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apresentação

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do 
Amazonas – ARSAM, em cumprimento ao seu papel fiscalizador, traz, no 
relatório de 2017, as principais ações realizadas referentes aos serviços 
públicos de regulação de abastecimento de água e esgotamento sanitá-
rio, transporte rodoviário 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 obras estabelecidas nos planos de expansão 
das concessionárias Manaus Ambiental e Companhia de Gás do Amazo-
nas – CIGÁS. Cada metro de tubulação foi fiscalizado para que houvesse 
melhoria constante nos serviços de distribuição de água e gás. No que 
diz respeito ao serviço de transporte rodoviário intermunicipal, mais de 
vinte mil veículos foram fiscalizadas por operações fixas e volantes. Isso 
garantiu, além da segurança dos passageiros, o cumprimento de 31.035 
(trinta e uma mil e trinta e cinco) gratuidades ou descontos obrigatórios 
às pessoas que têm esse direito, tal como os idosos e pessoas portadoras 
de deficiência. 

Cumprimos mais uma jornada, mas há muito ainda a ser feito. Os 
serviços de regulação asseguram os direitos e os deveres dos cidadãos. 
Por isso, continuaremos mantendo a missão do poder público nas con-
cessões, que é o de fiscalizar a prestação desses serviços, considerados 
essenciais à sociedade. 

Walter cruz jr.
Diretor Presidente da ARSAM
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1. a arsam e sua função reguladora
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1. a arsam e sua função reguladora

As agências reguladoras dos serviços públicos 
concedidos são pessoas jurídicas de direito público 
interno, geralmente constituídas sob a forma de 
autarquias especiais, ou entes da administração in-
direta, cuja finalidade é regular, 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, telecomu-
nicações, produção e comercialização de petróleo, 
recursos hídricos, mercado audiovisual, planos e 
seguros de saúde suplementar, mercado de fárma-
cos e vigilância sanitária, aviação civil, transportes 
terrestres e aquaviários, e gás natural.

A regulação dos serviços concedidos é respaldada 
por convênios, contratos, termos ou outras legisla-
ções que regulamentam a prestação dos serviços 
diretamente, ou mediante regime de concessão, ou, 
ainda, permissão e autorização. 

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedi-
dos 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. Posteriormen-
te, por ato legal, ficou vinculada à Secretaria de Estado de 
Infraestrutura – SEINFRA. Mas 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 serviços de transporte rodoviário intermunicipal 
coletivo de passageiros e gás natural canalizado no 
Estado do Amazonas; 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.

Diretrizes e atribuições da arsam
• Exercer o poder de polícia em relação à presta-

ção dos serviços públicos, sob a forma da legislação, 
normas e regulamentos pertinentes, fazendo cumprir 
as disposições regulamentares e as cláusulas contra-
tuais correspondentes.

• Acompanhar e fiscalizar a prestação dos ser-
viços, 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 de custos, segurança 

de suas instalações e atendimento aos usuários, ob-
servando os limites da legislação e dos instrumentos 
de delegação.

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

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

• Mediar os conflitos de interesse entre o conces-
sionário e o poder concedente, e entre os usuários 
e o prestador de serviços, adotando, no seu âmbito 
de competência, as decisões julgadas como as mais 
adequadas para a resolução desses conflitos.

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

• Apoiar o Governo do Estado do Amazonas e 
os governos municipais conveniados na formulação 
de políticas e de planos de ações, bem como em 
outras atividades que afetem os serviços públicos 
concedidos ou permitidos.

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

• Analisar e emitir pareceres sobre as propostas 
de legislação e normas que dizem respeito à regu-
lação 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 resoluções e instruções, emissão de decisões ad-
ministrativas 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, permis-
são, ou de autorização dos serviços públicos no Esta-
do 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.
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Fontes de recursos
• Taxas de regulação, controle e fiscalização dos 

serviços públicos concedidos.

• Remuneração por prestação de serviços técni-
cos, 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:

• Termo de Convênio para Fins de Regulação, 
celebrado com a Prefeitura Municipal de Manaus, 
em 25/07/2000 que tem como objeto a regulação, 
o controle e a fiscalização dos serviços públicos con-
cedidos de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário na capital.

• Lei nº 3.006, de 29 de novembro de 2005, que 
dispõe sobre o Serviço Público de Transporte Ro-
doviário 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, 
delegação, controle e fiscalização.

áreas de atuação

gás natural
canalizado

no amazonas

abastecimento de 
água e esgotamento 
sanitário em manaus

tansporte rodoviário
intermunicipal coletivo

de passageiros no amazonas

• Decreto nº 30.776, publicado no Diário Oficial 
do Estado – DOE, em 06 de dezembro de 2010, que 
estabelece que a ARSAM tem o poder de representar 
o Governo do Amazonas na fiscalização e regulação da 
prestação dos serviços e resultados econômicos e fi-
nanceiros 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 ser-
viços 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. 

Relação dessas instâncias decisórias:

• Conselho Estadual de Regulação de Serviços 
Públicos – CERCON;

• Conselho Estadual do Idoso – CEI;

• Conselho Estadual dos Portadores de Necessi-
dades Especiais – CEPNE;

• Conselho Estadual de Meio Ambiente do Ama-
zonas – CEMAAM;

• Conselho Estadual de Recursos Hídricos do 
Amazonas – CERH – AM. 

“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.”
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missão
Regular, controlar e fiscalizar,  com excelência, a pres-
tação dos  serviços públicos  concedidos pelo Estado 
do  Amazonas, ou  delegados por  ente federativo, 
visando o bem estar da sociedade.

visão
Ser reconhecida nacionalmente pela excelência re-
gulatória dos serviços públicos concedidos no Estado 
do Amazonas.

Diretriz Estratégica

valores
• Dedicação ao serviço público;

• Lealdade;

• Determinação;

• Inovação;

• Criatividade;

• Coragem;

• Honestidade;

• Transparência;

• Responsabilidade;

• Imparcialidade.
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Eventos e capacitações

A ARSAM participou com seu corpo técnico do X 
congresso Brasileiro de regulação, promovido pela 
Associação Brasileira de Agências de Regulação – 
ABAR, que foi realizado na cidade de Florianópolis-SC, 
entre os dias 27 a 29 de setembro de 2017. Estiveram 
presentes dirigentes de agências reguladoras, de 
empresas concessionárias, prestadoras de serviços 
públicos e estudiosos do tema de regulação do Brasil 
e exterior, proporcionando uma grande oportunida-
de para discussão do modelo de regulação que se 
pretende ver implantado em nosso país.

O tema central do X Congresso Brasileiro de 
Regulação remeteu a uma importante reflexão: “A 
Regulação e o Desenvolvimento Econômico e So-
cial”, destacando a importância da atividade para o 
desenvolvimento sustentável do país.

Dentre os trabalhos técnicos e workshops com 
temas relacionados à regulação apresentados no 
local, foram expostos pela ARSAM:

• sisam – sistema integrado de saneamento da 
arsam, apresentado pelo Ouvidor Rafael Rebello. 

Participantes do Amazonas no X Congresso Brasileiro de Regulação: da esquerda para a direita: Adriana Coelho (Chefe de Gabinete - ARSAM), 
Roosevelt Lima (Diretor Fnanceiro – ARSAM), Normando Lopes (Engenheiro – ARSAM), Jobson Oliveira (Jurídico – ARSAM), Sélvio Picanço (En-
genheiro – ARSAM), Divina Vargas (Financeiro – ARSAM), Sissy Vasconcelos (Diretora Técnica – ARSAM), Lucianne Castro (Geóloga – ARSAM), 

Sérgio Elias (Cercon), José Itamar (Cercon), José Pinheiro (Cercon), Arlindo Pinto (Concessionária Manaus Ambiental), Rafael Rebelo (Ouvidoria – 
Arsam). Abaixo: Nádia Saraiva (Geoprocessamento – ARSAM), Lanne Guimarãres (Comunicação – ARSAM) e Raquel Caldas (CIGÁS). 

Exposição de um novo sistema que possibilitará a 
integração dos mapas de rede de abastecimento 
de água e de esgotamento sanitário da cidade de 
Manaus com as demandas de saneamento tratadas 
pela Ouvidoria. 

• a atuação do comitê de integração de obras 
Públicas – cioP, apresentado por Lucianne Castro; 
Mostra a promoção e integração dos planejamentos 
de obras públicas para minimizar e evitar impactos 
ou sinistros na infraestrutura urbana da cidade de 
Manaus.

• o uso do geoprocessamento na fiscalização 
do sistema de abastecimento de água e esgota-
mento sanitário na cidade de manaus, apresen-
tado pela técnica em Geoprocessamento Nádia 
Saraiva. Tratou sobre a utilização do geoproces-
samento como ferramenta para análise e auxiliar 
os técnicos de campo na fiscalização da rede de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário 
na cidade de Manaus.

Participaram do Congresso, além dos técnicos 
da ARSAM, representantes do CERCON, CIGÁS e da 
Concessionária Manaus Ambiental.
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Apresentação de Rafael Rebello no dia 27.09.2017, no X Congresso Brasileiro de Regulação.

Apresentação de Lucianne Castro no dia 29.09.2017, no X Congresso Brasileiro de Regulação.

Apresentação de Nádia Saraiva no dia 29.09.2017, no X Congresso Brasileiro de Regulação.
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capacitações

Durante o ano de 2017, a Associação Brasileira 
de Agências de Regulação – ABAR, ofereceu aos seus 
associados vários cursos de capacitação. Os servido-
res da ARSAM, participaram dos seguintes cursos:

• A Chefe do Departamento de Esgoto, Eng. Suzy 
Tavares, participou entre os dias 21 a 25 de agosto, 
na cidade de Recife-PE, do curso “Certificação das 
informações do snis”, promovido pela Associação 
Brasileira de Agências de Regulação – ABAR, em 
parceria com o Ministério das Cidades, apoiado pelo 
Programa Interáguas e financiado pelo Banco Mun-
dial. O curso tinha como objetivo capacitar a agências 
reguladoras, no âmbito de suas competências sobre o 
controle da prestação dos serviços públicos de sanea-
mento básico, a realizar uma avaliação independente 
sobre a confiabilidade e exatidão das informações 
prestadas ao SNI, contribuindo assim para a melhoria 
da qualidade das informações e maior transparência 
da prestação dos serviços públicos à sociedade.

