-se como principais atividades:
• Recadastramento das empresas de transporte rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros da 

modalidade regular;
• Participação em audiências públicas sobre as concessões, a títulos precários, no serviço de transporte 

rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros, nos municípios de Iranduba e Manacapuru; 
• Elaboração de confecção de textos técnicos e informativos, relacionados ao serviço de transporte 

intermunicipal de passageiros, em resposta à demanda da Unidade de Gerenciamento do Projeto Copa 
2014, para fins de avaliação para proposta de construção de uma nova rodoviária para a capital;

• Atualização e revisão da Minuta de Decreto, para regulamentação da Lei nº 3.006, de 29 de novembro 
de 2005, que dispõe sobre o serviço público de transporte rodoviário intermunicipal coletivo de passa-
geiros;
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Cabe à Diretoria de Procedimentos e Logística – DPL a supervisão das atividades desenvolvidas pelos 
departamentos de fiscalização, sobre a execução, coordenação, supervisão, orientação das atividades, refe-
rentes aos serviços públicos de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Essa diretoria realiza a 
coordenação, execução e planejamento dos aspectos logísticos das bases e dos princípios para a fiscaliza-
ção da prestação desses serviços. Nas fiscalizações realizadas diariamente na Rodoviária Huascar Angelim, 
em Manaus, é verificado o cumprimento de horários de chegada e saída de ônibus rodoviários intermunici-
pais, assim como as gratuidades garantidas por lei. A segurança e a lotação dos veículos regulares, ou sob 
a modalidade de fretamento, também são conferidas, além do cumprimento da pontualidade nos horários de 
chegada e saída das linhas de ônibus intermunicipais. 

No que diz respeito à regulação de Transporte Rodoviário Intermunicipal Coletivo de Passageiros, a Lei 
n.º 3.006/2005 disciplina a exploração desse serviço no Amazonas, na modalidade regular e fretamento. As 
empresas atuam formalmente, cumprindo as obrigações previstas na Resolução nº 001/2010 – GDP/AR-
SAM, publicada em 03 de março de 2010, que define as regras pertinentes ao cadastramento das sociedades 
empresariais que atuam no setor. 

A DPL fiscaliza, diariamente, os transportes públicos intermunicipais, nas barreiras fixas de controle, lo-
calizadas no entroncamento das rodovias BR–174 e AM–010, na Ponte Rio Negro e no Terminal Rodoviário do 
Município de Rio Preto da Eva. Para coibir o transporte clandestino de passageiros, são realizadas operações 
volantes ao longo das rodovias intermunicipais, no porto da Balsa do São Raimundo (embarque com destino 
ao município de Cacau Pirêra pela Ponta do Brito), e na travessia com destino aos municípios de Iranduba, 
Manacapuru e Novo Airão. 

Em 2014, foram interceptadas, pela fiscalização da ARSAM, 23.599 (vinte e três mil, quinhentas e noven-
ta e nove) viagens rodoviárias intermunicipais, realizadas pelas empresas permissionárias Aruanã, Emtram, 
Master, Eucatur e Expresso Transamazônica. Neste ano, as ações de fiscalização foram intensificadas em 
pontos estratégicos das principais rodovias que dão acesso aos municípios de Careiro da Várzea, Careiro 
Castanho, Autazes, Manaquiri, Manacapuru e Itacoatiara. Foram fiscalizados os trajetos utilizados pelas em-
presas permissionárias, incluindo os serviços prestados por outros modais rodoviários, como o fretamento. 

As viagens realizadas por linhas intermunicipais foram efetivamente fiscalizadas, principalmente nas bar-
reiras fixas de controle e na Ponte Rio Negro. Constatou-se que conforme ocorre o aumento da demanda de 
passageiros, aumenta a necessidade de demanda em períodos festivos ou feriados prolongados. A ARSAM 
exigiu ônibus extras nessas ocasiões e foi atendida pelas permissionárias. Além da segurança dos passa-
geiros, foi verificado, com rigor, o cumprimento do direito à gratuidade e da pontualidade das empresas 

• Realização de inspeção técnica no Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de 
Manacapuru;

• Realização de inspeção técnica na Associação de Taxistas de Novo Airão;
• Início do processo de cadastramento de pessoas jurídicas e físicas, interessadas em realizar transporte 

remunerado intermunicipal de passageiros, na modalidade fretamento. 

