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A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do 
Amazonas – ARSAM, em cumprimento com o seu papel fiscalizador, traz, no 
relatório de 2016, as principais ações realizadas referentes aos serviços públicos 
de regulação de abastecimento de água e esgotamento sanitário, transporte rodo-
viário intermunicipal coletivo de passageiros e gás natural canalizado. 

A regulação dos serviços de saneamento e gás na cidade de Manaus foi 
exercida com base nas definições dos planos de expansão das concessionárias 
Manaus Ambiental e Companhia de Gás do Amazonas, respectivamente. Os en-
genheiros da ARSAM supervisionaram cada metro de tubulação implantada para 
a melhoria da distribuição de água, coleta de esgoto e distribuição de gás.

Outro grande avanço se deu pela atuação do Comitê de Integração de 
Obras Públicas – CIOP, criado pela ARSAM, que reúne 36 (trinta e seis) institui-
ções, com o objetivo de sincronizar a realização das obras públicas por órgãos 
de infraestrutura ou concessionárias de serviços essenciais, ao mesmo tempo 
e num mesmo espaço geográfico. Isso diminuiu, significamente, os impactos 
causados na infraestrutura urbana de Manaus.

No que diz respeito ao serviço de transporte rodoviário intermunicipal co-
letivo de passageiros, mais de 20.000 (vinte mil) veículos foram fiscalizados por 
operações fixas e volantes. Isso garantiu a segurança dos passageiros, no cum-
primento de 31.035 (trinta e uma mil e trinta e cinco) gratuidades ou descontos 
obrigatórios a quem tem esse direito, tal como os idosos e pessoas portadoras 
de deficiência. 

Sendo assim, pode-se dizer que, no ano de 2016, cumprimos mais uma 
jornada, mas há muito a ser feito ainda. A regulação, o controle e a fiscalização 
da prestação de serviços, considerados essenciais à sociedade, asseguram os 
direitos e os deveres do cidadão. Por isso, continuaremos mantendo a missão 
do poder público de mediar os conflitos de interesse entre as concessionárias, o 
poder concedente, usuários e prestadores de serviços.    
  

Fábio Augusto Alho da Costa
Diretor Presidente da ARSAM

Apresentação
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As agências reguladoras dos serviços públicos concedidos são pessoas jurídicas de direito público interno, 
geralmente constituídas sob a forma de autarquias especiais, ou ente da administração indireta, cuja finalidade é re-
gular, controlar e fiscalizar a atividade de determinado setor da economia de um país. A regulação no Brasil é aplicada 
aos setores de saneamento básico, energia elétrica, telecomunicações, produção e comercialização de petróleo, 
recursos hídricos, mercado audiovisual, planos e seguros de saúde suplementar, mercado de fármacos e vigilância 
sanitária, aviação civil, transportes terrestres e 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, com a função de atuar, em regime especial, como autarquia integrante 
da administração indireta do Poder Executivo. Posteriormente, por ato legal, ficou vinculada à Secretaria de Estado 
de Infraestrutura – SEINFRA. Mais recentemente, a partir da Lei nº 4.163, de 9 de março de 2015, teve sua estrutura 
organizacional alterada, sofrendo a redução de seis para duas diretorias, com seus respectivos departamentos, e 
passou a ficar vinculada, diretamente, à Casa Civil do Governo Estadual do Amazonas.

A ARSAM tem como atribuições a fiscalização, a mediação, o controle e a regulação da qualidade dos ser-
viços de transporte rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros e gás natural canalizado no Estado do Ama-
zonas; e, por força de convênio com a Prefeitura Municipal de Manaus, adota os mesmos procedimentos sobre o 
abastecimento de água e esgotamento sanitário na capital.

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, ainda, permissão 
e autorização. 

Diretrizes e atribuições da ARSAM

•  Exercer o poder de polícia em relação à prestação dos serviços públicos, sob a forma da legislação, 
normas e regulamentos pertinentes, fazendo cumprir as disposições regulamentares e as cláusulas con-
tratuais 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, segurança 
de suas instalações e atendimento aos usuários, observando os limites da legislação e dos instrumentos 
de delegação.

•  Acompanhar o desempenho econômico e financeiro da execução dos serviços, procedendo a análise e 
aprovação 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.

A ARSAM e sua 
função reguladora1
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•  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 extin-
ção, 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 polí-
ticas e de planos de ações, bem como em outras atividades que afetem os serviços públicos concedidos 
ou permitidos.

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

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

•  Elaborar o regulamento interno, estabelecendo procedimentos para a realização de audiências e consultas 
públicas, encaminhamento de reclamações, elaboração e aplicação de regras éticas, expedição de reso-
luções 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

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

Fontes de recursos

•  Taxas de regulação, controle e fiscalização 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 conce-
didos de abastecimento de água e esgotamento sanitário na capital.

2. Lei nº 3.006, de 29 de novembro de 2005, que dispõe sobre o Serviço Público de Transporte Rodoviário 
Intermunicipal Coletivo de Passageiros, e que estabelece, em seu Art. 3º, que a regulação de que trata 
esta Lei será de competência da ARSAM e compreenderá os atos de organização, coordenação, delega-
ção, controle e fiscalização.

3. Decreto nº 30.776, publicado no Diário Oficial do Estado – DOE, em 06 de dezembro de 2010, que estabe-
lece que a ARSAM tem o poder de representar o Governo do Amazonas na fiscalização e regulação da pres-
tação dos serviços e resultados econômicos e financeiros da Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS.

Representações em conselhos e comissões

A ARSAM possui assento em diferentes conselhos e comissões do Estado do Amazonas, com poder de 
discussão 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;
• Conselho Estadual de Meio Ambiente do Amazonas – CEMAAM;
• Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Amazonas – CERH – AM. 

Desenvolvimento institucional 

Nos dias 9 e 10 de junho de 2016, servidores da ARSAM (AM), Secretaria de Relações Institucionais – SRI 
(SP), Agência Reguladora do Paraná – AGEPAR (PR), Agência Reguladora do Pará – ARCON (PA), Agência Regula-
dora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis – AGERB (RO), Agência de Transportes do Tocantins 
– ATR (TO), Aruanã Transportes (AM), Manaus Ambiental (AM) e Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS, parti-
ciparam do curso de capacitação regional, promovido em Manaus, pela Associação Brasileira de Agências de Regu-
lação – ABAR, no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM). Com o tema “Introdução 
à Regulação”, o curso visava contribuir com o aperfeiçoamento dos participantes no processo regulatório brasileiro 
e foi ministrado pelo economista e especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental Jadir Proença, com a 
proposta de nivelar os conhecimentos de regulação e de boas práticas regulatórias dos participantes.

Abertura do curso de capacitação regional de Introdução à Regulação, pelo Diretor Presidente da ARSAM e ABAR, Fábio Alho.

Quanto ao uso de tecnologias aliadas à fiscalização de campo, como é o caso do geoprocessamento, o de-
partamento de monitoramento da agência ampliou seu banco de dados com o Cadastro Gráfico – CAD (Computer 
Aided Design) do sistema de abastecimento de água. Isso vem possibilitando o acesso às 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 foram atualizadas as 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 georreferen-
ciados, 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 ser-
viços de abastecimento de água e esgoto, por exemplo, é realizado a partir da avaliação do Plano de Execução de 
Cadastro Físico das Instalações que é encaminhado, anualmente, pela concessionária responsável pelos serviços 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Manaus.
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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 2 (dois) 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:
• 01 representante do Governo do Estado, na pessoa do Diretor Presidente da ARSAM, na condição de 

Presidente Nato do Colegiado.
• 02 representantes dos usuários dos serviços públicos, sendo 01 representante dos usuários domiciliares 

e 01 epresentante das categorias de usuários industriais ou comerciais.
• 01 representante dos operadores dos prestadores de serviços.
• 01 representante do Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor – PROCON. 
• 01 representante do Instituto de Pesos e Medidas – IPEM.
•   02 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, as 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.
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Principais pautas das Reuniões Ordinárias Administrativas Regulatórias – ROA

• 1ª ROA (22/01/2016) – Definição do calendário de reuniões anuais do CERCON e apresentação da vigên-
cia dos mandatos dos conselheiros (2016).

• 2ª ROA (25/02/2016) – Apresentação da Manaus Ambiental sobre os cenários e alternativas de faturamen-
to dos serviços de esgotamento sanitário em prédios condominiais, com impossibilidade de individualiza-
ção da medição.

• 3ª ROA (18/03/2016) – Discussão do Processo nº 030/2016-GDP/DITEC/ARSAM, sobre as Apólices de 
Seguro e Garantias da Concessionária Manaus Ambiental – 2016 e a Minuta da Resolução para o creden-
ciamento das empresas que vistoriam, instalam e realizam manutenção em sistema de gás das unidades 
residenciais, comerciais e industriais, bem como auditoria para certificar o cumprimento das normativas.

• 4ª ROA (08/04/2016) – Apresentação do Plano de Expansão de Gás Natural pela Companhia de Gás do 
Amazonas – CIGÁS.

• 5ª ROA (25/04/2016) – Apresentação dos procedimentos de impressão e leitura simultânea da fatura de 
água e esgoto.

• 6ª ROA (31/05/2016) – Apresentação da Avaliação do Cumprimento de Metas e Indicadores 2015, pela 
Diretoria Técnica de Concessões e Regulação da Qualidade/ARSAM e dos procedimentos de cobranças 
de tarifas de água e esgoto, com impossibilidade de individualização, pela Manaus Ambiental.

• 7ª ROA (30/06/2016) – Apresentação da diretoria técnica da ARSAM a respeito das interferências em 
áreas de servidão e faixas de domínio e segurança na cidade de Manaus.

• 8ª ROA (13/07/2016) – Apresentação das ações da Manaus Ambiental para coibir as invasões de áreas 
utilizadas nas concessões públicas, faixas de domínio, servidão e áreas de preservação permanente em 
Manaus. Apresentação das Resoluções nº 001/2006 e nº 001/2010, ambas sobre as regras para o cadas-
tramento e recadastramento das sociedades empresariais que atuam no serviço de transporte rodoviário 
intermunicipal coletivo de passageiros; e das Resoluções nº 001/2012 e nº 003/2012, quanto ao regime 
de afretamento.

• 9ª ROA (29/07/2016) – Apresentação do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros por Freta-
mento de Manaus – SIFRETAM, sobre o pedido de reajuste tarifário dos serviços de transporte rodoviário 
intermunicipal de passageiros (Processo nº 121/2016 – DITEC/GDP/ARSAM); e da CIGÁS, acerca dos 
esclarecimentos sobre a suspensão do fornecimento de gás à Amazonas Energia pela PETROBRÁS.

• 10ª ROA (12/08/2016) – Apresentação e deliberação do Processo nº 121/2016 – DITEC/GDP/ARSAM, 
referente ao pleito de reajuste tarifário dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal coletivo de 
passageiros, pelo Chefe de Departamento Comercial e de Tarifas da ARSAM, e apresentação do Relatório 
Anual da ARSAM de 2015.

• 11ª ROA (02/09/2016) – Deliberação da resolução que estabelece diretrizes para tornar obrigatória a me-
dição individualizada dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em condomínios; 
discussão do Processo nº 121/2016 – DITEC/GDP/ARSAM, sobre o reajuste tarifário dos serviços de 
transporte rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros e do Processo nº 055/2016 – DT/DITEC/GDP/
ARSAM, acerca das reclamações sobre irregularidades no transporte rodoviário intermunicipal coletivo de 
passageiros.

• 12ª ROA (29/09/2016) – Atualização monetária do valor da taxa de fiscalização do transporte rodoviário 
intermunicipal coletivo de passageiros – Processo nº 143/2016 – DAF/GDP/ARSAM; e deliberação do 
Processo nº 055/2016 – DT/DITEC/GDP/ARSAM, sobre denúncia de irregularidades deste serviço.

• 13ª ROA (11/10/2016) – Apresentação do balanço operacional de fiscalização da ARSAM, no transporte 
rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros; e deliberação da resolução sobre medição individuali-
zada dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em condomínios. Apresentação da 
Campanha de Negociação de Débitos de 2016 da Manaus Ambiental.

• 14ª ROA (10/11/2016) – Exposição dos critérios de utilização da tarifa social dos serviços de abasteci-
mento de água e esgotamento sanitário, após decisão judicial movida pela Prefeitura Municipal de Manaus.

• 15ª ROA (29/11/2016) – Apresentação da proposta de resolução sobre a padronização do critério de ar-
redondamento e truncamento dos valores decimais das tarifas dos serviços de água e esgoto de Manaus, 
pelo Departamento Comercial e de Tarifas – DCT da ARSAM. Apresentação de proposta de Resolução, 

alterando-se os dispositivos da Resolução nº 002/2009 – CERCON/GDP/ARSAM, que trata do direito à 
gratuidade, ou desconto no valor das passagens do serviço de transporte rodoviário intermunicipal cole-
tivo de passageiros. Apresentação da ELETROBRÁS sobre o serviço de energia elétrica em Manaus, pelo 
Linhão de Tucuruí e do funcionamento das usinas de abastecimento com o gás natural canalizado.

• 16ª ROA (16/12/2016) – Deliberação da resolução sobre a padronização do critério de arredondamento 
e truncamento dos valores decimais das tarifas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário de Manaus. Deliberação da resolução, para alterar os dispositivos da Resolução nº 002/2009 – 
CERCON/GDP/ARSAM, cujo objeto trata da gratuidade ou desconto no valor das passagens do transporte 
rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros. Deliberação do parecer sobre a proposta de modificação 
na forma de cobrança das tarifas de água e esgoto em prédios condominiais que não dispõem da indivi-
dualização das unidades, conforme Processo nº 143/2015 – DITEC/GDP/ARSAM.

Assessoria jurídica

Cabe à Assessoria Jurídica da ARSAM a representação judicial e extrajudicial, ativa e passiva, nos assuntos 
jurídicos de seu interesse, em qualquer juízo ou instância, em caráter privativo. Também cabe a realização da advo-
cacia preventiva, mediante a apresentação de anteprojetos de lei, normas, regulamentos e quaisquer instrumentos de 
natureza jurídica e o auxílio aos gestores principais desta autarquia, em matéria jurídica, por meio de orientações, ou 
mediante emissão de pareceres e elaboração de outros documentos, em processos ou procedimentos pertinentes. 
Tais ações são realizadas com vistas ao controle prévio, em conformidade com a lei dos atos a serem praticados. 

No ano de 2016, foram emitidos 92 (noventa e dois) pareceres, 14 (quatorze) despachos, 16 (dezesseis) 
promoções, 11 (onze) aditivos contratuais e 6 (seis) termos de contratos administrativos de prestação de serviços. 
No âmbito do Tribunal de Contas do Estado, essa assessoria da ARSAM elaborou o Recurso de Reconsideração 
(Processo nº 2.383/2013 – TCE) e Justificativas (Processo nº 1.569/2015 – TCE). Na Justiça Comum, destacou-
se  com a Ação Civil Pública para a regulamentação da Lei Estadual nº 3.006/2005, que dispõe sobre o serviço de 
transporte rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros, contemplando a licitação de operadores e a política 
tarifária do setor. No ano de 2016 não houve processos na Justiça Federal nem na Justiça do Trabalho.
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Compete à Diretoria Técnica de Concessões e Regulação da Qualidade – DITEC supervisionar a execução 
das atividades desenvolvidas pelos departamentos de saneamento básico, de transportes, de recursos energéticos, 
comercial e tarifas, de pesquisa e tratamento de dados, de regulação e monitoração da qualidade. 

3.1 Saneamento básico (água e esgoto)
Regulação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário de 

Manaus

A regulamentação, o controle e a fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento 
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 e seus adi-
tivos. 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. Este termo prevê a fiscalização, o acompanhamento e a avaliação das metas e padrões estabelecidos, 
propondo medidas corretivas e sanções, quando for o caso.

Seguem abaixo as principais cláusulas estabelecidas no Termo de Convênio para fins de regulação:

ClÁuSulA PRIMEIRA – DO OBjETO: O presente convênio tem por objeto a delegação da atividade de regulamentação, 
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 convê-
nio, 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 ante-
cedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias.

3 Diretoria Técnica de Concessões
e Regulação da Qualidade - DITEC

Cronologia do contrato de concessão da prestação dos serviços públicos de abas-
tecimento de água e esgotamento sanitário de Manaus

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Manaus passaram, a partir do 
início da década de 70, nos termos da Lei Estadual nº 892/69, a ser desenvolvidos pela Companhia de Saneamento 
do Estado do Amazonas – COSAMA. No ano de 2000, a COSAMA foi submetida a um processo de desestatização, 
iniciado por meio do Edital nº 02/2000 da Comissão Estadual de Desestatização do Estado do Amazonas – COEDE, 
responsável por coordenar todo o processo nos termos do Decreto nº 17.891/1997. Para efetivação desta deses-
tatização, a Lei Estadual nº 2.524/98 autorizou a reestruturação societária e patrimonial da COSAMA. Esta reestru-
turação resultou na constituição da Manaus Saneamento S/A, em julho de 1999, subsidiária integral da COSAMA. A 
Manaus Saneamento S/A e o poder concedente firmaram, em 04 de julho de 2000, o Contrato de Concessão para 
Prestação de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Município de Manaus, 
com validade de 30 (trinta) anos. No mesmo ano, o nome da concessionária foi alterado para Águas do Amazonas.

O contrato de concessão previa um Plano de Metas e Indicadores, conforme Anexo 1 do referido documen-
to. A avaliação das metas contratuais foi estabelecida para ocorrer nos meses de junho dos anos de 2006, 2011, 
2016, 2021, 2026 e 2029. As avaliações de 2006 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 Regulação da Qualidade – DITEC da ARSAM, do período de 2003 a 2006, demonstraram 
o cumprimento apenas de parte das 13 (treze) metas pactuadas. 

Em 18 de março de 2005, a empresa Águas do Amazonas S/A, apresentou pleito para dar início à primeira 
revisão ordinária do contrato de concessão, apontando desequilíbrio contratual, em razão de vários fatores, desta-
cando: interpretações divergentes quanto à definição do limite geográfico da concessão; inadequação das metas 
contratuais em relação à realidade econômica da concessão; e necessidade de investimentos emergenciais não 
previstos inicialmente. 

Por exigência do poder concedente – Prefeitura de Manaus – foram realizadas, então, várias avaliações para 
a revisão das metas dos indicadores do contrato de concessão e estudo do novo regime tarifário. Assim, em abril 
de 2005, foi criada uma Comissão Especial para o estudo do novo regime tarifário. 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. Dessa forma, foi possível, com base nas avalia-
ções das diferentes instituições mencionadas, a realização da primeira revisão ordinária do contrato de concessão, 
com a celebração do primeiro aditivo contratual e também um termo de transação.

Para melhor entendimento do processo de concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário de Manaus, cabe ressaltar que foram celebrados termos aditivos ao contrato de concessão original, entre 
a prefeitura com a concessionária de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 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 subin-
dicadores: porcentagem de perdas de águas comerciais e porcentagem de perdas de águas físicas.

Em 15 de janeiro de 2007, foi celebrado, entre a Prefeitura de Manaus e a Concessionária Águas do Amazonas 
S/A, o Termo de Transação ao Contrato de Concessão da Prestação de Serviços Públicos de Abastecimento de Água 
e Esgotamento Sanitário da Cidade de Manaus. Este termo tinha como objetivo adimplir as 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;
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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 totali-
dade. Em 21 de agosto de 2008, foi celebrado o Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, ratificando 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, no dia 29 de outubro de 2008, 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, para o dia 30 
de junho de 2009, os prazos do Plano de Avaliação Trimestral de Metas. 

Em 18 de agosto de 2009, foi realizada uma audiência pública na Câmara Municipal de Manaus, presidida 
pelo vereador Luiz Alberto Carijó, com a finalidade de conhecer a posição oficial da ARSAM, quanto à divergência 
dos indicadores de cobertura de água e esgoto da cidade de Manaus, calculados por esta agência, e aqueles cal-
culados pela concessionária. Os dados dessa divergência foram apresentados no relatório de atividades da ARSAM 
do ano de 2008. Na audiência, a ARSAM, representada pelo seu Diretor Presidente e sua diretoria, apresentou um 
diagnóstico da prestação dos serviços da Concessionária Águas do Amazonas.