• A Diretora Técnica Eng. Sissy Vasconcelos par-
ticipou, como representante do Diretor da ARSAM, 
Fábio Alho, no dia 03/07/2017, na cidade do Rio de 
Janeiro-RJ, do Workshop “saneamento e recursos 
Hídricos – aspectos regulatórios, realizado pela Fun-
dação Getúlio Vargas – FGV, que reuniu especialistas, 
representantes do governo, da iniciativa privada e 
de entidades sindicais com o objetivo de discutir e 
promover novos conhecimentos sobre a eficiência do 
sistema de saneamento básico e de gerenciamento 
dos recursos hídricos no Brasil.

• A Diretora Técnica Eng. Sissy Vasconcelos parti-
cipou entre os dias 28 de outubro a 1º de setembro 
de 2017, na cidade de Belo Horizonte – MG, do curso 
“Certificação das informações do SNiS”, promovido 
pela Associação Brasileira de Agências de Regulação 
– ABAR em parceria com o Ministério das Cidades, 
apoiado pelo Programa Interáguas e financiado pelo 
Banco Mundial, onde foi abordada a necessidade 
de auditoria nos indicadores da concessionária de 
Saneamento Básico pelas Agências Reguladoras.

Curso “Certificação 
das Informações do SNIS”, 
promovido pela Associação 
Brasileira de Agências de Re-
gulação – ABAR em parceria 
com o Ministério das Cida-
des, apoiado pelo Programa 
Interáguas e financiado pelo 
Banco Mundial.
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2. conselho Estadual de regulação – cErcon
  e assessoria jurídica
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O CERCON é um órgão colegiado deliberativo 
e recursivo das atividades da ARSAM. Seus repre-
sentantes 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 2 (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 domi-
ciliares e 01 representante das categorias de usuários 
industriais ou comerciais.

• 01 representante dos operadores dos presta-
dores de serviços.

• 01 representante do Programa Estadual de 
Proteção e Orientação ao Consumidor – PROCON. 

• 01 representante do Instituto de Pesos e Me-
didas – IPEM.

• 02 representantes da Prefeitura Municipal de 
Manaus – PMM.

atribuições do cErcon
• Apreciar e deliberar sobre as normas de fun-

cionamento 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 espe-
cíficos para a regulação e controle da prestação de 
serviços públicos, dependentes de legislação.

• Acompanhar a evolução dos padrões de servi-
ços e custos, determinando análises e esclarecimen-
tos, 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.

2. conselho Estadual de regulação – cErcon
  e assessoria jurídica

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

• Fixar procedimentos administrativos, relacio-
nados ao exercício das competências da ARSAM.

Principais pautas das reuniões ordinárias 
administrativas Regulatórias – ROa

• 1ª roa (27/01/2017) – Definição do calendário 
de reuniões do CERCON, apresentação da vigência os 
mandatos dos conselheiros em 2017 e comunicação 
sobre a aquisição da nova sede da ARSAM, localizada na 
Av. Boulevard Álvaro Maia, nº 2.357, Bairro de Adrianó-
polis, Edifício Comercial Corporate Trade Center, décimo 
primeiro andar, adquirida com recursos próprios.

• 2ª roa (09/02/2017) - Apresentação dos pla-
nos de expansão e de obras referentes aos serviços 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
em 2017 e informações sobre a hidrometração do 
sistema de abastecimento de água fornecido por 
meio de poço, aos moradores do Conjunto Cidadão 
X e Viver Melhor IV.

• 3ª roa (09/03/2017) – Informações sobre as 
mudanças de membros do Conselho; Apresentação 
sobre as atividades da concessionária estadual de 
serviços de distribuição de gás natural canalizado - 
CIGÁS pelo Diretor Presidente Clóvis Correia e apre-
sentação do Plano de Expansão de 2017.

• 4ª roa (07/04/2017) – Deliberação sobre pro-
cessos administrativos de advertência e sugestão de 
multa encaminhada ao Poder Concedente (PMM) 
contra a Manaus Ambiental; Deliberação do Parecer 
do Conselheiro Audryn Luz (PROCON), sobre o Pro-
cesso Nº 143/2015, que estabelece diretrizes para 
tornar obrigatória a medição individualizada de água 
e esgoto em condomínios.

• 5ª roa (28/04/2017) – Apresentação do Pro-
cesso 026/2017 – GDP/DITEC/ARSAM, que trata dos 
Seguros e Garantias do Contrato de Concessão da 
Prestação de Serviços Públicos de Abastecimento de 
Água e Esgotamento Sanitário da Cidade de Manaus 
e das apólices referentes ao ano de 2017.

• 6ª roa (16/05/2017) – Apresentação sobre os 
elementos de Compliance pelo Diretor de Regulação 
da Concessionária Manaus Ambiental, Arlindo Sales; 
Deliberação sobre o Processo 086/2017- GDP/DITEC/
ARSAM, que dispõe sobre a alteração cadastral de en-
tidades religiosas de categoria residencial para pública.
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• 7ª roa (24/05/2017) – Abertura do Workshop 
de Licenciamento de Obras pelo Conselheiro Presi-
dente da ARSAM e exposição sobre as atividades do 
Comitê Integrado de Obras Públicas - CIOP.

• 8ª roa (23/06/2017) – Apresentação pela Ma-
naus Ambiental da nova estrutura administrativa 
da Concessionária; apresentação pelo Sr. Ricardo 
Henrique Gomes Lima, técnico em estatística da 
ARSAM e secretário Comitê de Integração de Obras 
Públicas (CIOP), dos resultados do Segundo Workshop 
realizado pelo Comitê, cujo tema foi: Licenciamento 
de Obras.

• 9ª roa (21/07/2017) – Exposição sobre a si-
tuação das empresas permissionárias que operam 
as linhas de transporte intermunicipal no Amazonas, 
em decorrência da crise financeira do Brasil. Delibe-
ração acerca do Processo nº 092/2017 – DT/DITEC/
GDP/ARSAM, que trata da autorização para o serviço 
regular de transporte rodoviário entre os municípios 
de Apuí/Humaitá/Apuí; deliberação sobre o Proces-
so nº 008226/2016 – PGE/AM, referente à outorga 
do serviço de transporte rodoviário intermunicipal 
coletivo de passageiros pela Empresa Siqueira Tur 
Transportes e Turismo Ltda.

• 10ª roa (28/07/2017) – Apresentação pelo 
Diretor da Manaus Ambiental, Arlindo Sales do Plano 
Diretor de Esgoto da área urbana da cidade de Ma-
naus em 2017 e explanação quanto ao tratamento 
de esgoto realizado pela Concessionária.

• 11ª roa (17/08/2017) – Deliberação acerca da 
solicitação formulada pelo Sindicato das Empresas 

de Transporte de Passageiros por Fretamento de 
Manaus – SIFRETAM, Processo N.º135/2017 – DI-
TEC/GDP/ARSAM, de Reajuste Tarifário dos Serviços 
de Transporte Rodoviário Intermunicipal Coletivo; 
apresentação pelo chefe do DCT/ARSAM, da atua-
lização monetária do valor da Taxa de Fiscalização 
do Transporte Rodoviário Intermunicipal Coletivo de 
Passageiros, na modalidade afretamento.

• 12ª roa (19/09/2017) – Apresentação pelo Sr. 
João Salomão, Gerente de Engenharia e Comercial 
da Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS do Plano 
de Expansão do Gás Natural.

• 13ª roa (22/09/2017) – Apresentação do Plano 
de Eficiência Hídrica e Controle de Perdas pelo Diretor 
Manaus Ambiental, Arlindo Sales; apresentação pela 
diretora da DITEC, Sissy Santos do Relatório Anual 
da ARSAM de 2016.

• 14ª roa (25/10/2017) – Apresentação do novo 
Diretor Presidente da ARSAM e Conselheiro Presi-
dente do CERCON, Walter Rodrigues da Cruz Júnior 
e sua equipe, explanação sobre seus objetivos de 
gestão frente à ARSAM.

• 15ª roa (10/11/2017) – Diagnóstico do CER-
CON, ajustes na Resolução n.001/2002 Regimento In-
terno referente à representação das Concessionárias 
e representação da Prefeitura Municipal de Manaus; 
perspectivas das Agências para 2018; descentrali-
zação das atividades da ARSAM e apresentação dos 
dados estatísticos do PROCON.

• 16ª roa (24/11/2017) – Apreciação da Pro-
posta para ajustes na Lei n. 2.568, de 25/11/1999 

6ª Reunião ordinária administrativa do CERCON, realizada no dia no dia  16/05/2017. 
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assessoria jurídica
Cabe à Assessoria Jurídica da ARSAM a repre-

sentação 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 advocacia preventiva, median-
te a apresentação de anteprojetos de lei, normas, 
regulamentos e quaisquer instrumentos de natureza 
jurídica e o auxílio aos gestores principais desta autar-
quia, 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 2017, foram realizadas 130 (cento e 
trinta) ações junto ao Tribunal de Contas do Estado 
– TCE. Durante o ano, não houve novos processos na 
Justiça Estadual, Federal ou do Trabalho.

90
Pareceres

16
Despachos

8
Promoções

11
aditivos contratuais

2
termos de contratos

administrativos

3
Defesas administrativas

ações realizadas durante
o ano de 2017

(Lei de Criação da ARSAM) e Resolução n.001/2002 
Regimento Interno; apresentação do funcionamento 
da Ouvidoria; apresentação dos dados estatísticos 
do IPEM; alteração na Resolução n. 002/2015 – 
CERCON/ARSAM que criou o Comitê para a troca 
do nome do Comitê Integrado de Obras Públicas 
– CIOP para Comitê de Obras Públicas Integradas 
– COPI e inserção do 2ª (segundo) secretário na 
Diretoria do Comitê; deliberação sobre o Processo 
nº. 0166/2017 - DAF/GDP/ARSAM, que trata da 
atualização monetária da Taxa de Fiscalização do 

Transporte Rodoviário Intermunicipal Coletivo de 
Passageiros por Afretamento.

• 17ª roa (18/12/2017) – Deliberação e assi-
natura da Resolução n. 001/2017-CERCON/ARSAM, 
que disciplina a exploração do serviço de Transporte 
Rodoviário Intermunicipal Coletivo de Passageiro, 
na modalidade afretamento; deliberação sobre a 
minuta de Criação do Regimento Interno do Comitê 
de Obras Públicas Integradas - COPI; encerramento 
dos trabalhos do CERCON do ano de 2017.