4.5 Diretoria de Procedimentos e Logística – DPL

PERMISSIONÁRIOS QUANTIDADE

Aruanã 51
Eucatur 18
Emtram 24
Master 16
Expresso Transamazônica 03
Total 112

Fonte: DPL/ARSAM.

Número de vistorias realizadas em 2014 nas empresas de transporte intermunicipal
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PERMISSIONÁRIOS Nº DE VEÍCULOS
FISCALIZADOS

VEÍCULOS C/
IRREGULARIDADES EXTRAS

ARUANÃ 13.468 38 78

EMTRAM 3.221 6 150

MASTER 3.692 17 49

EUCATUR 2.432 9 18

EXPRESSO TRANSAMAZÔNICA 786 5 10

TOTAL 23.599 75 305

Fonte: DPL/ARSAM.

Quadro de fiscalização de permissionários do transporte intermunicipal de passageiros em 2014

permissionárias do setor. Devido à necessidade de disciplinar o disposto no Art. 25, da Lei nº 3.006/2005, foi 
publicada a Resolução nº 002/2009 – CERCON/GDP/ARSAM, que trata da isenção do pagamento de tarifa ou 
desconto no valor da passagem. Esse benefício é concedido a pessoas com deficiência física, auditiva, visual, 
mental e outras reconhecidas na Lei Federal nº 010.048/2000. Além desses usuários, também são isentos:

• Policiais civis, militares e agentes penitenciários em serviço (Art. 255, II da Constituição Estadual); 
• Idosos maiores de 60 anos; 
• Estudantes da rede escolar oficial (durante o período letivo e devidamente uniformizados e identificados); 
• Crianças menores de 10 anos de idade (devidamente acompanhadas de responsável);
• Pessoas aposentadas por invalidez (em qualquer regime de previdência pública, comprovadamente 

acometidas das doenças descritas na Lei Federal nº 8.213/1991). 
A referida resolução determina, ainda, que depois de excedidos os lugares gratuitos, os beneficiários que 

quiserem viajar poderão fazê-lo com benefício de pagamento de 50% da tarifa prevista. 
Em 2014 foram transportados pelas rodovias intermunicipais, 349.175 (trezentos e quarenta e nove mil, 

cento e setenta e cinco) passageiros. Desses, 31.140 (trinta e um mil, cento e quarenta) viajaram gratuita-
mente, com direito assegurado pelas permissionárias. 

Além das fiscalizações diárias dos trajetos intermunicipais, operados pelas linhas permissionárias, 
anualmente são realizadas vistorias na frota intermunicipal de veículos rodoviários. Nesse ano, foram reali-
zadas 112 (cento e doze) vistorias nas garagens  das empresas Aruanã, Emtram, Master, Eucatur e Expresso 
Transamazônica. Os fiscais utilizaram um check list com mais de 30 (trinta) itens obrigatórios para casos de 
pane, dispositivos refletivos, condições de higiene e funcionamento dos banheiros, iluminação interna e exter-
na, cintos de segurança, entre outros. Após esse processo, os veículos regulares recebem o selo de vistoria 
da ARSAM, válido por um ano. O prazo de conclusão das vistorias é de quinze dias, devido à demanda de 
ações, que devem ser sincronizadas com os horários de chegada dos ônibus em suas respectivas garagens.

EMPRESAS
GRATUIDADE TOTAL DE 

PASSAGEIROS
TOTAL

Idoso Policial Deficiente Criança Estudante GRATUITOS PAGANTES

ARUANÃ 6.496 457 71 3.758 29 10.784 112,667 123.451

EMTRAM 4.921 705 58 1.561 15 7.260 67.697 74.957

MASTER 5.343 517 35 1.673 22 7.590 74.131 81.721

EUCATUR 2.369 122 15 1.286 7 3.799 45.661 49.460

EXPRESSO
TRANSAMAZÔNICA 1.005 58 19 593 5 1.680 17.879 19.559

TOTAL 20.134 1.859 198 8.871 78 31.140 318.035 349.175

Fonte: DPL/ARSAM.