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 Técnica e Financeira foi 
publicado no Diário Oficial do Município – DOM, na edição nº 2.302, de 05 de outubro de 2009. Este documento 
preservava 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. Este termo 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 Diário Oficial do Município – DOM, em 
03 de agosto de 2010. Houve dilatação do prazo da conclusão das obras por mais 150 (cento e cinquenta) 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 celebrado, 
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 consecuti-
vos, a contar do dia 11 de março de 2011. Repetindo procedimentos anteriores, 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. 

Posteriormente, 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. 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, o Termo de Transação e seus dois aditivos, mais o Termo de Cooperação Técnica e Financeira e seus 
seis aditivos, fizeram com que o prazo de execução total – que estava inicialmente estabelecido no Termo de Transação 
para 18 (dezoito) meses – passasse a totalizar 64 (sessenta e quatro) meses, sendo concluído em 02 de maio de 2012.

Antes da conclusão das obras previstas no Termo de Transação, em maio de 2011, a empresa Águas do 
Amazonas S/A deu início ao procedimento da segunda revisão ordinária do contrato de concessão. Diante disso, 
o poder concedente contratou consultoria especializada para avaliar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato 
de Concessão. Assim, em março de 2012, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE propôs medidas 
para o reequilíbrio da situação econômico-financeiro do contrato, para restabelecimento das metas originais. Tendo 
como base o Relatório FIPE, a segunda revisão ordinária transcorreu com a celebração do Quarto Termo Aditivo ao 
Contrato de Concessão.

Quando da celebração do Quarto Termo Aditivo, em 17 de maio de 2012, e extrato de 28 de maio de 2012, 
publicado em 05 de junho de 2012, no Diário Oficial do Município de Manaus – DOM, na edição nº 2943, foram 
realizadas as seguintes modificações:

• Alteração do controle societário da Concessionária Águas do Amazonas S/A para o nome Manaus Am-
biental S/A.

• 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; qualidade 

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 dezem-
bro 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 Indicadores 

do contrato de concessão original; 

No dia 3 de abril de 2014, foi celebrado o Quinto Termo Aditivo ao contrato de concessão original, rede-
finindo os compromissos firmados no Quarto Termo Aditivo, havendo 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 e investimentos por todo o período do contrato com a 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, com anexo atualizado, em substituição ao anterior. A concessionária apresentou esse 

ITEM OBRAS/SERvIçOS CONTRATuAIS PREvISTO EXECuTADO (%) EXECuTADO

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

7,37 m³/s 7,00 m³/s 95 %

b Reabilitação e ampliação da ETA Mauazinho 0,25 m³/s 0,20 m³/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 

2.000 m³/h
21 poços produção de 

2.005 m³/h
100,25 %

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

33km 37,858km 115 %

f
Construção de reservatórios com capacidade de 
5.000 m³

11 reservatórios
55.000 m³

11 reservatórios
57.161 m³

104%

g Construção/reabilitação de elevatórias de recalque 26 unidades 26 unidades 100 %

h
Construção de novas redes de distribuição

428.000 m de novas 
redes de distribuição

682. 378 m 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).

* No processo de perfuração de poços, o número de 21 satisfez a previsão, não havendo necessidade de perfurar todos os 40 poços previstos, porque a 
concessionária atingiu mais de 100% em capacidade de produção de água.
Fonte: DITEC/ARSAM.

Realização das obras do Termo de Transação: de 2007 a 2012
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plano à Unidade Gestora de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Manaus – UGPM (representante 
do poder concedente) que o aprovou em 07 de janeiro de 2016. A aprovação atendeu ao estabelecido no item 
2.1, Cláusula 2ª do Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Prestação de Serviços Públicos de Abas-
tecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Município de Manaus. Em comparação ao anexo anterior, foram 
realizadas as seguintes modificações:

• Retorno do indicador “índice de hidrometração”, inserido no Primeiro Termo Aditivo (10/01/2007) e excluí-
do no Quarto Termo Aditivo (17/05/2012), passando a vigorar 14 (catorze) indicadores contratuais;

• Redução das metas de cobertura do serviço de esgoto de 22% para 19% em 2016, estabelecendo o per-
centual de 22% para 2017. 

• Redução do indicador de reclamações solucionadas de 100% para 98%, propostas para os anos de 2014 
a 2025, que passaram para 99% entre os anos de 2026 a 2035, e para 100% nos anos de 2036 a 2045;

• Todas as avaliações do Plano de Metas e Indicadores passaram a ser anuais (segundo o Anexo 1 anterior, 
a partir de 2016 passariam a ser realizadas análises quinquenais);

• Para o parâmetro de cálculo dos indicadores de “cobertura do serviço de água” e “cobertura do serviço 
de esgoto”, o “número de economias residenciais a serem consideradas na área atendida pela concessio-
nária” deveria ser extraída da base comercial desta, que deverá ser auditada a cada dois anos; 

• Visando a boa gestão dos serviços, ficou determinado que a Concessionária Manaus Ambiental elaboras-
se, em 2016, um amplo plano de combate às perdas de água, abrangendo as perdas físicas e comerciais.

A DITEC realizou avaliação das metas e indicadores de dezembro de 2015 e dezembro de 2016, com base 
na aprovação do plano antes mencionado – novo Anexo 1 – em substituição ao anterior. Contudo, considerou a 
extensão de rede pública para subsidiar os dados relativos à referência de “economias residenciais totais de água”, 
que resultou no cálculo do indicador de “cobertura do serviço de água”. A referência das “economias residenciais 
totais de esgoto” resultou no cálculo do indicador de “cobertura do serviço de esgoto”. Devido à identificação, pela 
ARSAM, de dados inconsistentes e da ausência de auditoria na base comercial da concessionária, não foram consi-
deradas, para as referências, os dados dessa base. Ficou a previsão de conclusão da auditoria para janeiro de 2018, 
isto é, 02 (dois) anos após a aprovação do Anexo 1 pelo poder concedente.

Planos e programas

Os planos e programas analisados e monitorados em 2016 foram:
1. Plano Anual de Exploração dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Município 

de Manaus – PES 2016.
2. Plano Quinquenal de Exploração de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Mu-

nicípio de Manaus – PQ 2016/2021.
3. Plano Controle de Qualidade da Água 2016.
4. Plano Controle de Qualidade de Efluentes 2016.
5. Plano de Setorização e Programa de Controle de Perdas 2016.
6. Programa de Micro e Macromedição 2016.
7. Programa de Manutenção Preventiva 2016.
8. Programa de Educação Sanitária e Ambiental 2016.
9. Execução do Cadastro Físico das Instalações 2016.

Todos os planos e programas foram aprovados pela ARSAM, sendo que no Plano Anual de Exploração dos 
Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Município de Manaus – PES 2016 – Subplano, 
houve as ressalvas da Concessionária Manaus Ambiental. Essas ressalvas foram referentes à construção de uma 
elevatória de água para atender às necessidades do Conjunto Hiléia e a realização das adequações necessárias na 
Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Vila da Barra, previstas no Plano de Exploração de Serviços de 2015, que 
não foram apresentadas no PES 2016.

Aspectos operacionais – Fiscalização 

No ano de 2016, os engenheiros da DITEC realizaram 1.032 (mil e trinta e duas) fiscalizações, a maioria nas 
áreas atendidas pelo sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário sob concessão. Também foram 
atendidas, pela fiscalização de campo, ou por meio de reuniões técnicas, 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. 

As irregularidades detectadas pela DITEC, na prestação de serviço de água, correspondem ao desabasteci-
mento, abastecimento intermitente e pressão manométrica na rede de distribuição de água inadequada. Os proble-
mas referentes à fatura correspondem ao alto consumo de água, pagamento em atraso, erro de leitura, cobrança 
indevida e corte por falta de pagamento. 

Total de vistorias e fiscalizações realizadas pela DITEC em 2016

Fonte: DITEC/ARSAM

Zonas de Manaus atendidas pela DITEC em 2016

Fonte: DITEC/ARSAM

As zonas Sul, Centro-Sul, Oeste, Centro-Oeste são áreas nas quais os serviços estavam consolidados, em 
termos de água e esgotamento sanitário, em sua maior parte. Nas zonas Norte e Leste a consolidação dos serviços 
de água passou a ocorrer com a captação e produção do complexo Ponta das Lajes, o PROAMA, no último trimestre 
de 2013, sendo ainda as zonas com maiores demandas de reclamações na DITEC/ARSAM. Segue gráfico, para 
melhor visualização das demandas por zonas de Manaus.
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3.1.1 Abastecimento de água de Manaus

Cronologia do serviço de abastecimento de água de Manaus: de 1850 a 2016

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 – É dado início ao atendimento de água e esgoto à população do Município de Manaus, pela empresa 
Manaós Railway Company.

• 1882 a 1884 – Houve 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 Impro-
vements 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 escri-
tórios da concessionária. Os ingleses vão embora e o patrimônio da empresa é encampado 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 abaste-
cimento 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.

3ª ETAPA – Controle estatal

• 1969 – Criação da Companhia de Saneamento do Estado do Amazonas – COSAMA, por meio da Lei Es-
tadual 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 reservatórios 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 De-
partamento 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.

A represa da Cachoeira Grande, fornecia o abastecimento de água para Manaus, no final do século XIX.
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4ª ETAPA – Sistema concedido

A partir de 2000, os serviços passaram a ser oferecidos por meio de concessão, ficando a ARSAM respon-
sável pela regulação, por convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Manaus. 

• 2000 – Concessão da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
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 iso-

lados 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, pela ARSAM e Águas do 
Amazonas 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 – PRO-
AMA.

• 2009 – Celebração do Termo de Convênio de Cooperação Técnica e Financeira entre o município de Ma-
naus 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, com início da sua 
operação no último trimestre de 2013.

• 2014 – Operação do novo sistema de produção de água da Ponta das Lajes – PROAMA.
• 2015 / 2016 – Melhorias operacionais do sistema existente, principalmente das zonas Norte e Leste, com 

obras contínuas de setorização de áreas, adequação dos sistemas de controle e automação, configuração 
da distribuição e reservação de água.

Torre de captação de água bruta do complexo da Ponta do Ismael no bairro da Compensa. Acervo: ARSAM.

Sistema público de abastecimento de água

Um sistema público de abastecimento de água é composto, essencialmente, por processos como: captação, 
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 com poços tubulares 
profundos), situados, em sua maioria, nas zonas Norte e Leste da cidade. No quarto trimestre de 2013, entrou em 
operação o sistema de captação e 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.

Complexo de produção Média (m3/s) 1 Máxima (m3/s) 2

ETA I Ponta do Ismael 2,86 2,97

ETA II Ponta do Ismael 2,56 2,81

ETA Mauazinho 0,16 0,18

ETA Ponta das Lajes 1,71 1,82

Sistemas Isolados 0,59 0,68

Total 7,88 8,46

Nota: A vazão registrada foi referente ao ano de 2016. 
(1) Considerou-se a vazão média anual; (2) Considerou-se a maior vazão da média mensal, referente ao período de janeiro a dezembro de 2016.

Fonte: DITEC/ARSAM

Capacidade de produção dos complexos de abastecimento de água de Manaus

Visita técnica da equipe da ARSAM ao complexo de produção de água Ponta do Ismael, em 01/11/2016.



26 ARSAM - RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2016 27ARSAM - RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2016

Manancial subterrâneo/ poços profundos

O novo sistema de abastecimento de água na Ponta das Lajes, o Programa Água para Manaus – PROAMA é 
gerenciado por um consórcio público, firmado entre a Prefeitura de Manaus e o Governo do Estado, em funciona-
mento desde o último trimestre de 2013. Esse programa 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 aquí-
fero subterrâneo das regiões mais afetadas com a falta de água. A previsão era fazer a redução gradual dos poços 
tubulares profundos, 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 a seguir, constata-se, em 2016, uma redução considerável do número de poços 
em operação, em relação a 2013, passando de 114 (cento e quatorze), para 40 (quarenta), com uma redução de 
64,91%. Estes poços tubulares profundos atendem às localidades não abastecidas pelo Sistema Integrado. Por outro 
lado, houve aumento significativo dos poços reserva neste mesmo período: de 60 (sessenta) em 2013, para 139 
(cento e trinta e nove) em 2016, representando aumento de 131,67%, ou seja, os poços saíram do status “operan-
do” para o status “reserva”. Assim, em dezembro de 2016 havia 40 (quarenta) poços em operação, 139 (cento e 
trinta e nove) em reserva e 51 (cinquenta e um) desativados.

POçOS
PROFuNDOS 

(Unid)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Operando 72 69 72 83 86 87 99 114 110 125 130 126 139 114 48 41 40

Reserva 3 1 1 9 4 5 3 2 15 29 26 30 17 60 127 138 139

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

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

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

Poços profundos do sistema de abastecimento de água de Manaus: de 2000 a 2016

Fonte: DITEC/ARSAM

Fiscalização dos Centros de Produção de Águas Subterrâneas – CPAS

Em 2016, a ARSAM realizou diversas fiscalizações nos Centros de Produção de Águas Subterrâneas – CPAS, 
inspecionando os poços tubulares revitalizados e em manutenção. As áreas mais afetadas por paralisações foram 
localizadas nos seguintes conjuntos residenciais e bairros da capital: Nova Cidade, Vila da Barra, Tarumã, Comuni-
dade Sharp, Renato Souza Pinto I, Santa Etelvina II, Armando Mendes, Eldorado, Residencial Lula, Japiim, Terra Nova 
III, com média de até 3 (três) trocas de bombas e manutenções corretivas por mês.

Ações realizadas nos CPAS

Grande parte das não conformidades que ocasionaram a substituição de equipamentos nos CPAS ocorreu 
em virtude das constantes quedas no fornecimento de energia, nas zonas Norte e Leste de Manaus. No entanto, 
continuaram os casos de furtos de equipamentos nesses locais, devido, principalmente, à ausência de segurança 
patrimonial nos finais de semana e horários noturnos, quando se tornaram frequentes. 

Os locais onde ocorreram mais roubos de cabos foram: Vila da Barra, Nova Cidade, Monte das Oliveiras, Edu-
ardo Gomes e Armando Mendes. Essas irregularidades tornaram-se frequentes e diversas vezes foram solicitadas, 
pela ARSAM, ações eficazes para evitá-las. Contudo, não houve eficiência da concessionária para evitar tais furtos. 
Por isso, a ARSAM recomendou à Prefeitura Municipal de Manaus a aplicação da penalidade de multa à Manaus Am-
biental. Em 2016, apenas um poço saiu de operação para reserva, conforme quadro acima.

MÊS
MANUTENÇÃO CORRETIVA COM

SUBSTITUIÇÕES DE BOMBAS LIMPEZA E PINTURA DAS ÁREAS

QT. NOME QT. NOME

FEVEREIRO 2
Terra Nova III (PT-01) 
Terra Nova III (PT-01)

10

Amazonino Mendes (Mutirão) PT-08 
Armando Mendes (PT-03) 
Cidade de Deus (PT-01, PT-02, PT-04 e PT-06) 
João Paulo II (PT-04) 
Nova Cidade (PT-07) 
Santa Etelvina I (PT-02) e S. Etelvina II (PT-01)

MARÇO 3
Residencial Lula (PT-01) 
Comunidade Sharp (PT-010) 
Cidadão X (PT-01)

5
Conjuntos Beija Flor I (PT-01) e Beija Flor II (PT-02)
Ribeiro Junior (PT-01) 
Vila Nova (PT-01 e PT-02)

ABRIL 4

Res. Lula (PT-02) 
Cj. Vila da Barra (PT-01) 
Renato Souza Pinto I 
Petrópolis (PT-01)

5

Boas Novas (PT-03) 
Novo Israel (PT-03 e PT-04) 
Riacho Doce (PT-02) 
Ribeiro Junior (PT-01)

MAIO 3

Nova Cidade (PT-07) 
Eldorado (PT-01) 
Bosques das Palmas (PT-
01)

11

Armando Mendes (PT-03 e PT-04) 
Cidadão IX - Res. Lula (PT-01 e PT-02) 
Hiléia (PT-01) 
N. Sra. de Fátima (PT-02 e PT-03) 
Riacho Doce (PT-02) 
São Judas Tadeu (PT-01) 
Zumbi II (PT-03 e PT-05)

JUNHO 1 Armando Mendes (PT-04) 4
Boas Novas (PT-03) 
Viver Melhor (PT-02, PT-03 e PT-08)

JULHO 1 Armando Mendes (PT-04) 24

Amazonino Mendes II Mutirão (PT-02, PT-05, PT-07 e PT-08) 
Amazonino Mendes II (PT-01 a 03) 
Armando Mendes (PT-03 e PT-04) 
João Paulo 2ª Etapa (Suhab) 
João Paulo II (PT-01, PT-02 e PT-05) 
Jorge Teixeira I (PT-01 e PT-02) 
Jorge Teixeira II (PT-01, PT-02, PT-03 e PT-04) 
Jorge Teixeira III (PT-02, PT-03 e PT-04) 
Jorge Teixeira IV (PT-01) 
Monte Sião (PT-02) 
Zumbi II (PT-05)

AGOSTO 2
Terra Nova III (PT-01) 
Com. Sharp (PT-01)

16

Grande Vitória (PT-01) 
Jorge Teixeira I (PT-01) 
Loteamento Buritis (PT-01) 
Nova Conquista (PT-01) 
Nova Floresta (PT-03, PT-07 e PT-08) 
Santa Etelvina I (PT-02) e S. Etelvina II (PT-02) 
São José II (PT-01) 
Tancredo Neves (PT-04) 
Val Paraíso (PT-04 e PT-02) 
Zumbi II (PT-02, PT-03 e PT-04)

SETEMBRO 1 Res. Lula (PT-01) - 24/09 1 Núcleo 13 (PT-01)

OUTUBRO 2
Santa Etelvina I (PT-03) 
Tarumã (PT-01)

8

Armando Mendes (PT-03 e PT-04) 
Nova Vitoria (PT-07) 
Novo Aleixo (PT-03) 
Novo Israel (PT-02 e PT-03) 
Riacho Doce (PT-02) 
Terra Nova II (PT-02)

NOVEMBRO 4
Armando Mendes (PT-04) 
Nova Cidade (PT-09)

DEZEMBRO 3
Japiim (PT-01) 
Renato Souza Pinto (PT-01)

Quadro de acompanhamento dos serviços executados nos poços tubulares durante o ano de 2016

Fonte: DITEC/ARSAM
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Vistoria do poço Vila Suiça (PT-01), incorporado no sistema de distribuição 
de água da Concessionária Manaus Ambiental, em dezembro/2016.

Visita técnica para verificação de funcionamento do poço Eldorado (PT-01), 
em maio/2016.

Visita técnica ao poço Lot. Buritis (PT-01), para verificação dos serviços de 
manutenção de limpeza e capina: área do painel elétrico, em agosto/2016.

Registro fotográfico das visitas técnicas realizadas nos CPAS em 2016

Visita técnica para verificação de funcionamento do poço Castelhana 
(PT-01), em julho/2016.

Visita técnica ao poço Viver Melhor I (PT-05),
em agosto/2016.

Visita técnica para verificação de manutenção preventiva do poço Galiléia 
(PT-03), em outubro/2016.

Verificação de manutenção de capina, limpeza, pintura, reparação do qua-
dro elétrico e do telhado do poço Vila da Barra (PT-01), em novembro/2016.

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 – ETA, em captação superficial, 
e por cloração, no local da captação subterrânea. Tal processo destina-se a melhorar a qualidade da água para con-
sumo 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, disponibilizando, 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.

Estação de Tratamento de Água de Manaus – ETA 

Existem quatro Estações de Tratamento de Água – ETAs em Manaus, sendo duas localizadas no Complexo 
da Ponta do Ismael (ETA 1 e ETA 2), uma no Mauazinho (ETA Mauá) e outra no Complexo do PROAMA (ETA Ponta 
das Lajes). A operação das três primeiras são realizadas pela Manaus Ambiental. A operação da ETA do Complexo 
PROAMA é realizada pela Rio Negro Ambiental S/A – RNA, concessionária dos serviços públicos de produção e 
fornecimento de água tratada por atacado à Manaus Ambiental. Eis os itens correspondentes, com mais detalhes.

  
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 com-

pleto, compreendendo unidade de mistura rápida (calha Parshall), 6 (seis) floculadores, 6 (seis) decantadores e 16 
(dezesseis) filtros de camada dupla (de areia e antracito), antecedendo o condicionamento final, por meio da clora-
ção para desinfecção. A ETA II, está localizada próxima à ETA I, no complexo produtor de água da Ponta do Ismael e 

Complexo de produção de água da Ponta do Ismael, localizado no bairro da Compensa: Google Earth, 2016.