16ª Reunião ordinária administrativa do CERCON, realizada no dia  25/11/2017, sob a gestão do Cel. Walter Cruz.
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2. Diretoria técnica de concessões e          
regulação    da Qualidade - DitEc
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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 aditivos. A regula-
ção 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 pa-
drões estabelecidos, propondo medidas corretivas 
e sanções, quando for o caso.

Seguem abaixo as principais cláusulas estabele-
cidas no Termo de Convênio para fins de regulação:

cláusula PrimEira – Do oBjEto: O presente con-
vênio tem por objeto a delegação da atividade de 
regulamentação, controle e fiscalização dos servi-
ços 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 con-
trolE:

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 procedi-
mento, 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 assina-
tura deste convênio, os quais deverão relatar todas 
as observações relativas aos serviços prestados pela 
concessionária.

cláusula tErcEira – Do PraZo DE vigÊncia Do 
convÊnio: O presente convênio, cuja vigência e 

eficácia dar-se-ão com a publicação do seu inteiro 
teor no Diário Oficial do Estado do Amazonas, sob 
a responsabilidade da ARSAM, vigorará enquanto 
persistirem as razões que motivaram sua celebração, 
podendo, todavia, ser denunciado, por iniciativa de 
qualquer um dos partícipes, mediante fundadas razões 
de interesse público, com aviso prévio por escrito, 
com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias.

cronologia do contrato de concessão 
da prestação dos serviços públicos de 
abastecimento de água e esgotamento 
sanitário de manaus

Os serviços de abastecimento de água e esgota-
mento 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 subme-
tida a um processo de desestatização, iniciado por 
meio do Edital nº 02/2000 da Comissão Estadual de 
Desestatização do Estado do Amazonas – COEDE, res-
ponsável por coordenar todo o processo nos termos 
do Decreto nº 17.891/1997. Para efetivação desta 
desestatização, a Lei Estadual nº 2.524/98 autorizou a 
reestruturação societária e patrimonial da COSAMA. 
Esta reestruturação resultou na constituição da Ma-
naus 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 
documento. A avaliação das metas contratuais foi 
estabelecida para ocorrer nos meses de junho dos 
anos de 2006, 2011, 2016, 2021, 2026 e 2029. As ava-
liações de 2006 não contemplaram as metas anuais 
e/ou intermediárias, que espelhassem a evolução 
e a qualidade da prestação dos serviços. As princi-

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 ener-
géticos, comercial e tarifas, de pesquisa e tratamento de dados, de regulação e monitoração da qualidade. 

saneamento básico (água e esgoto)
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pais 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 conces-
são, apontando desequilíbrio contratual, em razão 
de vários fatores, destacando: interpretações di-
vergentes 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 avalia-
ções 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 apresen-
tada outra análise pela Fundação Djalma Batista. Em 
30 de junho de 2006, a Fundação Getúlio Vargas tam-
bém 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 avaliações 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 con-
cessão 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 Conces-
sionária de Serviços Públicos de Abastecimento de 
Água e Esgotamento Sanitário, em diferentes datas. 

Em 10 de janeiro de 2007, foi celebrado o Pri-
meiro Termo Aditivo, alterando as metas quinquenais 
para semestrais e anuais, a serem alcançadas entre os 
meses de junho de 2007 a dezembro de 2011. Contu-
do, para os anos de 2015, 2020, 2025 e 2029 as metas 
quinquenais permaneceram. Neste termo, foram 
acrescentados mais dois indicadores: porcentagem 
de hidrometração e porcentagem total de perdas. 
Então, passaram a vigorar 15 (quinze) indicadores 
contratuais e foram inseridos dois subindicadores 
de cobertura de água: maior ou igual a 12 horas, e 
menor que 12 horas de fornecimento. Para o item 
porcentagem total de perdas, foram inseridos os 
subindicadores: porcentagem de perdas de águas 
comerciais e porcentagem de perdas de águas físicas.

Em 15 de janeiro de 2007, foi celebrado, entre 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 

Imagem de satélite da cidade de Manaus. 
Fonte: Google Earth, 1984.

Expansão da ocupação urbana nas zonas Norte e Leste da cidade
de Manaus. Fonte: Google Earth, 2000.



| 21ARSAM - RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2017

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 
da Cidade de Manaus. Este termo tinha como ob-
jetivo 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 trata-
mento de água da Ponta do Ismael;

b. Reabilitar e ampliar a estação de tratamento 
de água do Mauazinho;

c. Reabilitar filtros das estações de tratamento 
de água da Ponta do Ismael;

d. Construir 40 (quarenta) poços nas zonas Norte 
e Leste;

e. Construir 33 (trinta e três) km de rede de 
adução;

f. Construir 11 (onze) novos reservatórios de 
5.000 (cinco mil) m³; 

g. Construir e reabilitar 26 (vinte e seis) eleva-
tórias 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 an-
teriormente, tiveram início em janeiro de 2007, 
com previsão para conclusão em julho de 2008. 
Decorridos 18 (dezoito) meses, tais obras não fo-
ram concluídas em sua totalidade. 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 Terceiro 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 au-
diência pública na Câmara Municipal de Manaus, 
presidida pelo vereador Luiz Alberto Carijó, com a 
finalidade de conhecer a posição oficial da ARSAM, 

Rede de abastecimento de água da cidade
de Manaus. Fonte: ARSAM, 2001.

Rede de esgotamento sanitário da cidade
de Manaus. Fonte: ARSAM, 2001.
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quanto à divergência dos indicadores de cobertura 
de água e esgoto da cidade de Manaus, calculados 
por esta agência, e aqueles calculados pela conces-
sionária. Os dados dessa divergência foram apresen-
tados 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 Con-
cessionária Águas do Amazonas.

Em 18 de setembro de 2009, um mês após a re-
alização da audiência pública, foi celebrado um novo 
termo entre a Prefeitura de Manaus e a Concessioná-
ria 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 Finan-

ceira. 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 Segun-
do Termo Aditivo, em 10 de dezembro de 2010, foi 
celebrado, então, o Terceiro Termo Aditivo ao Con-
vênio 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 

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 re-
calque 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, por-
que 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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de 2011, foi celebrado o Quarto Termo Aditivo ao 
convênio. O prazo foi dilatado por 120 (cento e vinte) 
dias consecutivos, a contar do dia 11 de março de 
2011. Repetindo procedimentos 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 conse-
cutivos, a contar do dia 08 de julho de 2011. 

Posteriormente, mais uma vez, após o venci-
mento 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 abas-
tecimento 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 conces-
são. 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 Concessio-
nária Águas do Amazonas S/A para o nome Manaus 
Ambiental 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 cober-
tura do serviço de água;

Projeto apresentando pela Concessionária Águas do Amazonas, no ano de 2005, para a expansão e melhoria no sistema de abastecimento de 
água na cidade de Manaus, nas zonas Norte e Leste. Fonte: Águas do Amazonas.
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• 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 dezembro 
de cada ano;

• Ampliação do prazo de vigência do contrato de 
concessão para julho de 2045;

• Acréscimo de avaliações quinquenais para os 
anos 2035, 2040 e 2045 no Plano de Metas e Indi-
cadores do contrato de concessão original; 

No dia 3 de abril de 2014, foi celebrado o Quinto 
Termo Aditivo ao contrato de concessão original, 
redefinindo os compromissos firmados no Quarto 
Termo Aditivo, 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 exe-
cução 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 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 Ter-
mo Aditivo ao Contrato de Concessão de Prestação 
de Serviços Públicos de Abastecimento 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 
excluído no Quarto Termo Aditivo (17/05/2012), pas-
sando a vigorar 14 (catorze) indicadores contratuais;

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

• Redução do indicador de reclamações solucio-
nadas 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 Indi-
cadores 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 resi-
denciais a serem consideradas na área atendida pela 
concessionária” deveria ser extraída da base comer-
cial desta, que deverá ser auditada a cada dois anos; 

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

A DITEC realizou avaliação das metas e indicado-
res 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 subsi-
diar 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 es-
goto” 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 consideradas, 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.

Há 17 anos o controle, a fiscalização e a regulação 
dos serviços de abastecimento de água e esgotamen-
to sanitário foram atribuições da Arsam, a primeira 
agência reguladora do estado do Amazonas. 

Após a validação da Lei nº 2.265, sancionada em 
11 de dezembro de 2017, que define a criação da 
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados 
do Município de Manaus – Ageman, em março de 
2018, houve a suspensão do Termo de Convênio 
para Fins de Regulação, Controle e Fiscalização dos 
serviços de abastecimento de água e Esgotamento 
Sanitário da Cidade de Manaus entre a Arsam e a 
Prefeitura de Manaus, devido às finalidades da nova 
agência em exercer o poder regulatório, normatiza-
dor, controlador e fiscalizador dos serviços delegados 
em âmbito municipal. 
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Rede de distribuição de água na área urbana de Manaus em 2017. Fonte: Arsam/Google Earth, 2017.

Rede de esgotamento sanitário na área urbana de Manaus em 2017. Fonte: Arsam/Google Earth, 2017.
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Os planos e programas analisados e monitorados 
em 2017 foram:

1. Plano Anual de Exploração dos Serviços de 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sa-
nitário do Município de Manaus – PES 2017.

2. Plano Quinquenal de Exploração de Serviços 
de Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário do Município de Manaus – PQ 
2017/2021.

3. Plano Controle de Qualidade da Água 2017.
4. Plano Controle de Qualidade de Efluentes 2017.
5. Plano de Setorização e Programa de Controle 

de Perdas 2017.
6. Programa de Micro e Macromedição 2017.
7. Programa de Manutenção Preventiva 2017.

O engengeiro da ARSAM, Jorge Caresto, em fiscalização
no bairro Santa Etelvina. Em julho/2017.

Acompanhamento das obras da CIGÁS, na AM-010.
Em maio/2017.

Fiscalização da ARSAM na torre de captação de água bruta
da Ponta das Lajes. Em maio/2017.