Número de passageiros transportados por empresas permissionárias em 2014. 
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Nas fiscalizações periódicas e operações especiais, realizadas pela DPL, foram aplicados 381 (trezentos 
e oitenta e um) autos de constatação. Na Rodoviária Huáscar Angelim foram aplicados 75 (setenta e cinco) 
autos; no posto de fiscalização da barreira (saída da capital) 22 (vinte e dois); e na Ponte Rio Negro 284 
(duzentos e oitenta e quatro).

Na modalidade de fretamento, que consiste na contratação para prestação do serviço, em circuito fe-
chado, ocasional ou contínuo, por pessoas físicas ou jurídicas, sem a venda de passagens, é feita a 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. 

Na modalidade de fretamento contínuo, a ARSAM emite, a partir de solicitações por escrito, autorizações, 
de título precário, após vistoria. Para realizar o serviço, os condutores devem comparecer ao posto da AR-
SAM, localizado no Terminal Rodoviário Internacional Huáscar Angelim, para solicitação de autorização escri-
ta, mediante pagamento de taxa administrativa. À semelhança do transporte regular, os veículos de fretamento 
devem apresentar os mesmos critérios obrigatórios exigidos: ter aplicação rodoviária, no que diz respeito aos 
equipamentos de segurança e condições de tráfego.

As normas estabelecidas para esse serviço estão previstas na Resolução nº 003/2007/CERCON–GDP/
ARSAM, que dispõe sobre o serviço de transporte intermunicipal, realizado por linhas regulares e por veículos 
de fretamento, inclusive os restritos ao tipo eventual, contratado por instituições religiosas ou filantrópicas, 
que precisam se deslocar para outras cidades do interior, para fins de recreação, ou atividades com ou sem 
fins lucrativos. Nesse caso, após vistoria. a ARSAM emite autorização.

De acordo com o Departamento de Logística, em 2014 foram transportados 414.777 (quatrocentos e 
quatorze mil, setecentos e setenta e sete) passageiros, utilizando fretamento com destino aos municípios e 
comunidades localizadas nas rodovias BR-174 e AM-010. O posto de fiscalização da ARSAM, localizado na 
barreira de entroncamento dessas rodovias, alcançou o resultado de 14.288 (quatorze mil, duzentos e oitenta 
e oito) viagens interceptadas nesse ano.

Taxis fretados fiscalizados na barreira
Outro setor fiscalizado foi o dos táxis intermunicipais. De acordo com a Lei nº 3.006/2005, que dispõe 

sobre o serviço de transporte rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros por fretamento e que indica, 
inclusive, as características dos veículos que serão utilizados, é vedada a utilização de táxi-lotação. Sendo 
assim, são realizadas fiscalizações fixas e volantes nos principais acessos intermunicipais, objetivando coibir 
esta prática. Em 2014, foram transportados por táxis 75.196 passageiros. A ARSAM interceptou 21.173 (vin-
te e um mil, cento e setenta e três) viagens, realizadas pelos táxis que praticam o fretamento e que cruzaram 
a barreira de fiscalização, localizada no entroncamento das rodovias AM-010 e BR-174.

Veículos fiscalizados
Destino Passageiros

RPE/ITA PFG
Total

RPE/ITA PFG
Total

O M V K P E R TOTAL AM-010 BR -174 AM-010 BR-174

5.934 1.618 917 5 5.814 - - 14.288 8178 6110 14.288 242.073 172.704 414.777

O – Ônibus, M - Microônibus, V – Vans, K – Kombi, P – Particular, E – Escolar, R – Rota de empresas.  
Abreviaturas: RPE – Rio Preto da Eva, ITA – Itacoatiara, PFG – Presidente Figueiredo.

Fonte: Relatórios DPL/ARSAM

Viagens
interceptadas Táxi

Destino Passageiros

RPE ITA ITP PFG
Total

RPE ITA ITP PFG
Total

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

TOTAL 21.173 10.594 1.372 9.207 21.173 43.090 32.106 75.196

Abreviaturas: RPE – Rio Preto da Eva, ITA – Itacoatiara, ITP – Itapiranga, PFG – Presidente Figueiredo.
Fonte: Relatórios DPL/ARSAM

Número de viagens de veículos de fretamento fiscalizadas em passagem pela barreira das rodovias BR-174/AM-010 em 2014 

Número de viagens fiscalizadas pela ARSAM na barreira das rodovias BR-174 e AM 010 em 2014
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Fiscalização na Ponte Rio Negro
Desde a sua inauguração, em outubro de 2011, a Ponte Rio Negro conta com o trabalho dos fiscais da 

ARSAM, que verificam, diariamente, as viagens realizadas pelos ônibus das permissionárias, nos trajetos 
com destino aos municípios de Iranduba, Novo Airão, Manacapuru e comunidades adjacentes. Veículos como 
táxis, vans, micro-ônibus e outros que praticam o afretamento em rotas semelhantes, também passam por 
essa fiscalização.  