Visita técnica ao poço Lot. Buritis (PT-01), para verificação dos serviços
de manutenção de limpeza e capina: área do barrilete, em agosto/2016.
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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.

Estação de tratamento de água do Mauazinho. Imagem: Google Earth, 2016.

Estação de Tratamento de Água – ETA Mauazinho:
Construída inicialmente para atender parte da demanda da capital, a ETA Mauazinho passou a abastecer, 

também, o Distrito Industrial de Manaus, a partir de meados de 1979, sendo responsável, atualmente, pelo abasteci-
mento 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 unidades: caixa de chegada de água bruta e filtros de fluxo ascendente, 
ambos alimentados por tubulações individuais.

Visita técnica da ARSAM ao sistema de flotação da ETA II no complexo Ponta do Ismael, em 01/11/2016.

Qualidade da água

O Decreto nº 5.440, publicado em 04 de maio de 2005, estabelece definições e procedimentos relacionados 
ao controle da qualidade da água. De acordo com a Lei nº 8.078/90, Artigo 6º, Incisos 3 e 31, “a oferta e apre-
sentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 
portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidades, composição, preço, garantia, prazos de validade e 
origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentem à saúde e segurança dos consumidores”. 

Em 2016, a Concessionária Manaus Ambiental distribuiu 671 (seiscentos e setenta e um) milhões de litros 
de água por dia e realizou cerca de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) análises físico-químicas e bacteriológicas, 
envolvendo os sistemas de produção superficiais da Ponta do Ismael e Mauazinho, assim como os Centros de Pro-
dução de Águas Subterrâneas – CPAS, reservatórios e as redes de distribuição. A Portaria nº 2.914/2011 recomenda 
que o Potencial Hidrogeniônico – PH da água seja mantido na faixa de 6,0 a 9,5 na saída do tratamento de água. 
Nesse ano, a água tratada e distribuída em Manaus manteve o PH médio de 6,1. 

O controle de qualidade garante os mais altos padrões de potabilidade da água distribuída na cidade de Ma-
naus e é acompanhado pela ARSAM e pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA. Os parâmetros básicos que 
devem atender aos padrões de qualidade são: cor, turbidez, cloro residual, flúor, coliformes totais e coliformes ter-
motolerantes, afim de atender à Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914/11. De acordo com as análises recebidas 
mensalmente pela ARSAM, não houve amostra com coliformes termotolerantes na rede de distribuição, em 2016. O 
indicador de qualidade da água tratada foi de 98,9%. 

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). Desta 
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 consumidor, pela rede de distribuição. 

Em 2016, houve a continuidade da obra iniciada no quarto trimestre de 2015, para a implantação da adutora 
Mundo Novo x Colônia Santo Antônio de DN 600 mm, extensão de 1.560m, visando reforçar o abastecimento de 
água para a zona Norte. A previsão de conclusão desta obra ficou para 2017, devido às solicitações de postergações 
de liberação de intervenção nas ruas, além de dificuldades técnicas aliadas à necessidade de revisão do traçado, em 
decorrência de interferência com galeria de drenagem pluvial existente.

Vale informar que, em 30 de agosto de 2016, ocorreu a reincidência do rompimento do trecho de uma adutora 
de água, constituída de tubos de ferro fundido, com diâmetro de 1000 mm, localizada na Avenida São Jorge, trecho 
entre a rua Álvares de Azevedo e avenida Pedro Teixeira, bairro São Jorge, no sentido centro-bairro, zona Oeste. Isso 
causou a erosão da camada de sustentação do pavimento e o consequente transbordamento de grande volume de 
água do local do vazamento para o interior dos imóveis, localizados à margem da avenida, causando apenas danos 
materiais. O fato já havia ocorrido no dia 21 de março de 2013 no mesmo trecho de adutora, expondo a risco a 
população adjacente e quem trafega naquele perímetro, comprometendo o abastecimento de 45 localidades, das 
zonas Centro-Oeste, Centro-Sul e Norte da cidade de Manaus, onde há cerca de 500 (quinhentos) mil habitantes.

Em virtude dos fatos narrados, e considerando alteração da configuração do sistema de adução na vigência 
do Termo de Transação (2007-2012), foi solicitada à concessionária a realização de estudos técnicos, com base 
nas normas técnicas pertinentes, referente ao sistema de proteção das adutoras, no perímetro entre a rua Álvares de 
Azevedo e avenida Pedro Teixeira, trecho onde ocorreram os sinistros.

Rompimento de adutora de ferro fundido de 1000 mm, na estrada da Ponta Negra, em frente ao Porão do Alemão, em setembro/2016.
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Registro fotográfico de alguns serviços executados no sistema de adução em 2016

Assentamento de adutora de água, tipo FºFºde 600 mm, na rua 01 c/ a Rua 07, bairro Colônia Santo Antônio, zona Norte, em janeiro/2016.

Assentamento de rede de distribuição de água 
na localidade Águas Claras, no bairro Novo 
Aleixo, na zona Norte, em fevereiro/2016.

Assentamento da rede de distribuição de água 
na rua Chico Mendes, bairro Novo Israel na zona 

Norte, em abril/2016.

Assentamento da rede de distribuição de água 
na na rua Gregório Dias, bairro Lírio do Vale na 

zona Oeste, em abril/2016.

Serviços de instalação de novos ramais
de ligação domiciliar na rua 13, bairro Nova 

Esperança, zona Oeste, em maio/2016.

Serviços de escavação mecânica para assen-
tamento da rede de distribuição de água na rua 

Airton Sena, bairro Mauazinho, em outubro/2016.

Serviços de recomposição asfáltica após 
assentamento da rede de distribuição de água na 

rua do Areal, bairro Mauazinho, zona Leste,
em outubro/2016. 

Serviços de escavação mecânica para 
assentamento da rede de distribuição de água 

na comunidade José Bonifácio, bairro Col. Santo 
Antônio, zona Norte, em novembro/2016. 

Serviços de instalação de novos ramais
de ligação domiciliar na comunidade José 

Bonifácio, bairro Colônia Santo Antônio, zona 
Norte, em novembro/2016.

Serviços de assentamento da rede de distribuição 
de água na travessa Nova Olinda, bairro Nova 
Esperança, zona Oeste, em fevereiro/2016.

Reservação

Os reservatórios são unidades hidráulicas de acumulação e passagem de água, localizados em pontos es-
tratégicos do sistema. Eles suprem 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, 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 2016, foram fiscalizados pela ARSAM: 126 (cento e vinte e seis) centros de reservação, com 180 
(cento e oitenta) reservatórios, dos quais 133 (cento e trinta e três) estavam ativos, 44 (quarenta e quatro) ativos 
jusantes e 03 (três) inativos. 

Durante o ano de 2016, foram realizados 194 (cento e noventa e quatro) serviços de manutenção, que cons-
tituiram na limpeza, capina e pintura nas áreas dos reservatórios.

Fonte: DITEC/ARSAM

Quantitativo mensal dos serviços de manutenção realizados pela Manaus Ambiental
nos reservatórios sob concessão em 2016

Volume de reservação

O quadro abaixo demonstra a evolução do volume de reservação no período de 2000 a 2016. A partir de 
2007, foi considerado somente o volume útil, ou seja, o abastecimento de água por setor hidráulico em operação. 
Em 2016, o volume de reservação de água foi de 223.324 m³.

Evolução do volume de reservação de água de 2000 a 2016

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) A partir de dezembro de 2014, foi considerado o volume de reservação em operação do Sistema Ponta das Lajes – PROAMA. 

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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

171.514 177.164 181.402 184.737 219.542 222.973 223.324
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Registro fotográfico de alguns reservatórios revitalizados em 2016

Realização de capina e pintura no reservatório elevado São Raimundo,
em fevereiro/2016.

Reservatório apoiado Alphaville III, incorporado 
ao sistema de distribuição de água da Manaus 

Ambiental, em janero/2016.

Reservatório Vila Suiça, incorporado ao sistema 
de distribuição de água da Manaus Ambiental, 

em janeiro/2016.

Reservatório Viver Melhor I - 2ª Etapa, incor-
porado ao sistema de distribuição de água da 

Manaus Ambiental, em janeiro/2016.

Realização de capina e pintura no reservatório elevado Cidade Nova,
em março/2016.

Realização de capina e pintura no reservatório semienterrado Cidade Nova, 
em março/2016.

Realização de capina e pintura no reservatório apoiado Monte das Oliveiras, 
em outubro/2016.

Realização de capina e pintura no reservatório apoiado e elevado Monte
das Oliveiras, em novembro/2016.

Realização de capina e pintura no reservatório apoiado Mutirão (PROAMA), 
em setembro/2016.

Distribuição de água em Manaus

A distribuição de água em Manaus destina-se a conduzir o líquido captado e tratado das estações, por meio 
de tubulações, para os diversos pontos de consumo da cidade, como: edificações, praças, torneiras públicas e 
outros. Na época da assinatura do contrato de concessão, em 2000, a extensão da rede de distribuição de água 
correspondia a 1.800 km. 

No período de 2000 a 2016, houve um aumento de 1.912 km de extensão, o que equivale a 106,22% de cres-
cimento em 16 (dezesseis) anos. Segue abaixo o gráfico, demonstrando o comprimento da malha de distribuição 
de água da cidade de Manaus (adutoras, subadutoras e redes de distribuição). Houve um acréscimo anual de 73 
km, sendo 32 km de novas redes de abastecimento de água em diversas áreas de Manaus e 41 km referentes às 
atualizações de arruamentos, inserção de redes de empreendimentos recebidos e recontagem redes.

Cobertura do serviço de água 

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. Para o cômputo do cálculo da meta de “cobertura do 
serviço de água”, equivalente ao período de 2000 a 2005, foram considerados, para a referência de “economias 
residenciais totais de água”, os dados extraídos da base comercial da concessionária. A partir de 2006, conside-
rou-se, para a mesma referência de “economias residenciais totais de água”, a seguinte fórmula: [ (extensão da 
rede pública de água que disponibiliza o serviço/média de rede por ligação) x 1.2], embasada na “forma de cálculo” 
do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS. A adoção desse procedimento ocorreu porque a 
concessionária passou a considerar, para o cômputo das metas, as economias de água residenciais disponíveis 

Evolução da extensão da rede de distribuição de água de Manaus: de 2000 a 2016 (km) 

Fonte: DITEC/ARSAM
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(unidades residenciais com disponibilidade do serviço de água, mas que não estão conectados ao sistema público. 
Consequentemente, incluiu unidades que não eram clientes da concessionária, com informações genéricas e não 
consistentes. 

A extensão de rede de água por ligação utilizada é de 9,05 m. O valor de 9,05 m é referente à média da ex-
tensão de rede pública por ligação de água do período de 2002 a 2006, considerando o cadastro físico de rede e a 
base comercial da concessionária para esse período. O número de economias de água é igual ao número de ligações 
multiplicado por 1,2.

De 2000 a 2006, o índice de ocupação domiciliar era de 4,26 pessoas/habitação, com base no Censo do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE de 2000. De junho de 2007 a dezembro de 2010, esse índice 
diminuiu para 3,97 pessoas/habitação, conforme contagem populacional do Censo de 2007. Em dezembro de 2010, 
de acordo com o Censo, passou a vigorar o índice de ocupação domiciliar de 3,9 pessoas/habitação. 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 594.292 
m 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 2016 seria de 98%, segundo o novo plano 
de metas e indicadores: Anexo 1 em substituição ao anterior, para atender ao estabelecido no item 2.1, Cláusula 2ª 
do Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Prestação de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e 
de Esgotamento Sanitário do Município de Manaus, de 03/04/2014. Contudo, foram cumpridos 92,12% dessa meta 
em dezembro de 2016, conforme dados do quadro abaixo.

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%

dez-15 3.639.139 482.538 402.115 1.881.897 2.047.282 91,92%

dez-16 3.712.080  492.210 410.175 1.919.617 2.083.776 92,12%

Evolução da cobertura de água pela extensão da rede de abastecimento de água de Manaus: de 2000 a 2016

Perdas de água

Nos primeiros anos de concessão foram projetados e realizados investimentos relevantes para a recuperação 
do sistema de abastecimento de água existente em Manaus, bem como melhorias em diversas fases do processo 
de captação e distribuição da água. Isto permitiu a redução do índice de perdas, constatados entre os anos de 2000 
a 2003, por meio de medidas como a instalação de macromedidores no sistema de produção e distribuição, e a 
substituição de mais de 15 km de adutoras e subadutoras.

No entanto, ao longo dos anos, as diretrizes de combate às perdas, estabelecidas pela Concessionária Manaus 
Ambiental não foram produtivas, necessitando de ações mais eficazes com relação ao controle dos vazamentos, 
com agilidade e qualidade na eliminação dos mesmos, principalmente nas redes de distribuição e ramais prediais de 
água, além de melhores soluções para o problema da não contabilização de água, seja por furto, por falta de apare-
lhos, ou por erros de medição. Em 2016, o índice apurado atingiu patamares bem elevados, representando 70,65% 
de perdas de faturamento, um dos maiores do Brasil. Esse dado demonstra a importância do investimento por parte 
da concessionária, em ações voltadas para redução e controle de perdas no sistema de distribuição de água.

Além disso, as campanhas educativas, para o uso racional da água, têm sido de grande valor para a diminui-
ção das perdas e por isso devem ser incrementadas. Em 2016, a concessionária elaborou o Plano de Eficiência Hí-
drica, dando seguimento ao Plano de Setorização e Programa de Controle de Perdas 2016. A fiscalização da ARSAM 
tem atuado no sentido de acompanhar os serviços do sistema, visando minimizar os problemas com a perda de 
água, porque além de desviar o fornecimento à população, ainda causa desperdício dos recursos do meio ambiente.

Tubulação danificada no Mutirão, bairro Novo Aleixo, na zona Norte de Manaus, em novembro/2016.

Tubulação de água rompida, causando vazamento e desperdício de água na via pública.Fonte: DITEC/ARSAM
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Programa Água para Manaus – PROAMA 

O Complexo PROAMA é composto pelo sistema de captação de água bruta, adutora de água bruta, trata-
mento, adução de água tratada e reservatórios de água que são localizado nos macro setores das localidades: 
Tancredo Neves, Jorge Teixeira, Nova Floresta, Núcleo 23 e Mutirão. Neles estão as respectivas elevatórias de água 
tratada de Manaus, sob a responsabilidade do Consórcio Público PROAMA – CPP (autarquia constituída pelo Esta-
do do Amazonas e Município de Manaus. Todo esse sistema tem como objetivo a gestão associada dos serviços 
públicos de produção e fornecimento de água tratada, pelo sistema do Complexo PROAMA. Inicialmente, a outorga 
por concessão para prestação de todas as etapas dos serviços públicos para o fornecimento de água tratada por 
atacado à concessionária Manaus Ambiental S/A (delegatária do Município de Manaus por outorga concessória para 
prestação de serviços municipais de abastecimento e distribuição de água e de esgotamento sanitário nos limites 
territoriais do Município de Manaus) foi realizada pela COSAMA. Isso foi feito por meio da celebração de um Contrato 
de Programa com o Consórcio Público PROAMA – CPP, em 17 de outubro de 2013. A partir de 8 de abril de 2016, 
a outorga por concessão para o fornecimento de água tratada por atacado à Concessionária Manaus Ambiental S/A 
(concessionária adquirente e usuária), passou a ser realizada pela Rio Negro Ambiental, Captação, Tratamento e 
Distribuição de Água SPE S/A. Isso foi feito por meio da celebração com o Consórcio Público PROAMA – CPP (Po-
der Concedente) por “Contrato de Concessão da Prestação de Serviço Público de Produção, Fornecimento de Água 
Tratada por Atacado, com Operação e Manutenção de Captação, Tratamento, Adução e Reservação, exclusivamente 
na área do complexo PROAMA”. O prazo dessa concessão será findado em 03/07/2045, podendo ser renovado por 
igual período e justificada na forma da Lei.

O sistema do Complexo do PROAMA entrou em operação no último trimestre de 2013. No início de 2014, foi 
finalizada a interligação dos bairros São José, Nossa Senhora de Fátima e Amazonino Mendes ao Sistema Ponta das 
Lajes, para garantir a continuidade do serviço de abastecimento de água e minimizar interrupções no fornecimento. 
Em 2016, continuaram em andamento as obras de interligação entre redes novas e existentes já iniciadas nos anos 
anteriores (2013, 2014 e 2015), referentes aos bairros Jorge Teixeira, Mutirão, Nova Floresta e Núcleo 23, com 
assentamento e montagens de tubos e conexões, ligações domiciliares, instalação de registros e ventosas. Isso 
contribuiu para a preservação do lençol subterrâneo, com a desativação dos poços profundos.

Diretor Presidente da ARSAM, Fábio Alho, Coordenador da Unidade Gestora de Água, Sérgio Elias e o Procurador Geral do Município Marcos Cavalcante, em 
visita a estação de bombeamento da Ponta das Lajes, em junho/2016.

Manutenção das bombas de captação de água bruta na estação Ponta das Lajes, em junho/2016.

Estação de captação de água bruta Ponta das Lajes (PROAMA), no bairro Colônia Antônio Aleixo. Acervo: ARSAM.
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3.1.2 Esgotamento sanitário 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 2016

1ª ETAPA – Período dos ingleses
• 1906 a 1913 – Implantação do primeiro sistema de esgoto sanitário pela Manaus Improvement Company, 

projetado para atender ao centro da cidade de Manaus.

2ª ETAPA – Controle estatal

• 1976 – Construção do emissário subfluvial com 3.600m para atender à 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 do 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 Esgota-
mento 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.

Trecho do emissário subfluvial, recuperado e lançado no rio Negro, em 1997. Acervo: ARSAM.

• 2012 – Recebimento de seis novos sistemas de esgotamento sanitário: Conjunto Habitacional Ozias Monteiro, 
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 – Recebimento de um novo Sistema de Esgotamento Sanitário – SES, do Programa de Desenvolvimen-
to 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. Demolição da ETE III do Conjunto 
Villa Nova, em virtude da ocupação populacional em seu entorno e a necessidade de início de trabalhos de 
urbanização, pela Prefeitura de Manaus na Comunidade. Recebimento da Etapa II do Viver Melhor I.

• 2015 – Melhorias urbanísticas com pintura nas ETE’s Eldorado, Jardim de Versalles, Augusto Montenegro 
II e III, Graúna, Villa da Barra I, II e III; EEE’s Mestre Chico, Bittencourt, Santa Luzia, Área 13 e parcialmente 
a EPC Educandos. Em fase de recebimento no final do ano dos SES Alphavile III, Cidadão X, Nova Vitória, 
Vila Suíça e Viver Melhor IV.

• 2016 – Recebimento de 5 novos SES: 1. Alphaville III; 2. Cidadão X; 3. Nova Vitória; 4. Vila Suíça e 5. Viver 
Melhor IV. Implantação da EEE Panair.

Sistema público de esgotamento sanitário

Desde o início do processo de concessão, em 2000, a ARSAM realiza a fiscalização e o controle do Sistema 
Público de Esgotamento Sanitário – SES da cidade de Manaus, monitorando e avaliando todas as unidades que o 
compõem: coletores (secundários, principais e troncos), interceptores, órgãos complementares, elevatórias e esta-
ção de tratamento. Sua ação resulta na elaboração de diagnósticos dos estudos antes e após a concessão. 

Durante o ano de 2016, a ARSAM continuou a realizar fiscalizações nos sistemas integrados e isolados 
pertencentes ao Sistema Público de Esgotamento Sanitário de Manaus, compostos por coletores (secundários, 
principais e troncos), interceptores, órgãos complementares, elevatórias, ETE e destinação final dos efluentes (emis-
sário). Todos estão inseridos dentro de cinco bacias de contribuição: Educandos, São Raimundo, Gigante, Tarumã 
e Colônia.

Estas bacias são divididas em sistemas, sendo o primeiro denominado de Sistema Integrado Centro/Educan-
dos, que beneficia o Centro e o entorno do bairro de Educandos. Esse sistema é composto por duas Estações de 
Pré-Condicionamento – EPC’s, emissário subfluvial, localizadas na margem esquerda do Rio Negro, e 16 (dezes-
seis) EEE’s.  Nos Sistemas Isolados Manaus há 82 (oitenta e duas) ETE’s e 28 (vinte e oito) EEE’s, distribuídas no 
Sistema de Esgotamento Sanitário – SES.

Estação de tratamento de esgoto Timbiras, Cidade Nova. Acervo: ARSAM.
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Bacias de esgotamento sanitário/hidrográficas. Fonte: DITEC/ARSAM.