8. Programa de Educação Sanitária e Ambiental 
2017.

9. Execução do Cadastro Físico das Instalações 
2017.

Todos os planos e programas foram aprovados 
pela ARSAM, sendo que no Plano Anual de Exploração 
dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgota-
mento Sanitário do Município de Manaus – PES 2017 
– 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.

Durante o ano de 2017, a ARSAM realizou 738 (setecentos e trinta e oito) fiscalizações in loco referen-
tes aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, rede de gás canalizado em Manaus e 
participação de reuniões com diversos órgãos do município. 

As fiscalizações foram demandada pelas reclamações registradas na Ouvidoria, ora por denúncias da 
imprensa local ou formalizadas por instituições como o Ministério Público e Procon Estadual, Conselho 
Estadual de Regulação e Prefeitura Municipal de Manaus.

aspectos operacionais – Fiscalização

Planos e Programas
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3. abastecimento de água de manaus
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cronologia do serviço de abastecimento de água de manaus: 
de 1850 a 2017

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

1907 –  Conclusão da construção da nova tomada de água.

1913 –  A partir de 15 de junho, a Manaós Improvements Limited Company, 
prestadora dos serviços de saneamento básico, passa a cobrar preços 
absurdos e o povo, enfurecido, vai às ruas depredar os escritórios da 
concessionária. Os ingleses vão embora e o patrimônio da empresa é 
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.
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1943 – O escritório Saturnino de Brito organiza os primeiros projetos de amplia-
ção do sistema de abastecimento 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 – COSA-

MA, por meio da Lei Estadual nº 892, de 13/11/1969.

1972 – Inauguração da 1ª etapa da Estação de Tratamento de Água – ETA, lo-
calizada 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, Alvo-
rada e Coroado, com projetos 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 Departamento Estadual 
de Rodagem – DER/AM.

1988 – Ampliação e modernização do espaço físico da Estação de Tratamento 
de Água – ETA I.

1990 – Início da construção do novo complexo de produção de água na Ponta 
do Ismael – ETA II.

1998 – A Lei nº 2.524, de 30/12/1998, autoriza o poder Executivo Estadual a 
reestruturar a COSAMA, criada em 1969.

1999 – Criação da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do 
Estado do Amazonas – ARSAM.

4ª EtaPa – sistema concedido 
A partir de 2000, os serviços passaram a ser oferecidos por meio de concessão, 
ficando a ARSAM responsável pela regulação, 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 isolados de abastecimento de água nos bairros: 
Alfredo Nascimento I e II, Braga Mendes, Cidade de Deus I e II, Gilberto 
Mestrinho, Grande Circular, Monte Sinai e Val Paraíso.
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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 re-
pactuação do contrato de concessão.

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

2008 – Continuidade do Termo de Transação e início das obras do programa 
Água para Manaus – PROAMA.

2009 – Celebração do Termo de Convênio de Cooperação Técnica e Financeira 
entre o município de Manaus e a Concessionária Águas do Amazonas, 
para conclusão das obras do Termo de Transação.

2010 a 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 a 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

2017 – Após a validação da Lei nº 2.265, sancionada em 11 de dezembro de 
2017, que define a criação da Agência Reguladora dos Serviços Públicos 
Delegados do Município de Manaus – Ageman, em março de 2018, houve 
a suspensão do Termo de Convênio para Fins de Regulação, Controle 
e Fiscalização dos serviços de abastecimento de água e Esgotamento 
Sanitário da Cidade de Manaus entre a Arsam e a Prefeitura de Manaus, 
devido às finalidades da nova agência em exercer o poder regulatório, 
normatizador, controlador e fiscalizador dos serviços delegados em 
âmbito municipal. 
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sistema público de abastecimento de água

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 na Ponta 
das Lajes, o Programa Água para Manaus – PROA-
MA, gerenciado por um consórcio público, firma-
do entre a Prefeitura de Manaus e o Governo do 
Estado 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 2,98 3,16

ETA II Ponta do Ismael 2,59 2,72

ETA Mauazinho 0,16 0,17

ETA Ponta das Lajes 1,73 1,86

Sistemas Isolados 0,57 0,66

total 8,03 8,57

Nota: A vazão registrada foi referente ao ano de 2017. 
(1) Considerou-se a vazão média anual;  (2) Considerou-se a maior 

vazão da média mensal, referente ao período de janeiro a dezembro 
de 2017. Fonte: DITEC/ARSAM

Capacidade de produção dos complexos
de abastecimento de água de Manaus

Um sistema público de abastecimento de água é composto, essencialmente, por processos como: cap-
tação, adução, tratamento, reservação e distribuição. De acordo com a sequência desses procedimentos, 
a viabilização do sistema de Manaus apresenta a seguinte situação:

Fonte: Arsam/Manaus Ambiental, 2017.

Quadro demonstrativo do sistema de abastecimento de água da cidade de Manaus
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manancial subterrâneo/ poços pro-
fundos

O sistema de abastecimento de água na Ponta 
das Lajes, o PROAMA, estabeleceu metas a serem 
alcançadas com o objetivo de garantir o abasteci-
mento de água nos bairros das zonas Norte e Leste 
de Manaus, para a recuperação do aquífero subter-
râneo 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 abaixo constata-se, 
em 2017, uma redução considerável do número de 
poços em operação, em relação a 2013, passando 
de 114 (cento e quatorze), para 38 (trinta e oito), 
com uma redução de 66,67%. Estes poços tubulares 
profundos atendem às localidades não abastecidas 
pelo Sistema Integrado. Por outro lado, houve au-
mento significativo dos poços reserva neste mesmo 
período: de 60 (sessenta) em 2013, para 150 (cento 
e cinquenta) em 2017, representando aumento de 
150,00%, ou seja, os poços saíram do status “operan-
do” para o status “reserva”. Assim, em dezembro de 

2017 havia 38 (trinta e oito) poços em operação, 150 
(cento e cinquenta)em reserva e 2 (dois) desativados.

Fiscalização dos centros de Produção de 
águas subterrâneas – cPas

Em 2017, a ARSAM realizou diversas fiscalizações 
nos Centros de Produção de Águas Subterrâneas – 
CPAS, inspecionando os poços tubulares, suas estru-
turas que abrigam os equipamentos de tratamento, 
as instalações elétricas, as condições do quadro de 
comando, existência de placas de sinalização, adver-
tências e cerca de proteção.

ano oPEranDo rEsErva DEsativaDos construÍDo s/
incorPoração

total Do
sistEma

2000 72 3 20 0 95

2001 69 1 25 8 103

2002 72 1 30 26 129

2003 83 9 37 6 135

2004 86 4 45 3 138

2005 87 5 46 15 153

2006 99 3 46 15 163

2007 114 2 47 9 172

2008 110 15 47 29 201

2009 125 29 47 2 203

2010 130 26 47 0 203

2011 126 30 47 0 203

2012 139 17 47 18 221

2013 114 60 47 7 228

2014 48 127 51 4 230

2015 41 138 51 0 230

2016 40 139 51 0 230

2017 38 150 2 11 202

Poços profundos do sistema de abastecimento de água de Manaus: de 2000 a 2017

Fonte: Arsam, 2017.
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ações realizadas nos cPas
A ação de fiscalização no sistema de abastecimen-

to de água teve como principal objetivo, inspecionar 
os Centros de Produção de Águas Subterrâneas – 
CPAS. 

De um modo geral a concessionária opera o sis-
tema de maneira satisfatória, dentro dos padrões e 
normas inerentes à prestação desses serviços, le-
vando-se em consideração que o principal objetivo 

da agência reguladora é fazer com que a prestadora 
do serviço público entregue à população a água com 
qualidade conforme os parâmetros exigidos. En-
tretanto, destacamos a ausência de manutenção e 
limpeza de algumas áreas, assim como a necessidade 
de recuperação da cerca de proteção e portão de 
acesso, muros demolidos e vazamento nas tubulações 
em algumas unidades. Essas irregularidades podem 
comprometer o funcionamento dos CPAS, portanto, 
sujeitas a notificação pela ARSAM.

MÊS

MANUTENÇÃO CORRETIVA COM
SUBSTITUIÇÕES DE BOMBAS LIMPEZA E PINTURA DAS ÁREAS

QT. NOME QT. NOME

JANEIRO 4
Terra Nova III (PT-01), Bosque das Palmas 
(PT-01), Nova Cidade (PT-09) e Viver Melhor 
I - 2ª Etapa (PT-01).

9
Amazonino II - Mutirão (PT-06), João Paulo II (PT-04 e 
PT-05, Jorge Teixeira II (PT-01, PT-02 e PT-03) e Jorge 
Teixeira III (PT-02, PT-03 e PT-04).

FEVEREIRO 2 Viver Melhor I - 2ª Etapa (PT02) e Tarumã 
(PT-04). 22

Amazonino Mendes II - Mutirão (PT 05, PT 06, PT 07 
e PT-08), Amazonino Mendes II (PT-01, PT-02 e PT-
03), Armando Mendes (PT-04), Brasileirinho (PT-02 
e PT-03), João Paulo II (PT-01 e PT-03), Jorge Teixeira 
IV (PT-01 e PT-02), Loteamento Buritis (PT-01), Nova 
Cidade (PT-07 e PT-08), Nova Conquista (PT-01), Nova 
Floresta (PT-03 e PT-08) e Valparaíso (PT-01 e PT-02).

MARÇO 1 Santa Etelvina I (PT-03). 4 Cidadão X (PT-02), Santa Etelvina II (PT-02) e Viver 
Melhor III - Interesse Social (PT-02 e PT-03).

ABRIL 1 Amazonino Mendes (PT-04). 1 Renato Souza Pinto II (PT-01).

MAIO 3 Lot. Buritis (PT-01), Terra Nova III (PT-01) e 
Tarumã (PT-02). 11

Brasileirinho (PT-01 e PT-02), Castanheiras (PT-01), 
Cidadão IX (PT-01 e PT-02), Eduardo Gomes (PT-01), 
Novo Israel (PT-01, PT-02, PT-03 e PT-04) e Viver Me-
lhor I (PT-03).

JUNHO 3 Novo Israel (PT-03), Lot. Buritis (PT-01) e Nova 
Cidade (PT-09). 6 Lot. Buritis (PT-01), Lot. Rio Rey (PT-02), Tarumã (PT-01, 

PT-03 e PT-04) e Terra Nova III (PT-01).