No ano de 2014, foram 90.057 (noventa mil e cinquenta e sete) passageiros que passaram pela ponte, 
utilizando o sistema de transporte intermunicipal. Foram fiscalizadas 6.073 (seis mil e setenta e três) viagens, 
realizadas por empresas permissionárias e veículos fretados, conforme dados dos quadros abaixo:

Fiscalização noturna
Todas as sextas-feiras são realizadas fiscalizações noturnas na barreira de controle, localizada na saída 

da capital (na entrada das rodovias AM-010 e BR-174), com o objetivo de coibir o transporte clandestino 
de passageiros e garantir segurança aos usuários. Em 2014, foram fiscalizadas 1.024 (mil e vinte e quatro) 
viagens noturnas, realizadas pelas permissionárias do serviço de transporte rodoviário intermunicipal, que 
transportaram mais de 30 mil passageiros.

Fiscalização volante
De segunda a sábado, das 7h às 17h e domingo das 7h às 12h, a ARSAM também realiza fiscalizações 

volantes nos municípios de Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Rio Preto da Eva, Careiro da Várzea e Careiro 
Castanho.

Eis abaixo os dados referentes a 2014:

Veículos fiscalizados
Destino Passageiros

IRA MPU NAIR
Total

IRA MPU NAIR
Total

O M V K P TOTAL AM-070 AM-070

1.217 592 1.242 - 3.022 6.073 1.206 4.286 581 6.073 23.207 60.823 6.027 90.057

Legenda: O – Ônibus, M - Microônibus, V – Vans, K – Kombi, P – Particular, R – Rota de Empresa
Abreviaturas: IRA – Iranduba, NAIR – Novo Airão, MPU – Manacapuru.

Fonte: Relatórios DPL/ARSAM

Táxis
interceptados

Destino Passageiros

IRA MPU NAIR
Total

IRA MPU NAIR
Total

AM-070 AM-070

17.612 18.908 3.656 40.176 68.480 74.765 14.415 157.660

Abreviaturas: IRA – Iranduba, MPU – Manacapuru, NAIR – Novo Airão.
Fonte: Relatórios DPL/ARSAM

Veículos fiscalizados
Destino Passageiros

RPE/ITA PFG
Total

RPE/ITA PFG
Total

O M V K P E R TOTAL AM-070 BR-174 AM-070 BR-174

524 315 75 12 78 20 - 1.024 528 496 1.024 15.864 13,324 29.188

Legenda: O – Ônibus, M – Microônibus, V – Vans, K – Kombi, P – Particular, E – Estudantes, R – Rota de empresa. RPE – Rio Preto da Eva,
ITA – Itacoatiara, PFG – Presidente Figueiredo.

Fonte: Relatórios DPL/ARSAM

Número de veículos fiscalizados na Ponte Rio Negro em 2014

Número de táxis intermunicipais fiscalizados na Ponte Rio Negro em 2014

Número de veículos rodoviários intermunicipais, fiscalizados nas operações noturnas da barreira em 2014
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Município Operação Veículos fiscalizados Data