A seguir está o resumo dos sistemas integrado e isolado, com os respectivos subsistemas: 

1. Sistema integrado – inserido na Bacia do Educandos, composto por dois subsistemas: Centro/Educan-
dos e Distrito Industrial/Atílio Andreazza II.

2. Sistemas isolados – atendem basicamente aos conjuntos e condomínios residenciais em diversas áreas 
da cidade de Manaus. Tais sistemas foram construídos pelo Poder Público e pelo sistema privado sendo, 
posteriormente, incorporados à concessão, conforme segue abaixo: 

• Bacia do Educandos – 02 subsistemas: Eliza Miranda e Residencial Petrópolis.

• Bacia do São Raimundo – 22 subsistemas: Ayapuá/Xingu, Barra Bela, Bombeamento, Cidade Nova 
II, Déborah, Dom Pedro/Kyssia/Tocantins, Eldorado, JoãoBosco, João Bosco II, Jornalistas/Vila do Sol 
Maior, Nascente do Mindu, Ouro Verde/Canaã, Ozias Monteiro, Parque dos Rios II, Prourbis, Samam-
baia, São Judas Tadeu, Sapolândia, Villa Nova, Villa Rica, Viver Melhor II e Viver Melhor III.

• Bacia do Gigante – 04 subsistemas: Alphaville III, Augusto Montenegro III, Jardim de Versalles e Vista 
Bela.

• Bacia do Tarumã – 11 subsistemas: Cidade Nova I, Cidadão X, Cidadão XII, Galiléia, Nova Cidade, Re-
nato Souza PintoII/RibeiroJúnior, Villa Real, Vila Suíça, Villa da Barra, Viver Melhor I e Viver Melhor IV.

• Bacia da Colônia – 02 subsistemas: Cidadão IX e Nova Vitória.

De forma resumida, são inúmeras as ETE’s com diversos processos de tratamento tais como: fossa séptica 
– filtro anaeróbio, lodos ativados, valo de oxidação, decantador –  filtro biológico, lagoa de estabilização e UASB. De 
forma resumida são: 2 (dois) sistemas: o integrado e os isolados. Há 5 (cinco) bacias de esgotamento – Educandos, 
São Raimundo, Gigante, Tarumã e Colônia –, e 42 (quarenta e dois) subsistemas, compostos por 72 (setenta e duas) 
ETE’s ativas, 8 (oito) inativas, 2 (duas) demolidas e 2 (duas) disponíveis, descritas no quadro anexo na próxima 
página. Nesse quadro, as mesmas são nomeadas, com localização e as características técnicas específicas.

Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’s) – Sistema integrado e isolado

Subsistema ETE Tipo de  tratamento Endereço Corpo receptor

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

Dist. Industrial – Atílio Andreazza II EPC Educandos Pré-condicionamento e emissário R. Manoel Urbano, 456, esquina com Bc. Sá Peixoto – Educandos Rio Negro

SISTEMA INTEGRADO ATIvO
Bacia: Educando Centrais

SISTEMA ISOlADO ATIvO
Bacia: Educandos

Subsistema ETE Tipo de  tratamento Endereço Corpo receptor

Eliza Miranda ETE Eliza Miranda Lodos ativados Av. Buriti s/n – Distrito Industrial Igarapé do Quarenta
Res. Petropólis ETE Petropólis UASB – Lodos ativados R. Coronel Ferreira, s/nº – Petrópolis Igarapé do Quarenta

Bacia: São Raimundo
Subsistema ETE Tipo de  tratamento Endereço Corpo receptor

Barra Bela ETE Barra Bela Lodos ativados Rua 4, Conjunto Barra Bela – Pq. 10 Igarapé do Mindu

Bombeamento
ETE I Bombeamento UASB (Mizumo) Rua Plínio Coelho – Compensa

Igarapé do Bombeamento
ETE II Bombeamento UASB (Mizumo) Rua H – Compensa

Cidade Nova II ETE Cidade Nova II Lodos ativados Av. Timbiras – Cidade Nova Afl. Igarapé do Goiabinha
Déborah ETE Déborah Lodos ativados Rua Capanema, 312 – Dom Pedro Igarapé da Cachoeira Grande
Dom Pedro/Kissya/Tocantins ETE Tocantins UASB/Lodos ativados Rua Maringá, Conjunto Tocantins – Chapada Igarapé dos Franceses
Eldorado ETE Eldorado Lodos ativados Rua Iguaçu, Conjunto Eldorado – Pq. 10 Igarapé do Bindá
joão Bosco ETE João Bosco Filtração biológica Rua Dom Jackson Damasceno, Conjunto Sen. João Bosco – Flores Igarapé dos Franceses
Cj. joão Bosco II ETE João Bosco II UASB/Lodos ativados Rua dos Mamoeiros, Conjunto João Bosco – Coroado Afluente Igarapé do Mindu
jornalistas/vila do Sol Maior ETE Jornalistas Lodos ativados Av. Constantino Nery, Conjunto Jornalistas – Chapada Igarapé dos Franceses
Nascente do Mindu ETE Mindu FS/FAE Rua Bem-te-vi – Jorge Teixeira Igarapé do Mindu
Ouro verde/Canaã ETE Ouro Verde Lodos ativados Av. Des. João Machado, Cond. Ouro Verde – Alvorada Igarapé dos Franceses
Ozias Monteiro ETE Ozias Monteiro UASB/Lodos ativados Av. Max Teixeira, Conjunto Ozias Monteiro – Cidade Nova Igarapé.do Bindá

Pq. dos Rios II
ETE I Pq. dos Rios II FS/FA

Av. Efigênio Sales, Cond. Pq. dos Rios II – Aleixo Canal afluente do Mindu.
ETE II Pq. dos Rios II FS/FA

Prourbis
ETE AH 01 UASB – Lodos ativados Avenida Hilário Gurjão – Jorge Teixeira Drenagem
ETE AH 03 UASB – Lodos ativados Avenida Hilário Gurjão – Jorge Teixeira Drenagem

Samambaia Samambaia Lodos ativados Al. D. Júlia Martins, Conjunto Samambaia – Pq. 10 Igarapé do Bindá
São judas Tadeu ETE São J. Tadeu FS/FA Rua Barão do Rio Branco, Conjunto São J. Tadeu - Flores Igarapé do Bindá

Sapolândia
ETE I Sapolândia UASB (Mizumo)

Rua Álvaro Maia, próximo à Vila Olímpica Igarapé dos Franceses
ETE II Sapolândia UASB (Mizumo)

vila Rica ETE Vila Rica FS/FA Av. Cel. Sávio Belota, Conjunto Villa Rica – Cidade Nova Canal afluente do Mindu

vila Nova
ETE I Vila Nova FS/FA Conjunto Villa Nova, ao lado do Motel – Cidade de Deus

Canal afluente do Mindu
ETE II Vila Nova FS/FA Rua 15, pelo Conjunto Viver Melhor II – Cidade de Deus

viver Melhor II ETE Viver Melhor II UASB (Mizumo) Rua Villa Lobos, Conjunto Viver Melhor II – Cidade de Deus Canal afluente do Mindu
viver Melhor III ETE Viver Melhor III Filtração biológica Rua Autaz Mirim, Conjunto Viver Melhor III Canal afluente do Mindu

Bacia: Gigante
Subsistema ETE Tipo de  tratamento Endereço Corpo receptor

Alphaville III ETE Alphaville III UASB/Lodos ativados Dentro do Conjunto Alphaville III Afluente do Ig. do Gigante

Augusto Montenegro III
ETE I Augusto Montenegro FS/FA Rua Marginal I, Conjunto Augusto Montenegro – Lírio do Vale

Igarapé da Redenção
ETE II Augusto Montenegro FS/FA Rua 5, Conjunto Augusto Montenegro – Lírio do Vale

jd. de versalles ETE Jardim Versalles FS/FA Rua Ulisses Tapajós com FúlvioPennanchi – Planalto Igarapé da Redenção
vista Bela ETE Vista Bela UASB/Lodos ativados Rua Lívio Arama, Conjunto Vista Bela - Planalto Igarapé Cachoeira Grande

Nota: O SES Vista Bela está totalmente inserido na Bacia do Gigante; contudo, o lançamento dos efluentes é feito no Igarapé da Cachoeira Grande, na Bacia do São Raimundo, que fica na divisa com o mesmo.
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Bacia: Gigante
Subsistema ETE Tipo de  tratamento Endereço Corpo receptor

Cidadão X
ETE I Cidadão X FS/FA Rua 6, Conjunto Cidadão X – Tarumã

Igarapé do Tarumã-AçuETE I Cidadão X FS/FA Rua 8, Conjunto Cidadão X – Tarumã
ETE I Cidadão X FS/FA Rua 8, Conjunto Cidadão X – Tarumã

Cidadão XII

ETE I Cidadão XII FS/FA Rua Coletor A, Conjunto Cidadão XII – Monte das Oliveiras

Igarapé da Bolívia
ETE II Cidadão XII FS/FA Rua Coletor II, Conjunto Cidadão XII – Monte das Oliveiras
ETE III Cidadão XII FS/FA Rua 8, Conjunto Cidadão XII – Monte das Oliveiras
ETE IV Cidadão XII FS/FA Rua 231, Conjunto Cidadão XII – Monte das Oliveiras

Galiléia

ETE I Galiléia FS/FA

Av. Tenente Roxana Bonessi, Conjunto Galiléia – Nova Cidade

Igarapé do Passarinho

ETE II Galiléia FS/FA
ETE III Galiléia FS/FA
ETE IV Galiléia FS/FA
ETE V Galiléia FS/FA
ETE VI Galiléia FS/FA
ETE VII Galiléia FS/FA Rua Mar Glacial, Conjunto Galiléia – Nova Cidade
ETE VIII Galiléia FS/FA

Av. Tenente Roxana Bonessi, Conjunto Galiléia – Nova Cidade
ETE IX Galiléia FS/FA
ETE X Galiléia FS/FA Rua Monte Moriá, Conjunto Galiléia – Nova Cidade

Nova Cidade
ETE Nova Cidade Deep-Shaft Rua Panamá 287, Qd. 26, Conjunto Nova Cidade Afluente Igarapé do 

Passarinho
Lagoa Área 13 Lagoa de estabilização Final da rua 67 – Nova Cidade Igarapé do Arara
Lagoa Área 14 Lagoa de estabilização Av. Curaçau com Rua 222 – Nova Cidade Igarapé do Arara

Renato S. Pinto II/ Ribeiro júnior

ETE Renato S. Pinto II FS/FA Rua Tarumã – Cidade Nova

Afluente Igarapé do 
Passarinho

ETE I Ribeiro Jr. FS/FA Rua G – Cidade Nova
ETE II Ribeiro Jr. FS/FA Rua Q – Cidade Nova
ETE III Ribeiro Jr. FS/FA Rua H – Cidade Nova

villa Real ETE I Villa Real FS/FA Rua 14, Conjunto Villa Real - Cidade Nova Igarapé do Passarinho
vila Suíça ETE Vila Suíca MBBR Estrada do Tarumã - Tarumã Afluente Igarapé Tarumã-Açu

villa da Barra
ETE I Villa da Barra FS/FA Rua Crispim do Amaral, Conjunto Villa da Barra – Nova Cidade

Afluente Igarapé do 
PassarinhoETE II Villa da Barra FS/FA Rua Divino Espírito Santo, Conjunto Villa da Barra – Nova Cidade

ETE III Villa da Barra FS/FA Rua Acaricó, Conjunto Carlos Braga - Nova Cidade
viver Melhor I ETE Viver Melhor I Aeração/batelada Rua dos Pássaros, Conjunto Viver Melhor I – Lago Azul Igarapé do Matrinxã
viver Melhor Iv ETE Viver Melhor IV UASB/Mizuno Alameda Rio Branco – Santa Etelvina Afluente Igarapé do Arara

Bacia: Colônia
Subsistema ETE Tipo de  tratamento Endereço Corpo receptor

Cidadão IX
ETE Cidadão IX – Etapa I FS/FA Rua Berbigão, Conjunto Cidadão IX – Distrito Industrial II

Igarapé da Colônia
ETE Cidadão IX – Etapa II FS/FA Rua Esponja do Mar, Conjunto  Cidadão IX – Distrito Industrial II

Nova vitória

ETE I Nova Vitória FS/FA Final da Rua do Aterro – Nova Vitória

Afluente do Igarapé da 
Colônia

ETE II Nova Vitória FS/FA Rua São Lázaro 1, s/n – Nova Vitória
ETE IIIA Nova Vitória FS/FA Rua Letícia s/n – Nova Vitória
ETE IIIB Nova Vitória FS/FA Rua Letícia s/n – Nova Vitória
ETE IV Nova Vitória FS/FA Rua Evadim, s/n – Nova Vitória
ETE V Nova Vitória FS/FA Rua 22 de fevereiro – Nova Vitória
ETE VI Nova Vitória FS/FA Rua 22, s/n – Nova Vitória
ETE VIIA Nova Vitória FS/FA Rua 16 de outubro, s/n – Nova Vitória
ETE VIIB Nova Vitória FS/FA Rua 16 de outubro, s/n – Nova Vitória
ETE VIII Nova Vitória FS/FA Rua Júlio César, s/n – Nova Vitória

Estações Elevatórias de Esgoto (EEE’s) – Sistema integrado e isolado

Subsistema Elevatória Endereço Destino final

Centro - Educandos

EEE Betânia Travessa Adalberto Vale - Betânia EEE M. da Liberdade

EEE Bittencourt Rua Jonatas Pedrosa, Pq. Jefferson Péres – Centro EPC Centro

EEE C. Oliveira Machado Rua 13 de Maio c/ Rua São Francisco, Col. Oliveira Machado EEE Manoel Urbano

EEE Gilberto Mestrinho Rua Lourenço Braga, Pq. Gilberto Mestrinho –  Cachoeirinha EEE Mestre Chico

EEE Igarapé de Manaus Rua Walter Rayol próx. à Rua 7 de Setembro – Centro EPC Centro

EEE Manoel Urbano Rua Manoel Urbano 456 – Educandos EPC Educandos

EEE Mestre Chico Rua Prof. Ernani Simão, Pq. Mestre Chico –  Cachoeirinha EPC Educandos

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

EEE Nhamundá Rua Nhamundá, próximo à Rua Duque de Caxias – Praça 14 PV na Major Gabriel

EEE Panair Bêco Iratin, ao lado da feira da Panair – Educandos PV na rua

EEE Pedro Botelho Rua Pedro Botelho, Centro EPC Centro

Centro - Educandos

EEE Raiz Rua Ayres de Almeida, Res. Raiz – Raiz EEE Betânia

EEE Sá Peixoto Rua Sá Peixoto com a rua Delcídio de Amaral –  Educandos EPC Educandos

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

EEE I 13 de Maio Rua 13 de Maio, Educandos
EEE Colônia Oliveira Machado

EEE II 13 de Maio Rua 13 de maio, Colônia Oliveira Machado

SISTEMA INTEGRADO ATIvO
Bacia: Educandos

SISTEMA ISOlADO ATIvO
Bacia: Educandos

Subsistema Elevatória Endereço Destino final

Centro - Educandos EEE Betânia Travessa Adalberto Vale - Betânia EEE M. da Liberdade

Res. Petrópolis EEE final Res. Petrópolis Área da ETE Petrópolis ETE Res. Petrópolis

Bacia: São Raimundo
Subsistema Elevatória Endereço Destino final

Barra Bela EEE final Barra Bela Área da ETE Barra Bela ETE Barra Bela

Bombeamento
EEE final I Área da ETE I Bombeamento ETE I Bombeamento

EEE final II Área da ETE II Bombeamento ETE II Bombeamento

Cidade Nova EEE final Cidade Nova Área da ETE Timbiras ETE Timbiras

Dom Pedro/Kyssia/Tocantins

EEE final Tocantins Área da ETE Tocantins ETE Tocantins

EEE I Dom Pedro Rua Manoel Borba Gato – Dom Pedro EEE II Dom Pedro

EEE II Dom Pedro Rua Fernão Dias com Av. Bartolomeu Bueno – Dom Pedro EEE IV Dom Pedro

EEE III Dom Pedro Rua José Alvarez Maciel – Dom Pedro EEE IV Dom Pedro

EEE IV Dom Pedro Rua José Bonifácio com Prudente de Moraes – Dom Pedro ETE Tocantins

EEE V Dom Pedro Rua Diogo M. Furtado – Dom Pedro EEE IV Dom Pedro

Eldorado EEE final Eldorado Área da ETE Eldorado ETE Eldorado

joão Bosco EEE João Bosco Rua Dom Jackson Damasceno, Res. João Bosco – Flores ETE João Bosco

joão Bosco II EEE final João Bosco II Área da ETE João Bosco II ETE João Bosco II

jornalistas EEE final Jornalistas Área da ETE Jornalistas ETE Jornalistas

Ouro verde/ Canaã EEE final Ouro Verde Área da ETE Ouro Verde ETE Ouro Verde

Ozias Monteiro EEE final Ozias Monteiro Área da ETE Ozias Monteiro ETE Ozias Monteiro

Samambaia
EEE I Samambaia

Alameda Dona Júlia Martins, Cj. Samambaia – Parque 10
ETE Samambaia

EEE II Samambaia ETE Samambaia

Sapolândia

EEE final I Sapolândia Área da ETE I Sapolândia EEE I Sapolândia

EEE final II Sapolândia Área da ETE II Sapolândia EEE II Sapolândia

EEE I Sapolândia Rua Álvaro Maia – Dom Pedro ETE I Sapolândia

EEE II Sapolândia Rua Álvaro Maia – Dom Pedro ETE II Sapolândia

villa Nova EEE Villa Nova Rua Villa Lobos com Fco. Antônio Pigafeta, Villa Nova – Cidade de Deus ETE Villa Nova

viver Melhor II EEE final Viver Melhor II Área da ETE Viver Melhor II ETE Viver Melhor II

Bacia: Gigante
Subsistema Elevatória Endereço Destino final

Alphaville III EEE final Alphaville III Área da ETE Alphaville III ETE Alphaville III

vista Bela
EEE Vista Bela Rua Mário Donato, Cj. Vista Bela – Planalto ETE Vista Bela

EEE final Vista Bela Área da ETE Vista Bela ETE Vista Bela
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Subsistema Elevatória Endereço Destino final

Cidadão X

EEE final II Cidadão X Área da ETE II Cidadão X ETE II Cidadão X

EEE final III Cidadão X Área da ETE II Cidadão X ETE III Cidadão X

EEE Cidadão X Av. Coletora I Cidadão X, Tarumã ETE I Cidadão X

Nova Cidade

EEE E-02 Rua Panamá, Cj. Nova Cidade ETE Nova Cidade

EEE final Graúna Área da ETE Graúna ETE Graúna

EEE Área 05 Rua Java, Área 05, Cj. Nova Cidade ETE Nova Cidade

EEE Área 07 Rua Ten. Roxana Bonessi, Cj. Nova Cidade EEE Área 02

EEE Área 13 Rua 67, Área 13, Cj. Nova Cidade EEE Área 13

viver Melhor I

EEE final Viver Melhor Na área da ETE Viver Melhor ETE Viver Melhor

EEE I Viver Melhor Rua Paru, Viver Melhor I – Lago Azul ETE Viver Melhor

EEE II Viver Melhor Rua Quartzo Fumê, Cj. Viver Melhor I – Lago Azul ETE Viver Melhor

viver Melhor II EEE Viver Melhor IV Cj. Viver Melhor IV – Santa Etelvina ETE Viver Melhor IV

Bacia: Tarumã

Elevatória de Santa Luzia, bairro Santa Luzia, zona Sul de Manaus.

Elevatória Viver Melhor IV, bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus.

Elevatória Bittencourt, bairro Centro, zona Sul de Manaus.

Elevatória Mestre Chico, bairro Cachoeirinha, zona Sul de Manaus.

Rede pública coletora de esgoto sanitário

À época da assinatura do Contrato de Concessão, a rede pública coletora de esgotos sanitários da cidade de 
Manaus possuía 266 km. Em 16 anos de concessão, essa rede passou de 266 km para 642 km, correspondendo 
a um acréscimo de 376 km (141,35%). Vale informar que esse acréscimo é decorrente das redes executadas pelo 
PROSAMIM I e II, e incorporações de sistemas públicos e privados pela concessionária. Segue gráfico demonstran-
do a evolução do comprimento da rede coletora de esgoto na cidade de Manaus.