AGOSTO - - 6 Galiléia (PT-02) e (PT-03), Mutirão (PT-02), Nova Cidade 
(PT-07 e PT-09) e Nova Vitória (PT-07).

SETEMBRO - - 10

Alfredo Nascimento (PT-02), Cidadão X (PT-02), Eduardo 
Gomes (PT-01), Galileia (PT-01), Manoa (PT-02), Monte 
Sião (PT-01), Mutirão (PT-02), Nossa Senhora de Fátima 
(PT-02), Nova Cidade (PT-08) e Novo Israel (PT-03).

OUTUBRO - - 7
Armando Mendes (PT-04), Lot. Buritis (PT-01), Nova 
Cidade (PT-05), Viver Melhor IV (PT-01 e PT-02) e Zumbi 
II (PT-04 e PT-05).

NOVEMBRO - - 4 Brasileirinho (PT-01 e PT-02) e Cidadão IX (PT-01 e 
PT-02).

DEZEMBRO - - 3 Amazonino II (PT-07), Santa Etelvina I (PT-02) e São 
Judas Tadeu (PT-01).

Quadro de acompanhamento dos serviços executados nos poços tubulares durante o ano de 2017

Fonte: DITEC/ARSAM
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Registro fotográfico das visitas técnicas realizadas nos CPaS em 2017

Entrada do poço precisando de capina e limpeza.

novo israEl – Pt 03 – oPEranDo – Em 15/01/2017

Barrilete do poço.

Vista interior do poço necessitando de capina.

nova ciDaDE – Pt 05 – oPEranDo – Em 15/01/2017

Barrilete do poço.

nova ciDaDE – Pt 06 – oPEranDo – Em 15/01/2017

Quadro elétrico do poço.

Entrada do poço.

tErra nova iii – Pt 01 – oPEranDo – Em 16/01/2017

Vista interna dopoço necessitando de capina e casa do poço.

Barrilete do poço.
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ciDaDão manauara i – Pt 01 – oPEranDo – Em 12/05/2017

Barrilete.

Casa do quadro elétrico. Hidrômetro.

Portão de entrada.

Barrilete do poço.

santa EtElvina i – Pt 02 – rEsErva – Em 16/01/2017

Terreno do poço.

santa EtElvina ii – Pt 02 – rEsErva – Em 16/01/2017

Entrada do poço.Barrilete do poço.
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lot. rio rEY – Pt 01  – oPEranDo – Em 23/11/2017

Vista lateral do barrilete.Quadro elétrico sem proteção.

ciDaDão Xii – Pt 02 - oPEração – Em 28/11/2017

ciDaDão X – Pt 01 - oPEração – Em 27/11/2017

Hidrômetro do poço.Barrilete do poço.

Barrilete do poço e ligação do cloro.Entrada do poço, sem portão, sem segurança.

Quadro elétrico sem segurança.Casa do quadro elétrico sem porta.
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rEsiDEncial lula – Pt 02 – oPEranDo – Em 04/12/2017

Vista frontal do poço em operação. Ao fundo, muro com trinca. Detalhe do muro do poço trincado.

castanHEira – Pt 01 – rEsErva – Em 04/12/2017

Terreno do poço sem capina e limpeza.Vista frontal do poço.

Barrilete do poço desmontado, com peças espalhadas. Casa do barrilete.

rEsiDEncial lula – Pt 01 – oPEranDo – Em 04/12/2017

Vista frontal do poço em operação. Área externa do poço sem capina e muro sem concertina.
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tarumã – Pt 01 – oPEranDo – Em 05/12/2017

tarumã – lot. camPos sallEs – Pt 02 – rEvitaliZaDo Em oPEração – Em 05/12/2017

Vista frontal do poço. Barrilete do poço.

Vista frontal do poço. Barrilete do poço.

comuniDaDE sHarP – Pt 01 – Em 05/12/2017

Vista frontal do poço. Terreno com vegetação alta, sem capina na área do barrilete.

armanDo mEnDEs – Pt 01 – oPEranDo – Em 05/12/2017

Entrada do poço no mesmo terreno do reservatório. Vista frontal do poço.
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tratamento da água
O tratamento da água em Manaus segue o que é 

previsto pelo Ministério da Saúde, onde estabelece 
que a água seja processada em unidades denomi-
nadas Estações de Tratamento de Água – ETA, em 
captação superficial, e por cloração, no local da cap-
tação subterrânea. Tal processo destina-se a melhorar 
a qualidade da água para consumo humano, em 
atendimento à Portaria nº 2.914/11 do Ministério 
da Saúde. A Concessionária Manaus Ambiental deve, 
portanto, cumprir o disposto no Decreto nº 5.440/05, 
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  (Unidade de Turbidez).

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 é realizada 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 começou a operar em 1973, a mais antiga 
do complexo Ponta do Ismael. É a estação do tipo 
convencional, ou seja, funciona com a tecnologia 
de tratamento em ciclo completo, compreendendo 
unidade de mistura rápida (calha Parshall), 6 (seis) 
floculadores, 6 (seis) decantadores e 16 (dezesseis) 
filtros de camada dupla (de areia e antracito), an-
tecedendo o condicionamento final, por meio da 
cloração para desinfecção. 

Vista aérea da Estação de Tratamento de Água - ETA Ponta do Ismael, localizado no bairro da Compensa. Acervo: Águas do Amazonas.

Vista parcial da ETA II. Acervo: ARSAM
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A ETA II está localizada próxima à ETA I, no com-
plexo produtor de água da Ponta do Ismael e foi 
inaugurada no segundo semestre de 1998, seguindo 
o processo de filtração direta de fluxo ascendente. 
Em 2002, teve agregado o módulo de flotação, com-
posto 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 – Eta maua-
zinho

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

Estação de tratamento de água da Ponta das 
lajes - Proama

O Complexo PROAMA é composto pelo sistema 
de captação de água bruta, adutora de água bruta, 
tratamento, adução de água tratada e reservatórios 
de água que são localizados nos macros setores das 
localidades: Tancredo Neves, Jorge Teixeira, Nova 
Floresta, Núcleo 23 e Mutirão. Neles estão às res-
pectivas elevatórias de água tratada de Manaus, sob 
a responsabilidade do Consórcio Público PROAMA 
– CPP (autarquia constituída pelo Estado do Ama-
zonas 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 fornecimen-
to 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 (Poder Con-
cedente) 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.

Vista parcial da ETA II. Acervo: ARSAM.

Entrada da ETA do Mauazinho. Acervo: ARSAM.

Tanques de filtragem da ETA Mauazinho. Acervo : ARSAM.
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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 2017, 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 monta-
gens 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.

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 apresentação 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 2017, a Concessionária Manaus Ambiental 
distribuiu 671 (seiscentos e setenta e um) milhões 
de litros de água por dia e realizou cerca de 300.000 
(trezentos mil) análises físico-químicas e bacteriológi-
cas, envolvendo os sistemas de produção superficiais 
da Ponta do Ismael e Mauazinho, assim como os 
Centros de Produção de Águas Subterrâneas – CPAS, 
reservatórios e as redes de distribuição. A Portaria 
nº 2.914/2011 recomenda que o Potencial Hidroge-
niônico – 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 da qualidade garante os mais altos 
padrões de potabilidade da água distribuída na ci-
dade de Manaus 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 termotolerantes, a 
fim de atender à Portaria do Ministério da Saúde nº 
2.914/2011. De acordo com as análises recebidas 

Entrada da Estação Elevatória de Água Bruta  - EEAB da Ponta das 
Lajes. Acervo: ARSAM.

Vista da Estação Elevatória de Água Bruta  - EEAB, da Ponta das Lajes. 
Acervo: ARSAM.

Adutora de água bruta da Ponta das Lajes.
Acervo: ARSAM.

Painel de controle operacional da ETA.
Acervo: ARSAM.
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mensalmente pela ARSAM, não houve amostra com 
coliformes termotolerantes na rede de distribuição, 
em 2017. O indicador de qualidade da água tratada 
foi de 99,1%.

adução de água
Parte do sistema de abastecimento de água pos-

sui 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 re-
servatórios 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 2017, 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 da zona Norte. Foi concluída 
em julho/2017, devido às solicitações de posterga-
ções 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.

O remanejamento de adutora dos ingleses de 
d=500 mm – 1.474m e implantação de uma nova 
adutora de 800 mm tiveram início em agosto/2017, 
sendo executado em outubro/2017 a sondagem 
e instalação da válvula de d=800mm, em novem-
bro/2017 assentamento de rede, sendo executado, 

133,00m e dezembro/2017 assentamento de rede, 
sendo executado: 116,40m.

Vale informar que, em 13 de fevereiro de 2017, 
ocorreu a reincidência do rompimento do trecho de 
uma adutora de água, constituída de tubos de ferro 
fundido, com diâmetro de 1.000mm, localizada na 
Alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, trecho 
entre o Complexo viário Gilberto Mestrinho (rotatória 
do Coroado) e a Feira Coberta do Coroado, bairro 
Coroado, no sentido bairro-centro, zona Leste. Isso 
causou risco a população adjacente e quem trafega 
naquele perímetro, ainda comprometendo o abas-
tecimento de água de 11 localidades da zona Leste 
de Manaus, onde habitam 15.000 pessoas. Consi-
derando as várias reincidências de rompimentos de 
adutoras ao longo de 2012, 2013, 2016 e o recente 
rompimento da adutora de 1.000mm, no qual resul-
tou em danos materiais aos proprietários de alguns 
comércios e comprometimento do tráfego daquela 
região foi sugerido a sanção de multa à concessioná-
ria, pelo injustificado descumprimento das obrigações 
contratuais, não atender as necessidades de interesse 
público, correspondendo as exigências de qualidade 
e eficiência relacionadas a manutenção do sistema 
de abastecimento público de água, de acordo com as 
cláusulas Primeira e Segunda do Convênio celebrado 
entre esta agência e o município de Manaus, em 23 
de março de 2000, combinado com que especifica a 
Cláusula 2.2, a Cláusula 3.1, alíneas “b” e “c”, Cláusula 
6.2, alíneas “c” e “d”, e o Inciso IV da Cláusula 19.2 
do respectivo contrato de concessão.

Rompimento em trecho de adutora na Av. Cosme Ferreira, bairro Coraodo. Em fev./2017.
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reservação
Os reservatórios são unidades hidráulicas de acu-

mulação e passagem de água, localizados em pontos 
estratégicos 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 cons-
tantes; 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 concre-
to armado ou metálico. No início da concessão, 63 
(sessenta e três) centros de reservação integravam 
o sistema de abastecimento público de água. 