Manaus/Presidente Figueiredo Operação Carnaval 1.963 28/02/14 a 05/03/14

Manaus
Operação Semana Santa 1.812 17/04/14 a 21/04/14

Barreira AM-010 / BR-174 26 25/04/14

Presidente Figueiredo Operação Festa do Cupuaçu 685 30/05/14 a 01/06/14

Manaus Operação Copa do Mundo 14.171 Junho a julho

Manacapuru Operação Feliz Aniversário 102 15/07/14 e 16/07/14

Careiro Operação AGROPEC 247 29/07/14 a 02/08/14

Manacapuru Operação Festa da Ciranda 921 29/08/14 a 31/08/14

Itacoatiara Operação FECANI 592 04/09/14 a 07/09/14

Presidente Figueiredo Operação Festival de Verão 158 04/09/14 a 08/09/14

Manaus

Operação Eleições (1º turno) 1.146 03/10/14 a 05/10/14

Operação Eleições (2º turno) 1.178 23/10/14 a 26/10/14

Feriado Consciência Negra 799 20/11/14 a 22/10/14

Feriado N. Sra. da Conceição 1.143 05/12/14 a 08/12/14

Operação Natal Seguro I 1.214 22/12/14 a 25/12/14

Operação Natal Seguro II 4.912 26/12/14 a 04/01/15

Fonte: DITEC/ARSAM.

Operações de fiscalização de transporte intermunicipal

Durante todo o ano, a Diretoria de Procedimentos e Logística, em parceria com diversos órgãos, cada 
um atuando em sua jurisdição, realiza operações de fiscalização de transporte intermunicipal, com base em 
denúncias de prestadores de serviços e usuários. Em 2014, a maioria das operações foi realizada em dias 
de festividades municipais, por conta do aumento da demanda de passageiros, conforme quadro abaixo.



ARSAM - Relatório Anual de Atividade 2014  | 69

Mapa das linhas de ônibus intermunicipais do Amazonas, na região metropolitana de Manaus.
Fonte: DITEC.



70 |  ARSAM - Relatório Anual de Atividade 2014

5Ouvidoria

Cabe à Ouvidoria da ARSAM o recebimento, processamento e encaminhamento das queixas e denúncias, 
coletivas ou individuais, aos órgãos competentes, com relação aos serviços públicos concedidos pelas dele-
gatárias ou concessionárias, além da análise da eficiência das concessionárias no atendimento aos usuários. 

Em 2014, foram registrados 896 (oitocentos e noventa e seis) atendimentos. Desses, 890 (oitocentos e 
noventa) foram relacionados à prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
e 06 (seis), referentes ao serviço de transporte rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros. No dia 28 
de julho desse ano, a Ouvidoria passou a receber os usuários desses serviços no Pronto Atendimento ao 
Cidadão – PAC do Uai Shopping São José. Em outubro, o atendimento da Ouvidoria da ARSAM foi instalado 
no PAC Leste, localizado no Shopping Cidade Leste. 

Do total de reclamações registradas, 95% foram solucionadas. A pendência correspondente a 5% são na 
maioria, demandas registradas do final do ano de 2014, que estavam dentro dos prazos para solução no ano 
seguinte. No quadro comparativo abaixo, nota-se uma significativa diminuição das reclamações referentes 
aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Isto deve-se, principalmente, ao atendimen-
to dos usuários do Programa Água para Manaus – PROAMA, que conta com uma nova estação de captação 
de água, construída para atender às zonas Norte e Leste da Cidade de Manaus. 

Serviços regulados 2012 2013 2014

Água e esgoto 1.649 1.319 890

Transporte 13 14 6

Total 1.662 1.333 896

Número de reclamações registradas pela Ouvidoria da ARSAM

Fonte: Ouvidoria/ARSAM

Fonte: Ouvidoria/ARSAM Fonte: Ouvidoria/ARSAM

Demandas por mês Demandas por classificação
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Fonte: Ouvidoria/ARSAM

Fonte: Ouvidoria/ARSAM

Pelo exposto neste relatório de 2014, a ARSAM evidencia a realização de seu trabalho de fiscalização 
de modo mais detalhado, mostrando que, além das demandas das notificações e aplicações de multas, seu 
trabalho também se destaca nas ações preventivas, o que tem assegurado uma significativa diminuição das 
irregulariddes e respectivas reclamações. Contudo, os desafios continuam, porque as metas pretendidas pre-
cisam ser alcançadas, atendendo plenamente à satisfação da população. Esse desafio se soma às diferentes 
circunstâncias que se apresentam a cada ano, com situações imprevisíveis, que requerem criatividade de 
todos para transceder aos obstáculos. Ficam, portanto, os agradecimentos às diretorias da ARSAM, assim 
como aos setores das concessionárias, que têm colaborado para que nossos serviços continuem avançando 
na qualidade de sua realização.

Meios de atendimento

Natureza das demandas
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