Fonte: DITEC/ARSAM

Evolução da extensão da rede de esgotamento sanitário de Manaus: de 2000 a 2016 (km) 

Cobertura do serviço de esgoto sanitário

Para o cálculo da meta de cobertura do serviço de esgoto, referente ao período de 2000 a 2005, foram con-
sideradas as economias residenciais totais de esgoto, com dados extraídos da base comercial da concessionária. A 
partir de 2006, considerou-se, para a mesma referência, as economias residenciais totais de esgoto, com a seguinte 
fórmula: [(extensão da rede pública coletora de esgoto que disponibiliza o serviço/média de rede por ligação) x 
1.2], embasada na “forma de cálculo” do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS. Isto ocorreu 
porque a concessionária passou a considerar, para o cômputo das metas, as economias de esgoto residenciais 
disponíveis (unidades residenciais com disponibilidade do serviço de esgoto, mas que não estão conectados ao 
sistema público, e consequentemente, unidades que não são clientes da concessionária), apresentando informações 
genéricas e não consistentes.

De junho de 2007 a dezembro de 2009, passou a ser utilizada a extensão de 13,25 m de rede coletora por 
ligação. Essa extensão foi determinada pela média de metros de rede coletora por ligação, referente ao período de 
2002 a 2006, considerando o cadastro físico de rede e a base comercial da concessionária para esse período. De 
junho de 2010 a dezembro de 2016, passou a ser utilizada a média de extensão de rede por economia de esgoto, 
considerando-se as obras do PROSAMIM e o Plano Diretor de Esgoto da cidade de Manaus. Para a rede executada 
pelo PROSAMIM, utilizou-se a extensão de 5,73 m/economia de esgoto, e para rede executada pela concessionária 
8 m/economia de esgoto. A ARSAM considera o número de economias de água igual ao número de ligações, mul-
tiplicado por 1,2.

Para esse cálculo, de 2000 a 2006, o índice de ocupação domiciliar era de 4,26 pessoas/habitação, com 
base no Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE de 2000. De junho de 2007 a dezembro de 
2010, esse índice diminuiu para 3,97 pessoas/habitação, conforme contagem populacional do Censo de 2007. Em 
dezembro de 2010, de acordo com o novo Censo, passou a vigorar o índice de ocupação domiciliar de 3,9 pessoas/
habitação. 

O incremento na extensão da rede coletora de esgoto e a consequente cobertura do serviço de esgoto é 
decorrente da incorporação, pela concessionária, de sistemas públicos e privados, assim como das obras de redes 
coletoras executadas pelo Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus – PROSAMIM. A concessionária 
incorporou parte das redes coletoras, referentes ao PROSAMIM I. As obras do PROSAMIM II não foram incorpora-
das pela concessionária; contudo, elas foram considerada no cálculo de cobertura do serviço de esgoto. A área de 
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abrangência do PROSAMIM I possui 33.980 m de rede coletora de esgoto, e a área de abrangência do PROSAMIM 
II possui 111.190 m de rede coletora de esgoto.

A meta de cobertura do serviço de esgoto para dezembro de 2016 – segundo o novo plano de metas e 
indicadores – Anexo 1, em substituição ao anterior, em atendimento ao estabelecido no item 2.1, Cláusula 2ª do 
Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Prestação de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de 
Esgotamento Sanitário do Município de Manaus, de 03/04/2014 –  seria de 19%. Contudo, foram cumpridos 16,38% 
dessa meta em dezembro de 2016, conforme dados do quadro abaixo.

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(1) 432.033 55.940 46.617 222.082 1.762.519 12,60%

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

jun/11(3) 516.674 69.485 57.904 270.992 1.815.197 14,93%

dez/11(4) 530.857 71.824 59.853 280.114 1.837.242 15,25%

dez/12(5) 581.190 79.838 66.532 311.368 1.881.150 16,55%

dez/13(6) 589.085 80.825 67.354 315.218 1.972.131 15,98%

dez/147) 589.085 80.825 67.354 315.218 2.010.062 15,68%

dez/15(8) 609.275 83.594 69.662 326.018 2.047.282 15,92%

dez/16(9) 642.500  87.501  72.918  341.255  2.083.776 16,38%

Evolução da cobertura esgoto por extensão de rede coletora: de 2000 a 2016

Notas:

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

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

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

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

5. Extensão da rede coletora de esgotos em dezembro/2012: Ada= 436.020 m; PROSAMIM = 145.170 m. Total: 581.190 m;

6. Extensão da rede coletora de esgotos em dezembro/2013: Ada= 443.914 m; PROSAMIM = 145.170 m. Total: 589.085 m;

7. Extensão da rede coletora de esgotos em dezembro/2014: Ada= 443.914 m; PROSAMIM = 145.170 m. Total: 589.085 m;

8. Extensão da rede coletora de esgotos em dezembro/2015: Ada= 464.104 m; PROSAMIM = 145.170 m. Total: 609.275 m;

9. Extensão da rede coletora de esgotos em dezembro/2016: Ada= 497.329 m; PROSAMIM = 145.170 m. Total: 642.500 m.

Fonte: Ditec/Arsam.

Principais ações em esgotamento sanitário

Em 2016, a Concessionária Manaus Ambiental iniciou as obras de reforma no Sistema de Esgotamento Sa-
nitário – SES Villa Nova e Cidade Nova/Timbiras. A Obra de implantação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE 
Ayapuá/Xingú não pôde ser iniciada por intervenção dos moradores e foi postergada para 2017. Também foram 
realizados outros serviços, tais como manutenção da rede coletora e órgãos acessórios, conservação e limpeza das 
unidades operacionais que continuaram a ser fiscalizados por esta Diretoria. A ARSAM destaca, nos ítens abaixo, as 
obras, as solicitações e as sugestões de penalidades feitas ao poder concedente.

ETE villa Nova
Em março de 2016, foi iniciada a implantação da nova ETE, substituindo o antigo sistema de tratamento do 

tipo fossa/filtro. A área foi cercada, sendo construído muro em todo o perímetro. A antiga estação foi desativada, 
sendo instalada uma ETE provisória. Em dezembro, estavam sendo construídas as bases para os novos tanques de 
tratamento, com escavação de estacas, conforme fotos a seguir:

Tapume da obra, em março/2016. Canteiro de obra ETE Villa Nova, em maio/2016.

Construção de vigamento do muro, em junho/2016. Obra ETE Villa Nova, em junho/2016.

Construção de vigamento do muro, em junho/2016. Nova entrada da estação, em julho/2016.
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Tanques de tratamento desativados, em setembro/2016. Canteiro de obra, em setembro/2016.

Vista interna complexo de tratamento, em outubro/2016. ETE provisória do Villa Nova, em outubro/2016.

Vista interna do complexo de tratamento, em novembro/2016.

Estacas para nova construção de base, em dezembro/2016.

 Novos tanques de tratamento, em novembro/2016.

Estacas para construção de base, em dezembro/2016.

Cidade Nova

No ano de 2010, iniciaram-se as obras de reversão da bacia de esgotamento sanitário da Cidade Nova I para 
a Bacia Timbiras (Cidade Nova II). Foram assentados interceptores e coletores-troncos da reversão. Em Agosto 
de 2013, foram executadas as interligações dos Núcleos 3, 4 (parcialmente), 5, 6, 7, 8 e 9 ao coletor tronco que 
encaminha os esgotos por gravidade à estação. As obras previstas no PES 2013 ficaram paralisadas por um longo 
período, e reiniciadas no final de 2016. Segundo a Carta nº 1198/2016 – Manaus Ambiental de 22/11/2016, o cro-
nograma resumido da obra consiste na construção de:

• EEE’s (Guaranás – 12 litros/segundos (l/s); Ribeiro Júnior – 37 l/s; Buritis – 4,5 l/s; Bem-te-vi – 3,6 l/s; 
Núcleo 24 – 50 l/s; Núcleo 13 – 8 l/s; e Núcleo 23 – 8 /s).

• Linhas de recalque (3,2 km na Cidade Nova I e 1,3 km na Cidade Nova II).

• Redes coletoras (10,4 km na Cidade Nova I e 7,9 km na Cidade Nova II).

• 2,9 km de interceptor na Cidade Nova I.

• 1,3 km de coletora tronco na Cidade Nova I.

A ETE Timbiras é composta por 08(oito) lagoas, das quais 03 (três) funcionam como lagoas de aeração, 
sendo uma como lagoa de decantação. As demais estão desativadas. Em dezembro de 2016, iniciou-se sua refor-
ma que, após a conclusão, terá a capacidade de tratamento aumentada para 2.20 l/s. Nessa primeira etapa, serão 
utilizadas 06 (seis) lagoas como lagoas de aeração e 2 (duas) como lagoas de decantação. Na Etapa 2, todas as 8 
(oito) lagoas funcionarão como lagoas de aeração e a separação de sólidos será feita por decantadores circulares 
a serem instalados (Projeto Executivo – ETAPA 1 Memorial Descritivo e Processo de Cálculo, Carta nº 145/2017 – 
Manaus Ambiental de 30/01/2017). 

Placa da obra de ampliação e reforma da ETE Timbiras, em setembro/2016. Tapume da obra em parte do terreno, em outubro/2016.

Tanques antes da obra ETE Timbiras, em junho/2016. Tanques de tratamento no início das intervenções, em dezembro/2016.
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Vista dos tanques de tratamento antes das intervenções, em junho/2016.

Sistema de aeração antes da intervenção, em dezembro/2016.

Tanques de tratamento no início das intervenções, em dezembro/2016.

Início da demolição, em dezembro/2016.

Sistema de aeração provisório durante obra, em junho/2016.

Pré-tratamento desativado para demolição, em dezembro/2016.

Porcentagem de tratamento dos esgotos gerados e controlados

O percentual de tratamento dos esgotos gerados e controlados, calculado pela DITEC/ARSAM, foi de 78,36% 
da cobertura do serviço de esgoto de 16,38%. Vale destacar que a meta contratual de atendimento para dezem-
bro/2016 deveria ser de 100% de tratamento de todo esgoto gerado, considerando-se a cobertura do serviço de es-
goto de 19%. As localidades Ayapuá, Distrito Industrial, parte da Cidade Nova e parte do Nova Cidade não possuem 
o tratamento do esgoto gerado. No entanto, para essas localidades, a Concessionária Manaus Ambiental presta os 
demais serviços de manutenção de toda extensão da rede coletora e órgãos acessórios como poços de visita, ele-
vatórias, coletores e emissários. Com a efetiva execução do cronograma de obras para o sistema de esgotamento 
sanitário, programados no PES 2017, a concessionária deverá cumprir a meta de 100% desse indicador. Vale men-
cionar que essas obras estavam previstas no PES 2016; contudo, foram postergadas e inseridas no cronograma de 
obras do PES 2017, motivo de sugestão ao poder concedente da aplicação de sanção à concessionária. 

No mês de abril de 2016, foi elaborado o Parecer Técnico nº 002/2016 – DITEC/ARSAM, referente ao Plano 
de Qualidade de Esgoto do ano de 2015. Em outubro desse mesmo ano, foi emitido o Parecer Técnico nº 004/2016 
– DITEC/ARSAM, referente ao Plano de Qualidade de Esgoto do ano de 2016 – 1º Semestre. Ambos os pareceres 
visavam verificar o cumprimento e a evolução do Plano de Controle de Qualidade de Efluentes de 2015 e 2016.

INDICADOR uNID.
DEZ/2016 Situação das 

metas dez/2016, 
conforme cálculo 

da ARSAMCONTRATO (1) MA (2) ARSAM (3)

1 Cobertura do serviço de água % 98 101,48 92,12 NÃO ATINGIDA

2 Cobertura do serviço de esgoto % 19 19,23 16,38 NÃO ATINGIDA

3 Índice de satisfação do cliente - 5 5 5 Atingida

4 Tempo para atendimento a defeitos no sistema de água h 12 11,89 12 Atingida

5 Tempo para atendimento a defeitos no sistema de esgotos h 12 9,36 9 Atingida

6 Reclamações solucionadas % 98 98,1 98 Atingida

7 Continuidade do serviço de água h 24 24 24 Atingida

8 Pressão mínima na rede de água (4) mca 10 14,4 - -

9 Pressão máxima na rede de água (4) mca 50 23,5 - -

10 Porcentagem de tratamento dos esgotos gerados e controlados % 100 251,28 78,36 NÃO ATINGIDA

11 Volume total de reservação de água m³ 180.000 224.976 223.324 Atingida

12 Qualidade da água tratada % 95 98,9 98,9 Atingida

13 Presença de E.Coli na água distribuída % zero zero zero Atingida

14 Índice de hidrometração % 89 91,4 91,4 Atingida

Notas:

1. Plano de Metas e Indicadores aprovado pelo Poder Concedente, por meio da Unidade Gestora de Água e Esgotamento Sanitário – UGPM/Água, em con-
formidade com a Cláusula Segunda do Quinto Termo Aditivo, de 3 de abril de 2014, que passa a integrar o Contrato de Concessão para todos os efeitos 
legais, como Anexo 1.

2. Avaliação do cumprimento de metas e indicadores do ano 2016, encaminhado à ARSAM, por meio da Carta nº 0148/2017 – MA de 30 de janeiro de 2017.

3. Parecer Técnico 003/2017 – DITEC, de 17 de abril de 2017, sobre avaliação do cumprimento de metas e indicadores de dezembro de 2016, referente ao 
Anexo 1 do Contrato de Concessão de Abastecimento de água e esgotamento sanitário da cidade de Manaus, em atendimento ao estabelecido no 5º Termo 
Aditivo. Os indicadores 3,4,5 e 6 foram avaliados pelo Departamento Comercial e de Tarifas, por meio do Parecer nº 017/2017 – DCT/DITEC/ARSAM, de 
24 de abril de 2017.

4. Os indicadores de pressão mínima e máxima na rede de distribuição são monitorados por meio de leituras na telemetria no Centro de Controle de Ope-
ração – CCO, da Concessionária Manaus Ambiental. Os pontos de monitoramento de pressão abrangem as áreas de abastecimento regular e o indicador 
é apurado através da média dos pontos definidos, e se considera para cada ponto de monitoramento a média das medições com menor e maior pressão 
no período.

Plano de metas e indicadores

As metas referentes aos indicadores dos itens 1, 2 e 10 da tabela de Plano de Metas e Indicadores (cobertura do 
serviço de água, cobertura do serviço de esgoto e porcentagem de tratamento dos esgotos gerados e controlados) não 
foram atingidas. Elas foram detalhadas em tópicos específicos, nas páginas 33 e 34 (cobertura do serviço de água), 47 
e 48 (cobertura do serviço de esgoto), com a porcentagem de tratamento dos esgotos gerados e controlados (acima). 

Anexo I - Plano de metas e indicadores
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3.2 Serviços públicos de Gás Natural Canalizado – GNC  no Amazonas
Em 2016, a CIGÁS, continuou investindo na implantação da sua malha de dutos. Foram realizadas obras do 

Empreendimento Fase III e Fase IV para a expansão da rede de GNC (gás natural canalizado), com a implantação 
de 4,0 km de dutos e a interligação de novos clientes, para o atendimento dos segmentos comercial e residencial 
(denominados de varejo). 

Foram realizados serviços de construção e montagem para instalação do gasoduto na zona Centro-Sul de 
Manaus, no entorno dos bairros: Chapada e Nossa Senhora das Graças, nos conjuntos Vieiralves e Adrianópolis.
Estes foram executados utilizando a técnica de método não destrutivo de furo direcional, com a instalação de caixas 
de válvulas e suas respectivas válvulas de bloqueios de rede e de expansão e Estação Reguladora de Pressão – ERP. 

A maior parte dessas atividades foi realizada no período noturno. Essas foram as primeiras localidades de 
residências e comércios, de pequenos volumes, com clientes já contratados, sendo 12 (doze) comerciais e 7 (sete) 
prédios residenciais, onde foram instalados os gasodutos para o uso do gás natural, fornecido pela CIGÁS.

Mapa da expansão da rede de Gás Natural Canalizado – GNC em Manaus, iniciado no Vieiralves, referente às fases III e IV
de obras de expansão para atender o seguimento comercial e residencial (varejo). Fonte: CIGÁS.

No final do ano de 2016, após a implantação de 4 km de dutos, a CIGÁS ampliou a rede de distribuição de gás 
para 92,4 km de dutos implantados e comercializou uma média de 2.934 milhões de m³/dia de GN. A redução do 
volume comercializado, em comparação com os anos anteriores, deu-se em virtude da interrupção do fornecimento 
de GN para a Usina Termoelétrica de Aparecida, operada pela Amazonas Energia, a partir de junho de 2016, atenden-
do a 59 (cinquenta e nove) clientes contratados. Estes estão distribuídos por segmentos, conforme segue abaixo: 

• Usinas térmicas atendidas em Manaus: 07 (sete);

• Usinas térmicas atendidas no interior: 04 (quatro): Anori, Anamã, Codajás e Caapiranga;

• Postos de GNV: 06 (seis);

• Indústrias: 38 (trinta e oito);

• Comércios: 04 (quatro).

Abaixo, segue um quadro com o demonstrativo do parque termoelétrico que é responsável por 98% do con-
sumo de GN comercializado pela CIGÁS, de acordo com os dados de 2016.

usina termoelétrica localidade /endereço

Amazonas Energia
Rua Wilkens de Matos, s/nº – Aparecida
Av. Solimões, s/nº – Mauazinho

Produtor independente

Av. Solimões, s/nº 2257 – Mauazinho
Rodovia AM-010, Lote 57 – Colônia Campos Sales.
Rua Comte. Gutemberg Barbosa, nº 2 – Ponta Negra
Rodovia AM-010, Km 20
Rodovia BR-174, Km 10, Lote 72, Gleba 01

Interior

Estrada Osias Monteiro, Km 8 – Codajás
Estrada Anori Mato Grosso, Km 3 – Anori
Estrada Caapiranga, Km 4 – Caapiranga
Paraná do Anamã, Km 4 – Anamã

Demonstrativo do parque termoelétrico, responsável por 98% do consumo
 de GN comercializado pela CIGÁS, em 2016

Fonte: DITEC/ARSAM

Fonte: Cigás

Volume de gás natural (GN) comercializado pela CIGÁS: média de 2011 a 2016
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Aspectos operacionais – fiscalização da prestação de serviços de gás natural canalizado

Em 2016, foram realizadas 98 (noventa e oito) fiscalizações pelos engenheiros da DITEC nas obras e serviços 
de implantação das novas redes/dutos de gás natural canalizado e das existentes, com monitoramento das sinaliza-
ções horizontais e verticais de toda a rede de dutos implantada. Também foi realizado o acompanhamento das obras 
e serviços das Fases III e IV de expansão da rede de dutos de gás natural canalizado, iniciando-se com o levanta-
mento topográfico e mapeamento com equipamento de georadar e sondagens manuais, de janeiro a abril de 2016.

A partir do mês de maio, foram iniciadas as obras com a utilização do método não destrutivo (furo direcional), 
iniciando-se pelas ruas Salvador, Maceió e Pará, localizadas nos conjuntos Vieiralves e Adrianópolis, bairro Nossa 
Senhora das Graças, em direção ao duto de 200 mm, existente/implantado na avenida Constantino Nery, bairro Cha-
pada. As obras foram executadas no período noturno, de modo a evitar impacto no trânsito e minimizar transtornos 
à população. 

No dia 21 de junho, com base no contrato de concessão, celebrado entre o Estado do Amazonas e a CIGÁS, 
e do DECRETO nº 30.776/2010, que regulamenta e atribui à ARSAM a fiscalização e regulação das ações da con-
cessionária, a Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS foi NOTIFICADA, em virtude da deficiência de sinalização 
aparente na rede de gás natural canalizado, identificadas na linha de dutos da avenida Coronel Teixeira, Nova Espe-
rança, zona Oeste de Manaus. As informações constam no Relatório Técnico nº 154/2016 – DITEC/ARSAM.

Serviços executados no turno da noite, das 19h às 05h, com sinalização do trecho com apoio da Manaustrans.

Serviços executados com georadar para detectar e cadastrar as interferências de redes e corte da camada asfáltica no conjunto Vieiralves.

Serviço de execução do furo direcional (método não destrutivo) na rua Pará, Vieiralves, em junho/2017.

Serviços executados de instalação e soldagem da rede de dutos da CIGÁS na avenida Constantino Nery.

Serviço de inspeção da integridade do revestimento do tubo (Holiday detector) iniciado na rua Salvador, Vieiralves.

Serviços de desfile e soldagem de tubos da rede de dutos da CIGÁS, executados na rua Maceió, Vieiralves.