Em 2017, foram fiscalizados 95 (noventa e cin-
co) reservatórios, onde alguns foram revitalizados: 
Nova Cidade (Elevado e Semi-Enterrado), Parque Dez 
(Apoiado), Tancredo Neves (Elevado e Semi-Enter-
rado), Alfredo Nascimento I (Apoiado), Ponta Negra 
(Elevado e Semi-Enterrado), alguns reservatórios 
como: Jorge Teixeira II – PROAMA, Val Paraíso, Jorge 
Teixeira IV, São José III, Alvorada, Cidade de Deus, 
Brasileirinho, Terra Nova III, João Paulo – SUHAB 1ª, 
2ª, 3ª e 4ª ETAPA, Jorge Teixeira II, Nova Floresta, 
Bosque das Palmas e São José dos Campos as obras 
só serão concluídas durante o ano de 2018. 

Apesar da concessionária apresentar a progra-
mação de reforma de alguns reservatórios, existe 
uma grande necessidade de se fazerem manuten-
ções preventivas periódicas em seus reservatórios, 

visto que é costumeiro de se verificar reservatórios 
abandonados, com vegetação alta ao seu redor, va-
zamento nas tubulações e conexões das elevatórias, 
vazamentos e infiltrações nas paredes dos reserva-
tórios, falta de iluminação em suas áreas internas, 
caixas de registros sem tampas e outras deficiências.

volume de reservação

O quadro abaixo demonstra a evolução do volume 
de reservação no período de 2000 a 2017. A partir 
de 2007, foi considerado somente o volume útil, ou 
seja, o abastecimento de água por setor hidráulico 
em operação. Em 2017, o volume de reservação de 
água foi de 226.986 m³.

Evolução do volume de reservação de água de 2000 a 2017

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 2017

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

171.514 177.164 181.402 184.737 219.542 222.973 223.324 226.986
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Registro fotográfico de alguns reservatórios fiscalizados em 2017

nova ciDaDE – rEvitaliZaDo – Em 08/01/2017

Vista lateral do Centro de reservação.Centro de Reservação revitalizado.

Elevatória revitalizadaPortão de entrada.

ParQuE DEZ – Em 13/02/2017

Portão de entrada precisando de reparo e proteção.Vista geral do reservatório Parque Dez.

Área interna precisando de capina e limpeza.Casa de cloro sem proteção.
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alvoraDa – camPos ElÍsEos – Em 26/04/2017

Terreno sem capina e limpeza.Portão de entrada do reservatório sem proteção.

Caixa de energia vandalizada, sem fios e proteção.Elevatória submersa necessitando de reparo.

tancrEDo nEvEs – rEvitaliZaDo – Em 17/10/2017

Elevatória.Entrada do centro de reservação do Tancredo Neves.

Lateral do reservatório semienterrado.Grade reformada próximo ao reservatório semienterrado.
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coroaDo iii – rEvitaliZaDo – Em 14/11/2017

Reservatório elevado revitalizado.

Elevatória revitalizada.Reservatório elevado revitalizado.

manoa – rEvitaliZaDo – Em 09/11/2017

Terreno do reservatório.

Elevatória revitalizada.

Entrada do reservatório apoiado.

Escada do marinheiro.
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ciDaDão iX – Em 04/12/2017

Muro do reservatório sem pintura.

Terreno do reservatório sem capina.Reservatórios elevados do conjunto Cidaão IX.

Ponta nEgra – rEvitaliZaDo – Em 23/12/2017

Reservatório Semienterrado revitalizado.

Elevatória e casa de força revitalizadas.Reservatório elevado revitalizado.



| 49ARSAM - RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2017

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. Quando o contrato de 
concessão foi assinado em 2000, a extensão da rede 
de distribuição de água correspondia a 1.800 km. 

No período de 2000 a 2017, houve um aumento 
de 1.968 km de extensão, o que equivale a 109,33% 
de crescimento em 17 (dezessete) anos. Segue abaixo 
o gráfico, demonstrando o comprimento da malha 
de distribuição de água da cidade de Manaus (adu-
toras, subadutoras e redes de distribuição). Houve 
um acréscimo anual de 56 km, sendo 11 km de novas 
redes de abastecimento de água em diversas áreas 
de Manaus e 45 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 competências, 

tem intensificado as fiscalizações para que a conces-
sionária 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 a apuração do cálculo da meta de “co-
bertura 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, considerou-se, para a mesma referência de 
“economias residenciais totais de água”, a seguinte 
fórmula: [ (extensão da rede pública de água que dis-
ponibiliza 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 concessioná-
ria passou a considerar, para o cálculo das metas, as 
economias de água residenciais disponíveis (unidades 
residenciais com disponibilidade do serviço de água, 
mas que não estão conectados ao sistema público. 
Conseqüentemente, 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 extensão 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, 

Evolução da extensão de rede de água de Manaus: de 2000 a 2017 (km)

Fonte: ARSAM/2017.
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ano
Extensão de 
rede de água 

(m)

nº de
economias

de água

nº de ligações
de água (nº econ/1,2)

População 
atendida

População
total

Evolução da
cobertura de água por 

extensão de rede

2000 1.800.000 236.761 197.301 1.008.603 1.394.724 72,32%

2001 1.850.000 262.258 218.548 1.117.217 1.437.889 77,70%

2002 2.274.000 293.425 244.521 1.249.991 1.491.455 83,81%

2003 2.313.000 318.400 265.333 1.356.382 1.554.598 87,25%

2004 2.381.000 327.283 272.736 1.394.226 1.592.555 87,55%

2005 2.512.000 322.582 268.818 1.374.198 1.646.644 83,45%

2006 2.537.370 332.040 276.700 1.414.490 1.688.524 83,77%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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%

dez-17 3.768.000  499.624 416.354 1.948.535 2.119.467 91,94%

Evolução da cobertura de água pela extensão da rede de abastecimento de água de Manaus: de 2000 a 2017

Fonte: DITEC/ARSAM

conforme contagem populacional do Censo de 2007. 
Em dezembro de 2010, de acordo com o Censo, pas-
sou 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 melho-
ria 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 2017 seria de 98%, segundo o novo 
plano de metas e indicadores: Anexo 1 em substitui-
ção 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 91,94% dessa meta em dezembro 
de 2017, conforme dados do quadro abaixo.
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Nos primeiros anos de concessão, foram projetados 
e realizados investimentos relevantes para a recupe-
ração do sistema de abastecimento de água existente 
em Manaus, bem como melhorias em diversas fases 
do processo de captação, adução, tratamento, reser-
vação  e distribuição da água. Isto permitiu a redução 
do índice de perdas, constatados entre 2000 a 2003, 
por meio de medidas como a instalação de macrome-
didores no sistema de produção e distribuição, assim 
como a substituição de mais de 15 km de adutoras e 
subadutoras. No entanto, em 2017, o índice apurado 

atingiu patamares bem elevados, representando 70% 
de perdas de faturamento, um dos maiores do Brasil. 
Esse dado demonstra a importância do investimento, 
por parte da concessionária, na melhoria do sistema 
de distribuição de água, o que envolve o conserto de 
vazamentos e solução para o problema da não conta-
bilização de água, seja por furto, por falta de aparelhos, 
ou por erros de medição. Além disso, as campanhas 
educativas que estão sendo realizadas para promover 
o uso racional da água têm sido de grande valor para 
a diminuição das perdas.

Rompimento de adutora de 1000 mm na Alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado. Trecho entre o Complexo Viário Gilberto Mestrinho (Rotatória 
do Coroado) e a Feira Coberta do Coroado,  zona Leste da cidade de Manaus. Em 13/02/2017.

Vazamento de água na Rua Santa Inês, bairro Zumbi dos Palmares, zona Leste da cidade de Manaus. Em 29/09/2017.

Vazamento de adutora de água na Avenida Torquato Tapajós. Em 07/08/2017.

Perdas de água
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4. Esgotamento sanitário de manaus
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cronologia do serviço público de esgotamento sanitário         
de manaus: de 1906 a 2017 

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

1ª EtaPa – Período dos ingleses 
1906 a 1913 – Implantação do primeiro sistema de esgoto sanitário pela Ma-

naus 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, Samam-
baia, São Judas Tadeu, Villa Rica e Vista Bela.

2010 – Revitalização das ETE’s dos Conjuntos Villa Real, João Bosco II (Coroado), 
do Sistema de Esgotamento 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.
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2012 – Recebimento de seis novos sistemas de esgotamento sanitário: Conjunto 
Habitacional Ozias Monteiro, Conjunto Habitacional Viver Melhor – Eta-
pa I, Nascente do Mindu, Sapolândia, Bombeamento e Treze de Maio.

2013 – Recebimento de quatro novos sistemas de esgotamento sanitário: Ci-
dadão 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 Desenvolvimento 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 Ver-
salles, 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.

2017 – Continuação da reforma e ampliação da ETE Timbiras; início da implanta-
ção da ETE Ayapuá/Xingú; Revitalização das ETE’s dos conjuntos Cidadão 
XII. Implantação da ETE Lagoa do Japiim. Recebimento do SES Cidadão 
Manauara I e Viver Melhor III – Monte das Oliveiras.

Vista dos tanques de tratamento da ETE Timbiras. Em 24/11/2017.
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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 com-
plementares, elevatórias e estação de tratamento. 
Sua ação resulta na elaboração de diagnósticos dos 
estudos antes e após a concessão. 

Durante o ano de 2017, a ARSAM continuou a 
realizar fiscalizações nos sistemas integrados e isola-
dos pertencentes ao Sistema Público de Esgotamento 
Sanitário de Manaus, compostos por coletores (se-
cundários, principais e troncos), interceptores, órgãos 

complementares, elevatórias, ETE e destinação final 
dos efluentes (emissário). Todos estão inseridos den-
tro 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/
Educandos, que beneficia o Centro e o entorno do 
bairro de Educandos. Esse sistema é composto por 
2 (duas) Estações de Pré-Condicionamento – EPC’s, 
emissário subfluvial, localizadas na margem esquerda 
do Rio Negro, e 16 (dezesseis) EEE’s. Nos Sistemas 
Isolados Manaus há 82 (oitenta e duas) ETE’s e 28 
(vinte e oito) EEE’s, distribuídas no Sistema de Esgo-
tamento Sanitário – SES.

Sistemas integrado e isolado, com os respectivos subsistemas: 

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

Sistema integrado, bacia de Educandos. Fonte: Ditec/ARSAM. 
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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.

Sistema islado, bacia de Educandos. Fonte: Ditec/ARSAM. 

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

Sistema islado, bacia do São Raimundo. Fonte: Ditec/ARSAM. 
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• Bacia do gigante – 04 subsistemas: Alphaville III, Augusto Montenegro III, Jardim de Versalles e 
Vista Bela.

Sistema islado, bacia do Gigante. Fonte: Ditec/ARSAM. 

• Bacia do tarumã – 11 subsistemas: Cidade Nova I, Cidadão X, Cidadão XII, Galiléia, Nova Cidade, 
Renato Souza Pinto II/RibeiroJúnior, Villa Real, Vila Suíça, Villa da Barra, Viver Melhor I e Viver 
Melhor IV.

Sistema islado, bacia do Tarumã. Fonte: Ditec/ARSAM. 
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• Bacia da colônia – 02 subsistemas: Cidadão IX e Nova Vitória.

Sistema islado, bacia da Colônia. Fonte: Ditec/ARSAM. 
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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, Conj. 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, Conj. Tocantins – Chapada Igarapé dos Franceses
Eldorado ETE Eldorado Lodos ativados Rua Iguaçu, Conj. Eldorado – Pq. 10 Igarapé do Bindá
joão Bosco ETE João Bosco Filtração biológica Rua Dom Jackson Damasceno, Conj. Sen. João Bosco – Flores Igarapé dos Franceses
cj. joão Bosco ii ETE João Bosco II UASB/Lodos ativados Rua dos Mamoeiros, Conj. João Bosco – Coroado Afluente Igarapé do Mindu
jornalistas/vila do sol maior ETE Jornalistas Lodos ativados Av. Constantino Nery, Conj. 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, Conj. 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, Conj. Samambaia – Pq. 10 Igarapé do Bindá
são judas tadeu ETE São J. Tadeu FS/FA Rua Barão do Rio Branco, Conj. 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 Conj. Villa Nova, ao lado do Motel – Cidade de Deus

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

viver melhor ii ETE Viver Melhor II UASB (Mizumo) Rua Villa Lobos, Conj. Viver Melhor II – Cidade de Deus Canal afluente do Mindu
viver melhor iii ETE Viver Melhor III Filtração biológica Rua Autaz Mirim, Conj. 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 Conj. Alphaville III Afluente do Ig. do Gigante

augusto montenegro iii
ETE I Augusto Montenegro FS/FA Rua Marginal I, Conj. Augusto Montenegro – Lírio do Vale

Igarapé da RedençãoETE II Augusto Monte-
negro FS/FA Rua 5, Conj. 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, Conj. Vista Bela - Planalto Igarapé Cachoeira Grande

cidadão X
ETE I Cidadão X FS/FA Rua 6, Conj. Cidadão X – Tarumã

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

cidadão Xii

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

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

galiléia

ETE I Galiléia FS/FA

Av. Tenente Roxana Bonessi, Conj. 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

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 (continuação)
subsistema EtE tipo de  tratamento Endereço corpo receptor

galiléia

ETE VII Galiléia FS/FA Rua Mar Glacial, Conj. Galiléia – Nova Cidade

Igarapé do Passarinho
ETE VIII Galiléia FS/FA

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

nova cidade
ETE Nova Cidade Deep-Shaft Rua Panamá 287, qd. 26, Conj. Nova Cidade – Nova Cidade Afluente Igarapé do Passa-

rinho
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 Passa-
rinho

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, Conj. Villa da Barra – Nova Cidade

Afluente Igarapé do Passa-
rinhoETE II Villa da Barra FS/FA Rua Divino Espírito Santo, Conj. Villa da Barra – Nova Cidade

ETE III Villa da Barra FS/FA Rua Acaricó, Conj. Carlos Braga - Nova Cidade
viver melhor i ETE Viver Melhor I Aeração/batelada Rua dos Pássaros, Conj.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, Conj. Cidadão IX – Distrito Industrial II

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

nova vitória

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

Afluente do Igarapé da Co-
lônia

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 c/ 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
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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, Conj. 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, Conj. Vista Bela – Planalto ETE Vista Bela
EEE final Vista Bela Área da ETE Vista Bela ETE Vista Bela

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, Conj. Nova Cidade ETE Nova Cidade
EEE final Graúna Área da ETE Graúna ETE Graúna
EEE Área 05 Rua Java, Área 05, Conj. Nova Cidade ETE Nova Cidade
EEE Área 07 Rua Ten. Roxana Bonessi, Conj. Nova Cidade EEE Área 02
EEE Área 13 Rua 67, Área 13, Conj. 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, Conj. 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
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rede pública coletora de esgoto         
sanitário

À época da assinatura do Contrato de Conces-
são, a rede pública coletora de esgotos sanitários 
da cidade de Manaus possuía 266 km. Em 17 anos 
de concessão, essa rede passou de 266 km para 
648 km, correspondendo a um acréscimo de 382 
km (154,62%). Vale informar que esse acréscimo é 
decorrente das redes executadas pelo PROSAMIM 
I e II, e incorporações de sistemas públicos e priva-
dos pela concessionária. No gráfico abaixo. segue 
demonstrativo da evolução do comprimento da rede 
coletora de esgoto na cidade de Manaus.

Fonte: ARSAM/2017.

Evolução da extensão da rede de esgotamento sanitário de Manaus: de 2000 a 2017 (km)

cobertura do serviço de esgoto           
sanitário

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 mé-
dia 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 Es-
goto 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, multiplicado 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 Geogra-
fia e Estatística – IBGE de 2000. De junho de 2007 a 
dezembro de 2010, esse índice diminuiu para 3,97 
pessoas/habitação, conforme contagem populacio-
nal 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 incorporadas pela concessionária; contudo, 
elas foram consideradas no cálculo de cobertura do 
serviço de esgoto. A área de 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.



| 65ARSAM - RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2017

A meta de cobertura do serviço de esgoto para 
dezembro de 2017 – 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 22%. Contudo, 
foram cumpridos 16,23% dessa meta em dezembro 
de 2017, 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 esgo-
to 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%

dez/17(10) 648.414 88.228  73.523 344.089 2.119.467 16,23%

Evolução da cobertura esgoto por extensão de rede coletora: de 2000 a 2017

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.
10. Extensão da rede coletora de esgotos em dezembro/2017: Adada= 503.142,52 m; PROSAMIM = 145.170,31 m. Total: 648.414 m.

Fonte: Ditec/Arsam.
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villa nova

Base dos tanques. Em março/2017. Novos tanques de tratamento. Em abril/2017.

Principais ações em esgotamento sanitário

Em 2017, a Concessionária reiniciou as obras de reforma no SES Villa Nova e a implantação da ETE 
Ayapuá/Xingú, que havia sido impedida por moradores. Também foi iniciada a implantação de 5 elevatórias 
de esgoto no conjunto Nova Cidade e realizada urbanização e revitalização das ETE’s dos conjuntos Cidadão 
X e XII. Continuam em andamento as obras no SES Cidade Nova/Timbiras, com aumento da capacidade da 
estação, implantação de novos trechos de redes de esgotamento e novas elevatórias de esgotos, que farão 
a reversão do esgoto da Cidade Nova I para a ETE Timbiras.

Em novembro de 2017 foi reiniciada a obra de 
implantação da nova ETE do conjunto, que havia sido 
paralisada no 1º trimestre do ano. No ano de 2016 
a área foi cercada, foi construído um muro em todo 

o perímetro e a antiga estação foi desativada, sendo 
instalada uma ETE provisória. Os equipamentos da 
nova estação já estão disponíveis na obra, estando 
prevista sua conclusão para 2018.

Escavação de novas fundações. Em dezembro/2017. Vista geral da obra da ETE Villa Nova. Em dezembro/2017.

ciDaDE nova

No final de 2016 foi reiniciada as obras de au-
mento de capacidade da ETE Timbiras, localizada na 
Cidade Nova, obras estas que começaram em 2010 
e ficaram paralisada por um longo período. Neste 
ano de 2017, as obras tiveram continuidade, sendo 
assentadas novas redes coletoras de esgotos, para no 
futuro ser feita a reversão do esgoto da Cidade Nova 
I para a ETE Timbiras. Serão construídas 5 elevatórias 
de esgoto, que integrarão o SES Timbiras.

Após conclusão desta etapa, a capacidade de 
tratamento da estação será de 220l/s. Em dezem-
bro, a elevatória dentro da área da ETE está com 
duas bombas em funcionamento e um poço de 
sucção, o outro está em reforma. São dois pré-
tratamento automáticos, em fase de observação e 
ajustes. O sistema de aeração está com um reator 
de aeração superficial e 2 com sistema novo, com 
difusores de fundo. Um tanque de decantação de 
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sistema provisório, pois o definitivo só entra em 
operação após as duas linhas de recirculação de 
lodo concluídas. Por fim, a operação está sendo 
de 24h/dia, com 4 operadores em escala e 1 líder 
em horário comercial.

O SES Cidade Nova contará com 9 elevatórias, 
denominadas de Guaranás, Buriti, Bem-te-vi, Ribeiro 
Júnior, Núcleo 13, Núcleo 16, Núcleo 23, Núcleo 24 
e uma a ser construída na Cidade Nova II, com local 
a ser definido.

Nova casa de administração. Em novembro/2017. Elevatória de esgoto bruto. Em novembro/2017.

Novo pré tratamento integrado. Em novembro/2017.

Vista geral dos tanques de tratamento e detalhe de uma das tubulações. Em dezembro/2017.

Detalhe de um registro e nova tubulação dos sopradores, ainda em fase de obra. Em novembro/2017.
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Tanques em processo de revitalização, em obra. Em dezembro/2017.