Obras civis em execução e concluídas na instalação da válvula de bloqueio da rede de expansão de dutos na rua Pará, Vieiralves.
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Serviço de lavagem e limpeza do local após a instalação do gasoduto e recomposição da calçada na avenida Djalma Batista, Vieiralves.

Simulado de pronta resposta a sinistro (vazamento/rompimento) de rede de gás natural canalizado

Desde o início de suas atividades operacionais no Amazonas, a CIGÁS realiza, anualmente, os simulados 
de emergência para preparar equipes para possíveis acidentes em perfuração de duto de gás natural canalizado, 
melhorar procedimentos de segurança, e fortalecer a relação com os órgãos que fazem parte do Plano de Ação de 
Emergência (PAE). Após várias reuniões e exercício de mesa, realizados no Centro Integrado de Comando e Contro-
le – CICC, para a realização de simulado de emergência em rede de gás natural canalizado, o exercício ocorreu em 
31/08/2016, no Km 01 da BR-174, com a participação de vários atores integrantes do Plano de Ação de Emergên-
cia (PAE): Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Defesa Civil Municipal e Estadual, 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), Secretaria 
Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (SEAGI), Secretaria  Executiva Adjunta de Inteligência (SEAI), 
Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública (IESP), Polícia Civil do Amazonas (PCAM), Instituto Municipal de 
Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) e Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do 
Estado do Amazonas (ARSAM).

Simulado de pronta resposta a sinistros (vazamento/rompimento) da rede Gás Natural Canalizado – GNC, realizado no km 7 da BR-174, em 31/08/2016. Mapa da rede da Cigás em Manaus. Fonte: ARSAM/DITEC.
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3.3 Transporte rodoviário intermunicipal coletivo de passageiro
A fiscalização do transporte rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros é realizada na Rodoviária Huás-

car Angelim, em Manaus, na Ponte Rio Negro, na barreira, localizada no entroncamento das rodovias BR-174 e AM-
010. Nas fiscalizações realizadas em parceria com órgãos municipais, estaduais e federais de trânsito, são verificados 
o cumprimento de horários de chegada e saída de ônibus rodoviários intermunicipais, assim como as gratuidades 
garantidas por lei, além da segurança e lotação dos veículos regulares, ou sob a modalidade de fretamento. A fiscaliza-
ção também prevê a segurança dos trajetos intermunicipais operados pelas permissionárias que atuam formalmente, 
cumprindo as obrigações previstas na Resolução nº 001/2010 – GDP/ARSAM, publicada em 03 de março de 2010, 
e pela Lei n.º 3.006/2005, obedecendo aos instrumentos jurídicos estabelecidos pela ARSAM, que definem as regras 
pertinentes ao cadastramento das sociedades empresariais que atuam no setor e a disciplina da exploração desses 
serviços no Amazonas.

Nas fiscalizações fixas e volantes, realizadas em rodovias de acesso aos municípios da Região Metropolitana 
de Manaus, também são conferidos: documentação, segurança e lotação de passageiros dos veículos que atuam 
na modalidade de fretamento. Nesses procedimentos, incluindo operações especiais ocorridas em festividades 
municipais e feriados prolongados, foram expedidos 358 (trezentos e cinquenta e oito) autos de constatação contra 
empresas permissionárias, cooperativas ou associações que atuam nesse setor.

O total de viagens interceptadas pelas fiscalizações em 2016 foi de 14.343 (quatorze mil, trezentos e quarenta 
e três). Apenas 45 (quarenta e cinco) veículos apresentaram irregularidades. A fiscalização dos serviço de transporte 
realizada na plataforma da Rodoviária Huáscar Angelim, em Manaus, garantiu a inserção de 220 (duzentos e vinte) 
veículos extras, em períodos de aumento de demanda.

Empresas
permissionárias

viagens
fiscalizadas Irregularidades viagens

extras

ARuANã 6.220 20 64

EuCATuR 1.674 10 18

EXPRESSO TRANSMAZÔNICA 620 02 05

MASTER 2.338 07 29

EMTRAM 3.491 06 104

Total 14.343 45 220

Fonte: Departamento de Transportes Intermunicipais – DTI da ARSAM

Número de viagens interceptadas pela fiscalização em 2016

Entre as rodovias intermunicipais foram transportados, por ônibus de linhas regulares, 309.823 (trezentos e 
nove mil, oitocentos e vinte e três) passageiros. Quanto ao cumprimento do direito à gratuidade e devido à necessi-
dade de disciplinar o disposto no Art. 25, da Lei nº 3.006/2005, foi publicada a Resolução nº 002/2009 – CERCON/

EMPRESAS
GRATuIDADE

TOTAl DE 
PASSAGEIROS

TOTAl
Idoso Policial Deficiente Criança Estudante Gratuitos Pagantes

ARuANã     10.674 368 106 2.045 123 13.676 121.348     135.024

EuCATuR 2.984 52 04   558  22  3.620 47.130 50.750

EXP. TRANS. 1.041 15 09 207 07 1.279 13.071 14.350

MASTER 3.973 132 41 797 22 4.965 40.610 45.575

EMTRAM 6.059 229 26    1.159 22 7.495 56.629 64.124

TOTAl 24.731 796 186 5.126    196         31.035     278.788 309.823

Fonte: Departamento de Transportes/ARSAM

Número de passageiros transportados por empresas permissionárias em 2016

vistoria

Além das fiscalizações diárias dos trajetos intermunicipais, anualmente são realizadas inspeções veiculares 
na frota rodoviária intermunicipal de veículos. Em 2016, foram realizadas 85 (oitenta e cinco) vistorias veiculares. 
Neste procedimento, 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 externa, cin-
tos de segurança, entre outros. Após as vistorias, os veículos regulares receberam o selo 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.

Fretamento

Na modalidade de fretamento – que consiste na contratação para prestação do serviço em circuito fechado, 
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. Na modalidade de fretamento contínuo, a ARSAM emite autorizações de título 
precário, a partir de solicitações por escrito (autorizações de título precário), após vistoria. Para realizar o serviço, os 
condutores devem solicitar à autorização escrita, mediante pagamento de taxa administrativa. 

À semelhança do transporte regular, os veículos de fretamento devem apresentar os mesmos critérios obriga-
tórios exigidos de ter aplicação rodoviária, no que diz respeito aos equipamentos de segurança e condições de tráfe-
go. As normas estabelecidas para esse serviço estão previstas na Lei nº 3.006/2005 e na Resolução nº 003/2012/
CERCON–GDP/ARSAM, que disciplinam a operação, mediante autorização, da prestação do serviço de transporte 
intermunicipal. Nessa categoria estão inclusos os transportes restritos ao tipo eventual, contratados por instituições 
religiosas ou filantrópicas, que precisam se deslocar para outras cidades do interior, para fins de recreação, ou 

GDP/ARSAM, que trata da isenção do pagamento de tarifa ou desconto no valor da passagem a pessoas com 
deficiência física, auditiva, visual, mental e outras reconhecidas na Lei Federal nº 010.048/2000. De acordo com a 
legislação, são isentos:

1. Policiais civis, militares e agentes penitenciários em serviço (Art. 255, II da Constituição Estadual); 

2. Idosos maiores de 60 anos; 

3. Estudantes da rede escolar oficial (durante o período letivo e devidamente uniformizados e identificados); 

4. Crianças menores de 10 anos de idade (devidamente acompanhadas de responsável);

5. Pessoas portadoras de deficiência ou aposentadas por invalidez (em qualquer regime de previdência pú-
blica, 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 o pagamento de apenas 50% da tarifa prevista. 

A fiscalização da ARSAM assegurou gratuidade aos usuários, fazendo com que as permissionárias disponibi-
lizassem 31.035 (trinta e um mil e trinta e cinco) viagens a quem possui esse direito, como garantia constitucional. 
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atividades com ou sem fins lucrativos. Também ocorrem demandas sazonais, por ocasião de eventos culturais, 
realizados nos municípios do interior do Amazonas.

Outro setor fiscalizado é o de táxis intermunicipais fretados. De acordo com a Lei nº 3.006/2005, é vedada 
a utilização de táxi-lotação. Sendo assim, são realizadas fiscalizações na barreira, localizada na saída de Manaus e 
nos principais acessos intermunicipais, objetivando coibir esta prática. 

Em 2016, foram transportados por táxis 59.102 (cinquenta e nove mil, cento e dois) passageiros e 14.935 
(quatorze mil, duzentos e trinta e cinco) veículos foram abordados pela ARSAM, conforme dados do quadro abaixo:

Táxis
fiscalizados

Destino Passageiros
RPE ITA ITP PFG

Total
RPE ITA ITP PFG

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

TOTAl 2.381 4.856 1.205 6.493 14.935 8.225 18.310 3.811 28.756 59.102

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

Número de táxis interceptados pela ARSAM na barreira de fiscalização em 2016

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 mu-
nicípios 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 pela fiscalização da ARSAM.  No ano de 
2016, utilizaram o sistema de transporte intermunicipal via veículos de fretamento 179.281 (cento e setenta e nove 
mil, duzentos e oitenta um) passageiros, passando pela Ponte Rio Negro. Nessa ponte, a ARSAM realizou 6.624 (seis 
mil, seicentos e vinte e quatro) fiscalizações.

Veículos fretados fiscalizados
Destino Passageiros

IRA NAIR MPu
Total

IRA NAIR MPu
Total

O M v K P TOTAl AM-070 AM-070

936 316 928 2 1 2.183 759 425 999 2.183 17.320 6.814 21.368 45.502

Legenda: O – Ônibus, M - Microônibus, V – Vans, K – Kombi, P – Permissionários
Abreviaturas: IRA – Iranduba, NAIR – Novo Airão, MPU – Manacapuru.

Fonte: Departamento de Transportes /ARSAM

Número de veículos fretados fiscalizados na Ponte Rio Negro em 2016

Táxis interceptados

Destino Passageiros

IRA MPu NAIR
Total

IRA MPu NAIR
Total

AM-070 AM-070

TOTAl 41.330 15.922 20.967 4.441 41.330 70.794 14.517 133.779

Abreviaturas: IRA – Iranduba, MPU – Manacapuru, NAIR – Novo Airão.
Fonte: Departamento de Transportes /ARSAM

Número de táxis intermunicipais fiscalizados na ponte Rio Negro, em 2016

Na barreira de fiscalização da ARSAM, localizada no início das rodovias AM-010 e BR-174, foram fiscalizados 
6.524 (seis mil, quinhentos e vinte quatro) veículos, que transportaram mais de 170 (cento e setenta) mil passagei-
ros. Todas as sextas-feiras são realizadas fiscalizações noturnas na barreira de controle, localizada na saída da capi-
tal – na entrada das rodovias AM-010 e BR-174 –, com o objetivo de coibir o transporte clandestino de passageiros 
e garantir a segurança dos usuários. Eis abaixo a tabela com o total de veículos fiscalizados pela Arsam em 2016.

Viagens fiscalizadas

Ônibus Micro-ônibus vans Kombis Permissionárias Rota de empresa Escolar Total

4.221 1.464 839 0 0 0 0 6.524

Destinos

AM-010 BR-174 ITA ITP RPE PFG Total

442 532 1.494 37 916 3.103 6.524

Passageiros

AM-010 BR-174 ITA ITP RPE PFG Total

11.186 13.345 42.516 966 26.145 83.776 177.934

Número de viagens fiscalizadas de veículos de fretamento em passagem pela barreira nas rodovias BR-174/AM-010, em 2016

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

Durante todo o ano, o departamento responsável pela fiscalização do serviço de  transporte rodoviário inter-
municipal coletivo de passageiros, realizou fiscalizações em parceria com diversos órgãos, cada um atuando na sua 
competência. Tomou como base, também, as informações sobre denúncias de prestadores de serviços e usuários. 
As operações objetivaram o combate ao transporte clandestino e o reforço à segurança de passageiros. A maioria 
das operações foi realizada em dias de festividades municipais, por conta do aumento da demanda de passageiros. 
Nessas operações, 12.376 (doze mil, trezentos e setenta e seis) veículos foram abordados pela ARSAM, em 2016.

Município Operação Veículos fiscalizados Data
Manaus Carnaval 1.596 05/02 a 09/02/16

Manaus Semana Santa  774 24/03 a 27/03/16

Manaus Tiradentes 1.225 20/04 a 24/04/16

Manaus Corpus Christi 1.221 25/05 a 29/05/16

Manaus Semana da Pátria 1.841 02/09 a 07/09/16

Manaus Eleições  975 30/09 a 02/10/16

Manaus Proclamação da República 1.503 11/11 a 15/11/16

Manaus Nossa Senhora da Conceição 1.245 07/12 a 11/12/16

Manaus Natal Seguro  991 22/12 a 25/12/16

Manaus Reveillon 1.005 29/12/16 a 01/01/17

TOTAl 12.376

Operações de fiscalização de transportes intermunicipais realizadas em 2016

Departamento de Transportes Intermunicipais – DTI/ARSAM
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3.4 Comitê de Integração de Obras Públicas – CIOP
O Comitê de Integração de Obras Públicas – CIOP foi criado pela ARSAM, com o objetivo de promover a 

interação entre os diversos órgãos públicos da administração municipal, estadual, federal, concessionárias presta-
doras de serviços e entidades de classe, visando promover a integração dos planejamentos das obras urbanas ao 
mesmo tempo, em espaço geográfico comum, para minimizar e evitar impactos na infraestrutura urbana da cidade 
de Manaus/AM. Também visa a integração dos dados georreferenciados das linhas de adução e/ou redes de abas-
tecimento de água e esgoto, energia elétrica e gás canalizado, utilizando, principalmente, as bases cadastrais dos 
órgãos públicos e entidades de classe. 

Este organismo deve obedecer às três premissas principais, para assegurar a eficácia das ações: integrar, pa-
dronizar e disponibilizar dados confiáveis, para que todos os atores envolvidos possam gerir suas bases digitais de 
maneira eficiente e em tempo real. Sua criação foi regulamentada pela ARSAM, por meio da Resolução nº 002/2015, 
de 16 de julho de 2015, após deliberação do Conselho Estadual de Regulação. O CIOP está composto por 35 (trinta e 
cinco) instituições, distribuídas em 05 (cinco) subgrupos que interagem entre si, conforme a especificidade da área 
de competência. Em 2016, o CIOP realizou dez (10) reuniões ordinárias, três (3) reuniões de subgrupo operacional 
e um (1) workshop, totalizando 14 (quatorze) ações deliberativas ao longo do ano. Mais de 30 (trinta) temas foram 
abordados nesses eventos. Segue abaixo a relação dos subgrupos e os órgãos envolvidos em cada um.

SuBGRuPOS ÓRGãOS

Concessionárias e prestadoras de 
serviços

Manaus Ambiental S/A; Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS; Eletrobrás Amazonas Energia; Empresa Brasileira de Teleco-
municações – EMBRATEL; OI; CLARO; VIVO; TIM.

Fiscalização e regulação Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas – ARSAM; Agência Nacional de Telecomunica-
ções – ANATEL.

licenciadores

Instituto Municipal de Planejamento Urbano – IMPLURB; Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA; Instituto de 
Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas – CREA-AM; Superin-
tendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Amazonas – IPHAN; Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
– SEMA; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS.

Infraestrutura

Secretaria Estadual de Infraestrutura – SEINFRA; Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF; Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transporte – DNIT; Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus – SRMM; 
Gabinete de Gestão Integrada do Município – GGI-M; Secretaria Municipal de Limpeza Urbana – SEMULSP; Sindicato das Insta-
lações Elétricas, Hidráulicas, Gás e Telefonia – SINDEL; Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas – SINDUSCON
-AM; Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito – MANAUSTRANS; Secretaria Executiva de Ações de Defesa 
Civil do Município.

Infraestrutura de Dados Espaciais – IDE

Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI; Processamento de Da-
dos do Amazonas S/A – PRODAM; Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas – ARSAM; 
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF; Instituto de Proteção Ambiental do 
Amazonas – IPAAM.

Quadro de participantes do CIOPS
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Participações das entidades públicas e privadas nas reuniões do CIOP em 2016

Fonte: ARSAM/DITEC

Aspectos operacionais 

O CIOP atua com eficácia através do grupo de trabalho criado no aplicativo WhatsApp para dar celeridade às 
soluções dentro e fora da área urbana de Manaus. Órgãos e prestadores de serviços de utilidade pública praticam 
a fiscalização e a intervenção unificada, não se restringindo somente às suas competências, mas na sinalização 
e cooperação em situações de sinistros, prevenindo ocorrências que possam vir a prejudicar a população. Situa-
ções como: vazamentos em vias públicas; poço de visita (PV) de concessionárias e operadoras de serviços sem 
tampa; buracos em vias públicas; rompimento de redes de abastecimento de água; rompimento de fibras óticas; 
rompimento de rede elétrica; postes abalroados; explosão de transformador; falta de energia; rede de drenagem e de 
esgotamento sanitário entupida; queda de estrutura de ferro em via pública; retirada de big bags em vias públicas; 
recalque de pavimentação; recomposição asfáltica; dentre outros, que foram solucionadas ao longo do ano de 2016 
neste grupo de trabalho, pela integração dos membros do comitê.

jogos Olímpicos Rio 2016 

Considerando a criação do Grupo Integrado de Planejamento das Ações de Segurança – GIPAS, composto 
por representantes dos diversos órgãos das esferas federal, estadual e municipal para os Jogos Olímpicos Rio 2016 
realizados em Manaus, a ARSAM coordenou o Grupo Temático Integrado – GTI 19 Serviços de Utilidade Pública, 
que se referiu às ações e medidas a serem tomadas para garantir a excelência desses serviços, de modo eficaz, 
nas áreas de interesse dos eventos Jogos Olímpicos Rio 2016 em Manaus. O eixo coordenado foi composto pelas 
seguintes instituições: Manaus Ambiental S/A, Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS, Eletrobrás Amazonas 
Energia, Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito – MANAUSTRANS, Superintendência Munici-
pal de Transportes Urbanos – SMTU, Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, Secretaria Municipal de 
Limpeza Urbana – SEMULSP, Secretaria Executiva de Ações de Defesa Civil do Município, Departamento Estadual 
de Trânsito do Amazonas – DETRAN-AM, Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor – PROCON
-AM, Programa Municipal de Proteção e Orientação ao Consumidor – PROCON – Manaus, Empresa Brasileira de 
Telecomunicações – EMBRATEL, OI, CLARO, VIVO e TIM. As intervenções planejadas absorveram situações de 
cumprimento das ações e prevenção na seguridade dos serviços públicos de saneamento, gás natural, energia 

EMPRESA MANAuS AMBIENTAl – Apresentação do cadastramento e reca-
dastramento das unidades consumidoras de água, em 27/04/2016.

DITEC / ARSAM – Apresentação informativa/ilustrativa das áreas e faixas de 
servidão, domínio e segurança na cidade de Manaus, em 25/05/306.

POlITéCNICA ENGENHARIA lTDA – Apresentação de projeto de túnel de 
ligação entre 2 áreas industriais da BIC Amazônia/BIC, no Polo Industrial de 

Manaus – PIM, em 27/07/2016.

ARSAM, CIGÁS, ElETROBRAS, OI, EMBRATEl, DNIT e CREA – Visita 
conjunta na BR-174 – levantamento de informações para composição de 

workshop, em 29/07/2016.

elétrica, limpeza urbana, direitos do consumidor. Para acompanhar o abastecimento de água potável nesse período, 
a ARSAM realizou duas novas inspeções técnicas dos equipamentos dos Centros Oficiais de Treinamentos Campo 
de Futebol do SESI e Estádio Carlos Zamith, juntamente com a Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer 
– SEJEL. Sugeriu adequações para o atendimento das especificações de conformidade durante os Jogos Olímpicos 
Rio 2016. Também visitou o Hotel Tropical de Manaus, local de hospedagem dos atletas, e acompanhou os serviços 
descritos por cada concessionária ou prestadora de serviços, durante a realização dos eventos testes (Operação 
Arena XXIV – Fluminense x Vasco e Operação Arena XXV – Vasco x Flamengo), respectivamente nos dias 17 e 24 de 
abril de 2016. A ARSAM também acompanhou os jogos de futebol, realizados nos dias 04, 07 e 09 de agosto, além 
do revezamento da Tocha Olímpica, nos dias 19 e 20 de agosto de 2016.

Principais eventos e ações integradas realizadas pelo CIOP 

CHINA RAIl WAY/SEMINF – Apresentação do projeto de construção do 
BRT em Manaus, em 20/01/2016.

ElETROBRAS AMAZONAS ENERGIA – Apresentação da modernização       
da rede de distribuição de energia elétrica no Centro de Manaus 

e cadastramento, em 24/02/2016.
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ARSAM e demais órgãos (vide: GIPAS) – GTI 19 – Serviços de utilidades 
pública/jogos olímpicos Rio 2016, em Manaus, de 04 a 09/08/2016.

Empresa TElEFÔNICA/vIvO – Apresentação sobre impactos das ocorrên-
cias em Estações Rádio Base, na qualidade dos serviços prestados pela 

Telefônica Brasil no Estado do Amazonas, em 31/08/2016.

CIOP – I Workshop Sobre Alerta ao Perigo na Invasão das Áreas/faixas de Servidão, Domínio e Segurança, em 28/09/2016.

Ação integrada no rompimento da adutora de 1000 mm na av. São Jorge, zona Centro-Oeste de Manaus, em 01/09/2016.

Ação integrada no rompimento da adutora de 1000 mm na Al. Cosme Ferreira, no bairro Coroado, zona Leste de Manaus, em dezembro/2016.

3.5 Regulação econômico-tarifária
Cabe ao Departamento Comercial e de Tarifas – DCT a supervisão das atividades desenvolvidas nas áreas de re-

gulação e regime tarifário, custos e investimentos e auditoria econômico financeira da concessão dos serviços de abas-
tecimento de água e esgotamento sanitário, transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e gás natural canalizado. 
Esse departamento é responsável pela execução, coordenação, controle, acompanhamento e supervisão das ações 
relacionadas à evolução operacional e econômico-financeira das concessionárias que possuem serviços regulados pela 
ARSAM. Ele também realiza 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. Sua 
atuação consiste em garantir a harmonia entre os interesses dos usuários e dos concessionários e/ou permissionários 
de serviços públicos, zelando pelo equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, garantindo a modicidade das tarifas 
e o justo retorno dos investimentos. Compete ao DCT proceder a análise dos pleitos de reajustamento e de revisão tari-
fárias, os seus valores e estruturas, estabelecendo, assim, critérios e parâmetros de produção dos serviços e respectiva 
metodologia de cálculo, diante do que é previsto nos contratos de concessão ou na legislação aplicável.

Dentre as principais atividades realizada em 2016, pelo DCT, destacam-se:

• Análise e formulação de parecer sobre seguros e garantias para o cumprimento das obrigações contra-
tuais pela concessionária, na operacionalização dos serviços públicos de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário da cidade de Manaus;

• Análise e formulação de parecer sobre o Plano de Investimentos/2016 da Companhia de Gás do Amazo-
nas – CIGÁS;

• Análise e formulação de parecer sobre a retomada das operações de transporte rodoviário intermunicipal 
coletivo de passageiros, entre Manaus e os municípios de Humaitá, Manicoré, Lábrea e Apuí;

• Análise e formulação de parecer sobre o novo processo de faturamento, com leitura e impressão simultâ-
nea das faturas dos serviços públicos de abastecimento de água e esgoto de Manaus;

• Análise e formulação de parecer sobre denúncia de concorrência desleal no serviço de transporte rodo-
viário intermunicipal coletivo de passageiros, promovida pela Associação dos Agricultores Pecuaristas, 
Pescadores e Extrativistas do Distrito de Santana do Município de São Sebastião do Uatumã (AM), por 
conduta lesiva à coletividade e violação da ordem econômica.

• Análise e formulação de parecer sobre a obrigação da Manaus Ambiental em fazer cumprir a lei de divul-
gação da tarifa social, inerente aos serviços públicos de abastecimento de água e de esgoto de Manaus.

• Análise e formulação de pareceres, apresentando sugestões de penalidades de multa, a serem aplicadas 
em desfavor da Manaus Ambiental.

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

• Análise e formulação de parecer sobre o pedido de reajuste tarifário, proposto pelo Sindicato das Empre-
sas de Transporte de Passageiros por Fretamento de Manaus – SIFRETAM.
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• Análise e formulação de parecer sobre a homologação do sistema tarifário a ser praticado pela CIGÁS, e 
sobre sua Política de Incentivo à Adimplência – 2016;

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

• Análise e formulação de parecer sobre a atualização monetária do valor da taxa de afretamento, corres-
pondente ao serviço de transporte rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros.

• Análise e formulação de parecer sobre a utilização do Terminal Rodoviário de Manaus – Huáscar Angelim, 
pela Empresa de Transporte Coletivo Brasil Ltda;

• Análise e formulação de parecer sobre as tarifas a serem praticadas nas operações de transporte rodoviário 
intermunicipal, entre Manaus e os municípios de Humaitá, Manicoré, Lábrea e Apuí.

• Análise e formulação de parecer sobre a atualização do cadastro comercial da Manaus Ambiental de 2015.

• Análise e formulação de parecer sobre proposta de resolução sobre a padronização do critério de arredonda-
mento e truncamento dos valores decimais das tarifas dos serviços públicos de água e esgoto de Manaus.

• Análise e formulação de parecer sobre a reclamação de clientes acerca dos valores cobrados indevida-
mente e má prestação dos serviços prestados pela Manaus Ambiental.

• Análise e formulação de parecer sobre a denúncia de furto de hidrômetros de propriedade da Manaus 
Ambiental S/A.

• Análise e formulação de parecer sobre a Política de Faturamento/2016 da CIGÁS.

• Análise e formulação de parecer sobre o Plano de Metas e Indicadores para o biênio 2015/2016, dos 
serviços de abastecimento de água e esgoto de Manaus

Estrutura tarifária dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

A estrutura tarifária e os critérios de estimativa de consumo encontram-se estabelecidos no Anexo 3 do 
Contrato de Concessão da Prestação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário 
da Cidade de Manaus, de 04 de julho de 2000. Segundo esse contrato, o cliente cadastrado na classe de consumo 
social fará jus ao consumo de até 15 m³ de água. O faturamento será de 50% do valor aplicado à classe residencial, 
por metros cúbicos (m³). O consumo excedente será cobrado de acordo com os valores da tabela abaixo, para a 
mesma classe residencial. Os valores de tarifa correspondem ao reajuste ordinário do valor vigente, acrescido de 
10 %, percentual acumulado do IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado). Os reajustes tarifários anuais estão 
previstos no contrato de concessão.

Nota:

1. Notas: Valores vigentes a contar de 16/01/2016 com fundamento 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 Sa-
nitário da Cidade de Manaus, de 04/07/2000. 

2. Reajuste ordinário – valor anterior vigente acrescido de 10,69% do Índice 
Geral de Preços de Mercado – IGPM da Fundação Getúlio Vargas – FGV 
acumulado de novembro de 2015.

3. A classe de clientes Residencial Social foi estabelecida por meio do 5º 
Termo Aditivo do Contrato de Concessão, de 03/04/2014, tendo sua im-
plementação a partir do Decreto nº 2.748 de 03/042014.

Fonte: DCT/ARSAM

Classes de consumo Faixas de consumo Tarifa* R$/m3

Residencial
Social

  0 a 15 m3 1,528
16 a 20 m3 5,924
21 a 30 m3 9,043
31 a 40 m3 12,318
41 a 60 m3 14,212

> 60 m3 16,205

Residencial

  0 a 10 m3 3,057
11 a 20 m3 5,924
21 a 30 m3 9,043
31 a 40 m3 12,318
41 a 60 m3 14,212

> 60 m3 16,205

Industrial
0 a 40 m3 14,145
> 40 m3 19,399

Público
0 a 12 m3 14,145
> 12 m3 19,399

Comercial
0 a 12 m3 10,842
> 12 m3 15,098

Estrutura tarifária dos serviços de água e esgoto em 2016

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

Estimativa de consumo não medido para as classes residencial, 
industrial, pública e comercial em 2016.

Para fins de faturamento do consumo de água, por meio de estimativa de consumo e cobrança do valor devido 
pelo serviço de esgotamento sanitário, o mesmo Anexo 3 do Contrato de Concessão de Prestação dos Serviços 
Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário estabelece os critérios abaixo para ambos os casos.

Em 2016, houve o reajuste ordinário das tarifas de água e esgoto, correspondente ao valor anterior vigente, 
acrescido de 10,69%, de acordo o Índice Geral de Preços do Mercado, acumulado de nov/2015.

Multiplicador do valor de consumo
para cobrança de esgoto

Fonte: DCT/ARSAM

Informação da concessionária

A respeito das informações comerciais da Manaus Ambiental S/A, que balizam as verificações técnicas para 
o alcance da universalização da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgoto de Manaus, seguem 
as metas e indicadores físicos e de qualidade estabelecidos no contrato de concessão, referentes ao ano de 2016, 
conforme relatórios da concessionária.

Classes
de consumo

ligações totais/ano Economias totais/ano

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

RESIDENCIAIS 387.227 403.758 354.282 418.507 437.732 492.145 515.348 434.694 518.666 540.907

COMERCIAIS 14.486 14.794 11.872 15.138 15.359 24.502 24.631 19.274 25.733 25.491

INDuSTRIAIS 753 751 462 718 706 797 795 484 758 746

PÚBlICAS 1.761 1.850 1.574 1.983 1.990 2.187 2.257 1.822 2.358 2.394

MISTAS 4.989 5.079 3.985 4.964 4.878 0 0 0 0 0

Total 409.216 426.232 372.175 441.310 460.665 519.631 543.031 456.274 547.515 569.538

Fonte: Dados do cadastro comercial da Manaus Ambiental em dezembro de 2016.

Número de ligações/economias de água de Manaus: de 2012 a 2016

Ligações x economia de água por número de economias: de 2012 a 2016

Fonte: DCT/ARSAM

Abastecimento de água
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Percentuais de ligação de água em 2016 por categoria

Fonte: DCT/ARSAM

Economias de água em 2016

Fonte: DCT/ARSAM

Coleta e tratamento de esgoto

Classes
de consumo

ligações totais/ano Economias totais/ano

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

RESIDENCIAIS 67.989 77.689 45.170 85.594 87.703 84.097 94.593 51.266 99.866 102.478

COMERCIAIS 5.855 5.876 3.076 5.579 5.753 9.468 9.443 5.124 8.845 8.944

INDuSTRIAIS 389 390 163 378 369 400 401 167 389 380

PÚBlICAS 487 502 207 505 550 588 608 223 602 650

MISTAS 1.415 1.409 509 1.253 1.256 0 0 0 0 0

Total 76.135 85.866 49.125 93.309 95.631 94.553 105.045 56.780 109.702 112.452

Fonte: Dados do cadastro comercial da Manaus Ambiental em dezembro de 2016

Ligações x economia de esgoto: de 2012 a 2016

Ligações x economia de esgoto: de 2012 a 2016

Ligações x economia de esgoto: de 2012 a 2016

Fonte: DCT/ARSAM

Percentual de economias de esgoto em 2016

Fonte: DCT/ARSAM

Fonte: DCT/ARSAM

Sugestão de penalidades 

De acordo com as disposições do Contrato de Concessão dos Serviços de Abastecimento de Água e de 
Esgotamento Sanitário de Manaus, a fiscalização abrange todas as atividades da concessionária durante o prazo 
da concessão e é executada pelo poder concedente, ou por entidade conveniada, neste caso, a ARSAM. Ao poder 
concedente está garantida ampla defesa, e poderá aplicar à concessionária as sanções de advertência, multa ou 
caducidade da concessão, quando constatada inexecução parcial ou total das obrigações, estabelecidas nas normas 
e regulamentos em vigor. Dessa forma, o Departamento Comercial e de Tarifas apurou os montantes devidos a título 
de penalidades pecuniárias, referentes às não conformidades, observadas na prestação dos serviços públicos pela 
Manaus Ambiental S/A.

Em 2016, foram sugeridas ao poder concedente 20 (vinte) penalidades de multa, alcançando, assim, o mon-
tante de R$ 7.744.836,29 (sete milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e 
nove centavos). Também foram emitidas 32 (trinta e duas) notificações e 13 (treze) advertências, conforme dados 
visualizados nos gráficos abaixo.

Penalidades atribuídas à Concessionária Manaus Ambiental: de 2013 a 2016

Valores das multas sugeridas pela ARSAM ao Poder Concedente
contra a Manaus Ambiental: de 2013 a 2016

Fonte: DCT/ARSAM

Fonte: DCT/ARSAM
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Nº. Descrição da não conformidade localidade Data de 
emissão Prazo

01 Em vistoria na ETE Tocantins,observou-se que os serviços mencionados na Carta nº 1137/2015 – MA 
de 10/12/15, não foram eficazes, sendo constatado novamente um aerador paralisado. Chapada 04/01/16 5 dias úteis

02 Em visita rotineira foi observado aspecto de abandono na ETE Graúna, com cabos desligados e espa-
lhados na sala de máquinas/sopradores. Nova Cidade 13/01/16 10 dias

03 Em vistoria na rua Padre Ramim e adjacências, foram identificados vários pontos de vazamentos e 
reclamações de clientes, relatando desabastecimento na localidade.

Zumbi dos 
Palmares 03/03/16 48 Horas

04 Denúncia veiculada nos jornais Amazonas em Tempo e A Crítica, relataram a frequente falta de abaste-
cimento de água no loteamento Rio Piorini. Terra Nova 14/03/16 10 dias

05 Após análise do Plano de controle de qualidade de efluentes – 2015, foram emitidas diversas conside-
rações, descritas no Parecer Técnico nº 002/2016. Manaus 14/04/16 10 dias úteis

06 Inadequações dos serviços de recomposição de valas abertas pela concessionária, após execução de 
manunteção nas redes e adutoras do SAA e SES nas vias públicas. Manaus 14/04/16 10 dias

07 Reitera a Notificação nº 064/2014 à Empresa Aruanã Transportes LTDA, exarada pelo Conselho Estadual 
de Regulação – CERCON. Manaus 10/05/16 Sem prazo

08 Reitera a Notificação nº 065/2014 à Empresa Expresso Transamazônica LTDA, exarada pelo Conselho 
Estadual de Regulação – CERCON. Manaus 10/05/16 Sem prazo

09 Uma moradora do Parque Residencial Cachoeirinha solicitou orientações sobre responsabilidade de 
desobstrução de rede de esgoto, uma vez que ela é cliente somente de água. Raiz 13/06/16 3 dias úteis

10 Carta  nº 307/2016 – MA informou que seria realizada revisão em 19 imóveis no Dom Pedro, onde não 
foi possível constatar a interligação à rede coletora de esgotos, não sendo realizada tal ação. Dom Pedro 13/06/16 3 dias úteis

11
Não conclusão dos serviços previstos na Carta nº 418/2016 – MA de 06/05/16, referente à recupera-
ção/melhoria do SES Eliza Miranda. Foram esgotados os prazos, sem manifestação e ainda, moradores 
relatam persistência do odor desagradável.

Japiim 24/06/16 5 dias 
úteis

12 Poço de visita, localizado no cruzamento da rua 65 com a rua que dá acesso à Lagoa Área 13, está 
danificado, sendo solicitado reparo por diversas vezes. Nova Cidade 24/06/16 5 dias 

úteis

13 Em vistoria no dia 14/07/16, constataram-se irregularidades quanto à segurança e falta de manutenção 
na área do Booster Der-AM, na alameda Cosme Ferreira. Coroado III 22/07/16 5 dias

14 Em vistoria no dia 13/07/16, constataram-se irregularidades quanto à segurança no reservatório da 
Compensa, na rua 23 de dezembro, s/n. Compensa 25/07/16 30 dias

15 Em vistoria no dia 21/07/16, constataram-se irregularidades e falta de manutenção no centro de reser-
vação Mocó, na rua Belém, s/n.

N. S. das 
Graças 26/07/16 30 dias

16 Em vistoria no dia 26/07/16, constataram-se irregularidades e falta de manutenção no reservatório Mundo 
Novo, na rua Betha Esquerda, com rua 1 Cidade Nova 27/07/16 10 dias úteis

17 Em vistoria no dia 28/07/16, constataram-se irregularidades e falta de manutenção no reservatório Alvora-
da, na avenida Paris, s/n – conjunto Campos Elíseos. Alvorada 29/07/16 10 dias úteis

18 Em vistoria no dia 26/07/16, constataram-se irregularidades e falta de manutenção no reservatório São 
José I/Zumbi, na avenida Cosme Ferreira com rua Eng. Villar. São José 02/08/16 15 dias úteis

19 Em vistoria no dia 16/08/16, constataram-se irregularidades no reservatório Alfredo Nascimento I, na rua 
Criciúma com a rua Marcos Cavalcante. Cidade Nova 18/08/16 15 dias úteis

20 Em vistoria no dia 16/08/16, constataram-se irregularidades no reservatório Monte das Oliveiras, na rua 
Guarapuava, s/n.

Monte das 
Oliveiras 22/08/16 20 dias úteis

21 Resultado das medições gráficas, encaminhado por meio da Carta nº 0356/2016 – MA de 13/04/2016, foi 
contestado pela cliente e moradores da rua Dakar, Campos Elíseos. Planalto 23/08/16 48 Horas

22 Em vistoria no dia 16/08/16, constataram-se irregularidades no reservatório Nova Cidade, na rua Cura-
çau, s/n. Nova Cidade 23/08/16 30 dias úteis

23 Em vistoria no dia 24/08/16, constataram-se irregularidades no reservatório Cidade de Deus, na rua Ama-
zonas

Cidade de 
Deus 29/08/16 20 dias úteis

24 Em vistoria no dia 24/08/16, constataram-se irregularidades no reservatório Tancredo Neves, na rua da 
Saudade, 342.

Trancredo 
Neves 29/08/16 10 dias úteis

25 Em vistoria no dia 30/08/16, constataram-se irregularidades no Reservatório Campos Sales, rua São 
Joaquim, 64 – Pq. São Pedro. Tarumã 09/09/16 20 dias úteis

26 Reincidência de rompimento de adutora de 1000 mm, localizada na avenida São Jorge, próximo à rua 
Clóvis Barreto, em 30/08/16. São Jorge 07/10/16 15 dias

27 Em vistoria no dia 11/10/16, constataram-se irregularidades no reservatório Jorge Teixeira II – PROAMA, 
situado na rua 5, s/n. Jorge Texeira 19/10/16 10 dias úteis

28 Em vistoria no dia 10/10/16, constataram-se irregularidades no poço PT-01 – Vila da Barra, situado na rua 
Divino Espírito Santo, s/n. Nova Cidade 19/10/16 15 dias úteis

29
Solimões Tranportes de Passageiros e Cargas – EIRELI deve apresentar a documentação complementar 
descrita de forma reiterada no Ofício nº 319/2016 – DT/GDP/ARSAM, desmonstrando a capacidade para 
realização do serviço pretendido.

Manaus 1º/11/16 10 dias

30 Moradores do Parque Residencial Cajual relatam interrupção do fornecimento de água no conjunto, o que 
vem ocorrendo todos os dias das 21h às 6h. Santa Luzia 16/11/16 24 horas

31 Em 17/11/16 moradores do Santa Etelvina denunciaram a falta de água em várias ruas, desde o dia 
08/11/16. Santa Etelvina 18/11/16 24 horas

32
O bairro esteve sem abastecimento de água por quase 72h, em virtude da queima da bomba do poço 
tubular profundo do antigo Distrito do Japiim, não sendo feita comunicação à ARSAM,  nem à população 
sobre a falta de água.

Japiim 20/12/16 5 dias

Relação de notificações enviadas pela ARSAM à Concessionária Manaus Ambiental, em 2016

Nº.
Ofícios Descrição localidade Data de 

emissão Prazo

244/2016 
245/2016

Pelo não atendimento ao Ofício nº 211/2015–DITEC/GDP/AR-
SAM de 19/05/2015, transcrito no RT nº 152/2016 – DITEC/
ARSAM,  com ações dessincronizada que vêm causando apre-
ensão ao ente regulador e risco iminente a técnicos, colabora-
dores e terceiros.

Av. Torquato Tapajós, Av. 
Solimões, Av. Leonardo 
Malcher e Av. Coronel 

Teixeira.

06/06/2016
Sem 
prazo

350/2016 
351/2016

Pela inobservãncia de vinculação de informação obrigatória 
nas faturas do serviço, relativas ao mês de junho/2016, com 
respeito às condições para habilitação dos usuários à tarifa 
social (Lei Municipal nº 2001, de 26 junho de 2015, publicado 
no DOM de 29/06/2015).

Manaus 01/08/2016
Sem 
prazo

375/2016 
376/2016

Denúncia veiculada em jornal, referente à falta de abasteci-
mento de água no loteamento Rio Piorini, conforme RT nº 
168/2016 - DITEC/ARSAM.

Colônia Terra Nova 15/08/2016
5 dias 

corridos

392/2016 
393/2016

Pelo  fornecimento intermitente de água no Bairro Educandos, 
conforme descrito no RT nº 171/2016 – DITEC/ARSAM.

Educandos 23/08/2016 Imediato

401/2016 
402/2016

Pelo descaso em solucionar a reclamação da cliente em prazo 
compativel com o MPSAC, assim como também desatender 
norma legal, regulamentar ou determinação da ARSAM.

Manaus 29/08/2016 3 dias

449/2016 
450/2016

Pelo não atendimento da Notificação nº 018/2016 - DITEC/
ARSAM e RT nº 165/2016 – DITEC/ARSAM sobre irregulari-
dades no Centro de Reservação São José I/Zumbi.

São José 26/09/2016
10 dias 

úteis

0451/2016 
0452/2016

Pelo descaso ou omissão em atender aos pedidos de infor-
mações solicitadas por esta Agência Reguladora, nos Ofícios 
nos 406/2016 e 423/2016-DITEC/GDP/ARSAM, constantes no 
Processo nº 0165/2016.

Manaus 26/09/2016
3 dias 
úteis

470/2016 
471/2016

Pelo serviço inadequado, ocasionando a recorrência de odor 
insuportável, exalado pela Estação de Tratamento de Esgotos 
do conjunto Eliza Miranda.

Japiim 05/10/2016
5 dias 
úteis

492/2016 
494/2016

Inobservância da concessionária sobre os preceitos contra-
tuais, ao efetuar a cobrança, sem submeter, preliminarmente 
à ARSAM, informações acerca de erro de faturamento, sua 
abrangência e o impacto em suas receitas.

Manaus 25/10/2016
Sem 
prazo

0508/2016 
0509/2016

Não atendimento das solicitações descritas no RT nº 
175/2016 – DITEC/ARSAM e Notificação nº 025/2016 – DI-
TEC, referente ao Reservatório do Parque São Pedro.

Tarumã 04/11/2016
Sem 
prazo

0538/2016 
0539/2016

Pelo descumprimento ao item 4 do Anexo 1 – Plano de metas 
e indicadores aprovado pelo poder concedente, para o serviço 
de retirada de vazamento na rua Visconde de Porto Alegre – 
Praça 14 de Janeiro e rua E – loteamento Shangrilá.

Praça 14 e Parque 10 22/11/2016
Sem 
prazo

0608/2016 
0609/2016

Deixar de adotar providências necessárias para reestabelecer 
a regularidade, ou garantir a qualidade e eficiência dos servi-
ços concedidos (Monte das Oliveiras, Nova Cidade e Tancre-
do Neves).

Manaus 26/12/2016
Sem 
prazo

577/2016 
579/2016

Injustificado descumprimento das obrigações contratuais que 
lhe são próprias, a saber o não cumprimento de qualquer das 
metas de cobertura e/ou qualidade, conforme Processo nº 
208/2016 – DITEC/GDP/ARSAM.

Manaus 14/12/2016
7 dias 
úteis

Relação de advertências aplicadas durante o ano de 2016
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Processo Descrição valor (R$)

053/2016

Avaliação do cumprimento de metas e indicadores 2015

1) Pelo não cumprimento da meta referente à cobertura do Serviço de Água. 652.882,35 

2) Pelo não cumprimento da meta referente à cobertura do Serviço de Esgoto. 652.882,35 

3) Pelo não cumprimento da meta referente à Porcentagem de Tratamento de Esgoto. 652.882,35 

095/2016

Plano de operação empregada em razão da parada emergencial da captação Ponta das lajes

1) Por deixar de adotar as providências necessárias para reestabelecer a regularidade, ou garantir a 
qualidade e eficiência dos serviços concedidos.

330.661,38 

2) Por descumprir norma legal ou regulamentar como determinação do PODER CONCEDENTE, ou 
qualquer disposição deste Contrato e seus Anexos.

330.661,38 

3) Por qualquer corte no serviço de abastecimento de água potável ou esgoto imprevisto, maior que 
12h, quando for caracterizada negligência da concessionária.

341.803,97 

204/2016

Irregularidade no fornecimento de água no conjunto Amazonino Mendes (Multirão) – Novo Aleixo

1) Por deixar de adotar as providências necessárias para reestabelecer a regularidade, ou garantir a 
qualidade e eficiência dos serviços concedidos.

334.599,87 

2) Por descumprir norma legal ou regulamentar, determinada pelo PODER CONCEDENTE, ou qual-
quer disposição do contrato de concessão e seus anexos.

334.599,87 

3) Por qualquer corte no serviço de abastecimento de água potável ou esgoto imprevisto, maior que 
12h, quando for caracterizada negligência da concessionária.

65.479,16 

193/2016

Desabastecimento de água decorrente dos furtos de cabos elétricos nas localidades Galiléia, villa da Barra, Nova 
Cidade, Santa Etelvina, Monte das Oliveiras e Booster do DER-AM

1) Por deixar de adotar as providências necessárias para reestabelecer a regularidade, ou garantir a 
qualidade e eficiência dos serviços concedidos.

334.773,15 

2) Por descumprir norma legal ou regulamentar, determinada pelo PODER CONCEDENTE, ou qual-
quer disposição do contrato de concessão e seus anexos.

334.773,15 

3) Por qualquer corte no serviço de abastecimento de água potável ou esgoto imprevisto, maior que 
12h, quando for caracterizada negligência da concessionária.

331.824,83 

232/2016

Desabastecimento de água decorrente dos furtos de cabos elétricos nas localidades Nova Cidade e Tancredo Neves

1) Por deixar de adotar as providências necessárias para reestabelecer a regularidade, ou garantir a 
qualidade e eficiência dos serviços concedidos.

335.189,08 

2) Por descumprir norma legal ou regulamentar, determinada pelo PODER CONCEDENTE, ou qual-
quer disposição  do contrato de concessão e seus anexos.

335.189,08 

3) Por demora injustificada em responder às denúncias ou reclamações dos usuários. 66.017,62 

208/2016

Plano Anual de Exploração de Serviços - 2017 e Planos de Melhoria Institucional e Operacional de 2017

1) Não cumprimento de qualquer das metas de cobertura e/ou qualidade. 660.176,20 

2) Não cumprimento de qualquer das metas de cobertura e/ou qualidade. 660.176,20 

216/2016

Inconformidades com as recomendações técnicas exigidas pela secretaria de infraestrutura – Seminf, repassadas 
pela uGPM/ÁGuA

1) Por deixar de adotar as providências necessárias para reestabelecer a regularidade, ou garantir a 
qualidade e eficiência dos serviços concedidos.

330.088,10 

2) Por descumprir norma legal ou regulamentar, determinada pelo PODER CONCEDENTE, ou qual-
quer disposição  do contrato de concessão e seus anexos.

330.088,10 

232/2016
Desabastecimento de água decorrente dos futos de cabos elétricos nas localidades Monte das Oliveiras, Nova Cidade 
e Tancredo Neves

1) Reincidência no prazo de 1 ano de qualquer sanção anterior. 330.088,10 

TOTAl  R$ 7.744.836,29 

Relação de multas sugeridas pela ARSAM em 2016

Trecho valor Seguro ICMS Taxa do terminal TOTAl

MANAUS - MANACAPURU (94 KM) 17,03 0,34 2,42 0,45 20,24

MANAUS - NOVO AYRÃO (195 KM) 40,82 0,62 5,70 0,45 47,59

MANAUS - PRES. FIGUEIREDO/BR 174 (121 KM) 22,80 0,48 3,23 0,45 26,95

MANAUS - ABONARI (234 KM) 45,19 0,75 6,31 0,45 52,70

MANAUS - AUTAZES (128 KM) 25,88 0,48 3,65 0,45 30,45

MANAUS - BALBINA (188 KM) 33,05 0,62 4,64 0,45 38,77

MANAUS - CASTANHO (108 KM) 24,26 0,48 3,43 0,45 28,62

MANAUS - ITACOATIARA (262 KM) 39,64 0,88 5,57 0,45 46,54

MANAUS - KM SILVES (330 KM) 55,45 1,00 7,74 0,45 64,63

MANAUS - ITAPIRANGA (333 KM) 56,06 1,00 7,82 0,45 65,33

MANAUS - MANAPOLIS (153 KM) 24,03 0,62 3,41 0,45 28,51

MANAUS - NOVO REMANSO (218 KM) 35,33 0,75 4,97 0,45 41,50

MANAUS - JATOARANA (88 KM) 17,76 0,34 2,52 0,45 21,06

MANAUS - AUTAZ-MIRIM (89 KM) 17,99 0,34 2,55 0,45 21,33

MANAUS - COBRA (88 KM) 17,76 0,34 2,52 0,45 21,06

MANAUS - PURUPURU (83 KM) 16,77 0,34 2,39 0,45 19,95

MANAUS - RIO PRETO DA EVA (76 KM) 11,48 0,34 1,67 0,45 13,94

Valores máximos das tarifas para as principais localidades. Vigência a partir de 01/01/2016

Fonte: DCT/ARSAM

Tarifas dos serviços regulados pela ARSAM

Transporte rodoviário intermunicipal 

Sobre o Transporte Rodoviário Intermunicipal Coletivo de Passageiros do Estado do Amazonas, são de com-
petência da ARSAM os atos de organização, coordenação, delegação, controle e fiscalização desses serviços con-
forme dispõe o art. 3º da Lei Estadual nº 3.006/2005. Os preços das tarifas que vigoraram ao longo do ano de 
2016, foram decorrentes da Resolução nº 003/2015 – CERCON/ARSAM, publicada no Diário Oficial do Estado de 
02/12/2015 (Ed. 33.177, - pág. 28), com vigência a contar de 01/01/2016. Considerou-se como parâmetro o per-
centual autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT/MT, definido por meio da Resolução nº 
4.765/2015, de 26/06/2015, e posteriormente alterada pela Resolução nº 4771, de 30/06/2015, publicada no Diário 
Oficial da União em 01/07/2015.

Fiscalização do transporte rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros. Acervo: ARSAM.
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Serviço de distribuição de gás

O Decreto Estadual nº 30.776 de 02 de dezembro de 2010 definiu, por meio do seu art. 35, que também são 
de competência da ARSAM: os atos regulamentação, acompanhamento, controle e fiscalização dos serviços de dis-
tribuição e comercialização de gás e demais atividades correlatas no âmbito do Estado do Amazonas. O processo nº 
269/2015 – DITEC/GDP/ARSAM,  – que dispõe sobre a Exposição de Motivos nº 002/2015 – CIGÁS, de 25/11/2015 
–, tratou da homologação da Tabela Tarifária nº 002/2015, com vigência entre 01/12/2015 e 31/10/2016, para os 
diversos segmentos de clientes da Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS. 

Industrial e Comercial

Faixa de consumo diária (m³) Tarifa ex-impostos
R$/m3

Tarifa com impostos1

R$/m3Mínima Máxima

1 200 1,9670 2,4211
201 500 1,9049 2,3527
501 1.000 1,8435 2,2850

1.001 2.000 1,7842 2,2197
2.001 5.000 1,7186 2,1474
5.001 10.000 1,6516 2,0735
10.001 20.000 1,5906 2,0063
20.001 50.000 1,5421 1,9529
50.001 100.000 1,4933 1,8991

Acima de 100.000 1,4445 1,8453

Tabela tarifária nº 002/2015 – CIGÁS. Vigência entre 01/12/2015 e 31/10/2016

Gás Natural veicular - GNv

Faixa de consumo
diária (m³)

Tarifa ex-impostos
R$/m3

Tarifa com impostos1

R$/m3

1,5735 1,9875

Gás Natural Comprimido - GNC

Faixa de consumo
diária (m³)

Tarifa ex-impostos
R$/m3

Tarifa com impostos1

R$/m3

1,4828 1,8875

Resumo consumo coletivo

Faixa de consumo
diária (m³)

Tarifa ex-impostos
$/m3

Tarifa com impostos1

R$/m3

2,0052 2,4632

Residencial consumo individual

Faixa de consumo
diária (m³)

Tarifa ex-impostos
R$/m3

Tarifa com impostos1

R$/m3

2,1933 2,6705

Nota:

1. As tarifas referem-se ao pagamento à vista, com todos os tributos inclusos, ou seja, ICMS, PIS e COFINS, nas alíquotas de 25%, 1,65% e 7,60%, respecti-
vamente. ICMS pago por substituição tributária pela Petrobras, de acordo com o Art. 110, do Decreto nº 20.686/99 – RICMS/AM.

2. Define-se geração própria de energia pelo processo de geração elétrica, a partir do gás natural isolado, ou combinado com outro combustível. A energia 
resultante desse processo não poderá ser destinada à venda para a concessionária local.

Fonte: DCT/ARSAM

Matéria-prima, cogeração, climatização e geração própria de energia2

Faixa de consumo diária (m³) Tarifa ex-impostos
R$/m3

Tarifa com impostos1

R$/m3Mínima Máxima

1 200 1,7431 2,1744
201 500 1,6997 2,1265
501 1.000 1,6567 2,0792

1.001 2.000 1,6151 2,0333
2.001 5.000 1,5692 1,9827
5.001 10.000 1,5224 1,9312
10.001 20.000 1,4797 1,8841
20.001 50.000 1,4457 1,8467
50.001 100.000 1,4115 1,8090

Acima de 100.000 1,3774 1,7714

Cabe à Ouvidoria da ARSAM o recebimento, processamento e encaminhamento das queixas e denúncias, co-
letivas ou individuais, aos órgãos competentes, em relação aos serviços públicos concedidos pelas delegatárias ou 
concessionárias, além da análise da eficiência das concessionárias no atendimento aos usuários. Em 2016, foram 
registrados 461 (quatrocentos e sessenta e um) atendimentos no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 
São José, na zona Leste de Manaus. As demandas do tipo operacional como falta de água, baixa pressão, religações 
e cortes de água, além de vazamentos na rede, totalizaram 201 (duzentos e um) atendimentos. As reclamações do 
tipo comercial, que se resumem principalmente às cobranças referentes aos valores faturados pela concessionária, 
correspondem à maioria dos registros, que foram de 260 (duzentos e sessenta).

Mês Operacional Comercial TOTAl

janeiro 28 31 59

Fevereiro 10 17 27

Março 04 13 17

Abril 18 09 27

Maio 19 30 49

junho 11 28 39

julho 13 23 36

Agosto 14 27 41

Setembro 22 19 41

Outubro 14 23 37

Novembro 22 19 41

Dezembro 26 21 47

TOTAl 201 260 461

Número de reclamações registradas na Ouvidoria da ARSAM, em 2016

Fonte: Ouvidoria/ARSAM

A Ouvidoria da ARSAM atende aos usuários dos serviços públicos concedidos de abastecimento de água e esgota-
mento sanitário, transporte rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros e gás natural canalizado, nas formas presen-
cial, assim como pelo telefone no número 0800 280 8585. Os usuários também fazem contato com a Ouvidoria, por meio 
da Rede Amazonense de Ouvidorias Públicas (Rede Ouvir), um sistema eletrônico de atendimento, que está integrado por 
mais de 30 ouvidorias representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e pelo Sistema Eletrônico do Serviço 
de Informação ao Cidadão – E-SIC. Esse serviço permite que qualquer pessoa física ou jurídica encaminhe pedidos de 
acesso à informação para órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, para facilitar o exercício do seu direito.

4 Ouvidoria
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Classificação das demandas registradas

A classificação das demandas registradas evidencia que as reclamações, em maior número, referem-se, 
principalmente, a problemas como falta de água, contas altas e fornecimento precário. No ano de 2016, a Ouvidoria 
cancelou 730 (setecentos e trinta) contas de água, retificou 196 (cento e noventa e seis) contas com o valor acima 
do volume de água consumido, e realizou 44 (quarenta e quatro) acordos de parcelamento entre a Concessionária 
Manaus Ambiental e os usuários dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Manaus. Essas 
reclamações foram formalizadas em processos. Nesse mesmo ano, a DITEC, também solicitou o cancelamento de 
mais de 30.000 (trinta mil) contas de água.

Mês Presencial 0800 Celular Rede Ouvir Total
janeiro 22 36 0 1 59
Fevereiro 11 11 3 2 27
Março 14 1 2 0 17
Abril 13 10 4 0 27
Maio 40 0 9 0 49
junho 33 0 6 0 39
julho 25 0 10 0 36
Agosto 23 4 12 1 41
Setembro 11 16 14 2 41
Outubro 14 12 11 0 37
Novembro 13 15 13 0 41
Dezembro 06 31 10 0 47
TOTAl 225 136 94 6 461

Formas de atendimento às demandas registradas na Ouvidoria da ARSAM em 2016

Fonte: Ouvidoria/ARSAM

DEMANDA jAN FEv MAR ABR MAI juN jul AGO SET OuT NOv DEZ TOTAl
Baixa pressão 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Cobrança indevida 3 7 3 6 2 2 3 2 2 1 1 1 33
Corte indevido 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 6
Denúncia 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Erro de leitura 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Esgoto 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 2 10
Falta de água 9 3 1 9 13 13 4 6 7 6 14 13 98
Faturamento alto 17 7 2 2 16 6 12 10 5 7 3 5 92
Fornecimento precário 4 5 2 5 2 2 9 6 9 3 6 6 59
ligação nova não realizada 7 0 1 1 1 1 1 3 0 2 4 2 23
Outros 4 2 8 2 10 10 7 10 8 12 9 10 92
Recomposição asfáltica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
vazamentos de rede 6 1 0 0 1 1 0 2 6 3 2 5 27
vazamentos de cavalete 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 2 12
Total 59 27 17 27 49 39 36 41 41 37 41 47 461

Classificação de demandas da Ouvidoria em 2016

Fonte: Ouvidoria/ARSAM

DEMANDA jAN FEv MAR ABR MAI juN jul AGO SET OuT NOv DEZ TOTAl
Zona Sul 8 3 1 3 9 1 7 5 6 6 4 7 60
Zona leste 21 13 10 12 23 22 12 13 12 10 11 5 164
Zona Oeste 1 1 1 1 2 4 7 4 2 4 3 7 37
Zona Centro-Sul 7 2 2 2 6 6 3 5 6 4 3 7 53
Zona Norte 18 5 3 6 9 5 7 9 9 9 16 15 111
Zona Centro-Oeste 4 3 0 3 0 1 0 5 6 4 4 6 36
Total 59 27 17 27 49 39 36 41 41 37 41 47 461

Quadro demonstrativo das reclamações por zonas de Manaus em 2016

Fonte: Ouvidoria/ARSAM

Para melhor visualização das zonas de Manaus, onde há uma maior ocorrência de demandas na Ouvidoria 
da ARSAM, o quadro abaixo apresenta os dados demonstrativos referentes às seis zonas da cidade. Constata-se 
que a zona Leste (35,57%) apresentou maior número de ocorrências durante o ano de 2016, seguida da zona Norte 
(25,75%). As zonas com menor demanda são as Centro-Oeste (7,8%) e Oeste (8,02%). O faturamento alto e a falta 
de água são as queixas mais presentes nas referidas demandas, além de outras.  

Como é possível constatar na leitura do presente relatório, a ARSAM realizou muitas ações para exercer seu 
papel regulador, nos diferentes tipos de serviço na capital do Amazonas e cidades da Região Metropolitana de Ma-
naus. Foram empreendidos esforços para superar e minimizar problemas que vinham ocorrendo com constância e, 
para tal, a ARSAM enviou notificações, aplicou penalidades e sugeriu multas, buscando cumprir o que está estabe-
lecido nos contratos de concessão dos serviços essenciais e o que está previsto nas leis referentes. Certamente, há 
muito ainda a ser feito, e o trabalho deve continuar com mais empenho em 2017. É importante ressaltar que no ano 
de 2016, devido à presença dos Jogos Olímpicos em Manaus, houve ampliação das ações de regulação para uma 
integração maior com os diferentes grupos do Comitê de Integração de Obras Públicas – CIOP. Como essa partici-
pação assegurou bons resultados, para os diferentes órgãos públicos e privados, a rede de informações e conexões 
continua presente no trabalho do comitê, assegurando maior eficiência na fiscalização dos serviços públicos con-
cedidos. Desejamos que os desafios de 2017 possam ser vencidos com mais determinação. Agradecemos a todos 
os membros das equipes que vêm assegurando a qualidade das ações da ARSAM e as premissas da regulação, 
visando garantir a manutenção da rede de serviços e otimizar a integração das obras públicas.

5 Palavras finais