Novo sistema de aeração, superficial. Em dezembro/2017.

aYaPuá/XingÚ

Conforme já mencionado em relatório anterior, 
em 2016 teve início a obra de implantação da ETE 
Ayapuá/Xingú, que visa atender aos 2 conjuntos ha-
bitacionais, contudo, moradores do Xingú, onde será 
implantada a estação, realizaram várias denúncias 
de embargo em diversos órgãos públicos, impedindo 
a Concessionária de prosseguir. A Concessionária 
realizou reuniões de negociação com o Conjunto Rio 
Xingú “Bem-Te-Vi”, sendo acordadas compensações 
à Comunidade em face da anuência da mesma para 
implantação da obra, em parte da quadra futebol, 
sendo realizadas tratativas também com a SEMJEL. 

As benfeitorias, que estão em andamento 
são: reforma do muro da igreja, reurbanização 

da praça, construção da guarita e mureta do con-
domínio. 

As obras reiniciaram em novembro, estando em 
fase de execução das estacas de fundação, dos tan-
ques de tratamento. Após concluída, a ETE contará 
com capacidade de tratamento de 23l/s, tendo me-
didor de vazão do tipo Calha Parshall, uma pequena 
elevatória, pré-tratamento composto por caixa de 
areia e gradeamento mecanizado e o processo de 
tratamento será do tipo MBBR (reator aeróbio de 
leito móvel, decantador secundário e desinfecção em 
tanque de contato com adição de cloro em pastilhas). 
O sistema de injeção de ar ocorrerá com sopradores 
externos.

Escavação para assentamento de rede, no conjunto Xingú. Em dezembro/2017.
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Praça em revitalização. Em dezembro/2017. Escavação de estacas da nova ETE Ayapuá/Xingú. Em dezembro/2017.

Canteiro de obras da nova ETE Ayapuá/Xingú. Em dezembro/2017.

ciDaDão Xii

As 4 estações de tratamento de esgotos do 
conjunto estão sendo reformadas, algumas já 
concluídas, tendo sido feita a revitalização das 
ETE’s e substituição de trechos de redes coletoras. 
Também foi realizada a recomposição do filtro da 

ETE IV, que havia sido destruído por invasores. Foi 
feita pintura na cor padrão da empresa, limpeza, 
assentamento de pavimento, colocação de con-
certina, limpeza do gradeamento e Calha Parshall 
com desanerador etc.

Fachada ETE I, após pintura padrão da empresa. Em dez./2017. Vista geral interna ETE I, após urbanização. Em dez./2017.

Fachada ETE II, após pintura padrão da empresa. Em dez./2017. Vista geral interna ETE II, após urbanização. Em dez./2017.
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Fachada ETE III, ainda em reforma,
no início de dezembro/2017.

Vista geral interna ETE III, ainda em reforma,
no início de dezembro/2017.

nova ciDaDE

Estão sendo concluídas a construção de 5 EEE’s 
no conjunto, cujo sistema se encontra deficiente em 
algumas áreas, pela ausência destas, as quais seriam 
construídas pelo Governo do Estado do Amazonas 
por meio da SUHAB e SEINF, conforme o Termo de 

Compromisso e outras avenças, celebrado entre 
Águas do Amazonas e a SUHAB, de 11/08/2008. A 
parte estrutural e hidrossanitária está pronta, faltan-
do somente a eletromecânica. Todas as elevatórias 
são de pista.

EEE Área 3. Em dezembro/2017. EEE Área 4. Em dezembro/2017.

EEE Área 8. Em dezembro/2017. EEE Área 9. Em dezembro/2017.

EEE Área 11. Em dezembro/2017.
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inDicaDor uniD.
DEZ/2017 situação das 

metas dez/2017, 
conforme cálculo 

da arsamcontrato (1) ma (2) arsam (3)

1 Cobertura do serviço de água % 98 102,05 91,94 Não atingida
2 Cobertura do serviço de esgoto % 22 19,10 16,23 Não atingida
3 Índice de satisfação do cliente h 5 5 5 Atingida
4 Tempo para atendimento a defeitos no sistema de água h 12 11,95 12 Atingida
5 Tempo para atendimento a defeitos no sistema de esgotos h 12 11,92 - -
6 Reclamações solucionadas % 98 98,1 - -
7 Continuidade do serviço de água % 98 98 - -
8 Pressão mínima na rede de água (4) mca 10 - - -
9 Pressão máxima na rede de água (4) mca 50 - - -

10 Porcentagem de tratamento dos esgotos gerados e controlados % 100 - 77,72 Não atingida
11 Volume total de reservação de água m3 180.000 226.326 226.986 Atingida
12 Qualidade da água tratada % 96 99,1 99,1 Atingida
13 Presença de E.Coli na água distribuída % Zero Zero Zero Atingida
14 Índice de hidrometração % 89 92,92 92,92 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 
conformidade 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 2017, encaminhado à ARSAM, por meio da Carta nº 0121/2018 – MA de 30 de janeiro de 2018.

3. Parecer Técnico 005/2018 – DITEC, de 02 de março de 2018, sobre avaliação do cumprimento de metas e indicadores de dezembro de 2017, 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 008/2018 – DCT/DITEC/
ARSAM, de 31 de janeiro de 2018.

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 
Operação – 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.

Anexo I - Plano de metas e indicadores

Porcentagem de tratamento dos        
esgotos gerados e controlados

O percentual de tratamento dos esgotos gerados 
e controlados, calculado pela DITEC/ARSAM, foi de 
77,720% da cobertura do serviço de esgoto de 16,23%. 
Vale destacar que a meta contratual de atendimento 
para dezembro/2016 deveria ser de 100% de trata-
mento de todo esgoto gerado, considerando-se a 
cobertura do serviço de esgoto de 22%. 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, 
elevatórias, 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 mencionar que essas obras estavam 
previstas no PES 2016; contudo, foram postergadas e 
inseridas no cronograma de obras do PES 2017, mo-

tivo de sugestão ao poder concedente da aplicação 
de sanção à concessionária. 

No mês de fevereiro de 2018, foi elaborado o Pa-
recer Técnico nº 003/20168 – DITEC/ARSAM, referente 
ao Plano de Qualidade de Esgoto do ano de 2017. 
Em março desse mesmo ano, foi emitido o Parecer 
Técnico nº 004/2018 – DITEC/ARSAM, referente ao 
Plano de Qualidade de Esgoto do ano de 2017. Am-
bos os pareceres visavam verificar o cumprimento 
e a evolução do Plano de Controle de Qualidade de 
Efluentes de 2017.

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 49 e 50 
(cobertura do serviço de água), 64 e 65 (cobertura do 
serviço de esgoto), com a porcentagem de tratamento 
dos esgotos gerados e controlados (acima). 
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5. serviços públicos de gás natural             
canalizado – gnc no amazonas
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A exploração dos serviços públicos de gás natural 
no Estado teve início com a criação da Companhia de 
Gás do Amazonas – CIGÁS, sociedade de economia 
mista, instituída pela Lei Estadual nº 2.325, de 08 
de maio de 1995, que delegou a exclusividade para 
a exploração dos serviços de distribuição e comer-
cialização do gás natural canalizado no Estado do 
Amazonas.

 Em 18 de novembro de 2002, foi assinado CON-
TRATO DE CONCESSÃO para exploração dos serviços 
públicos de gás combustível canalizado que entre si 
celebram o ESTADO DO AMAZONAS e a Companhia 
de Gás do Amazonas - CIGÁS.

Em 1 de junho de 2006 foi assinado contrato de 
compra e venda de gás natural entre a CIGÁS e a 
Manaus Energia/Amazonas Distribuidora de Energia 
S/A, para entrega do volume de 5.500.000 m³/dia, 
por um período de 20 anos.

Em 02 de dezembro de 2010, foi publicado o 
Decreto nº 30.776 que aprovou o Regulamento dos 
Serviços de Distribuição de Gás e as demais ativi-
dades correlatas e acessórias no âmbito do Estado 
do Amazonas, que em seu CAPITULO XV, Art. 35 – 
Incumbe ao Poder Concedente, através da Agencia 
Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do 
Estado do Amazonas – ARSAM, a regulação e fisca-
lização dos serviços.

Em 21 de dezembro de 2011, foi publicado no 
Diário do Estado do Amazonas, a Lei nº 3.690, que 
em seu Parágrafo Único, estabelece o termo inicial 
do prazo de concessão dos serviços de distribuição 
e comercialização de gás natural no Estado do Ama-
zonas, de que é titular a CIGÁS por força do artigo 6º 

da Lei nº 2.325, de 08 de maio de 1995, passa a ser o 
dia 1º de fevereiro de 2010, data em que a empresa 
passou à fase operacional.

Nesse primeiro ano de operação (2010), o volu-
me de 124 mil m³/dia de gás natural, foi utilizado/
comercializado para a pressurização da rede e o 
comissionamento das usinas termoelétricas, com a 
extensão aproximada de 43 km de dutos no tronco 
derivado do City Gate Aparecida. 

Nos anos seguintes estes volumes tiveram acrés-
cimos significativos, com a entrada em operação 
de indústrias do Distrito Industrial e também as 
térmicas na produção de energia elétrica no interior 
e capital. Em 2015 foi verificado o maior volume 
médio comercializado por dia = 3.730.000 m³/dia, 
com 78 km de dutos implantados. Nos últimos 13 
(treze) meses (novembro/2016 a novembro de 2017) 
a média de comercialização registrada foi de 2.961 
milhões de m³/dia, e uma extensão de dutos de 95 
km, com o início de fornecimento de GN para a ter-
moelétrica de Mauá 3 em 26.09.2017 observou-se 
aumento do volume comercializado já registrado 
nos meses subsequentes, conforme gráfico abaixo:

Fonte: CIGÁS

Volume total de gás natural comercializado pela CIGÁS de 02/ 2010 a 11/ 2017

 m
il 

m
³/d

ia
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Atualmente a concessionária detém 103 (cento e três) clientes contratados, dos quais 60 (sessenta) 
estão em operação, distribuídos por segmentos conforme segue abaixo:

segmentos contratados Em operação
Segmento termoelétrico em Manaus 08 08
Segmento termoelétrico no interior 07 04
Segmento GNV 07 05
Segmento industrial 38 35
Segmento comercial 35 08
Segmento residencial 08 -
total 103 60

Segmento Termoelétrico

usina termoelétrica localidade / Endereço

amazonas Energia

Rua Wilkens de Matos, s/n° - Aparecida.
Av. Solimões, s/nº - Mauá
Av. Solimões, s/nº - Mauá III( 26.09.2017 )
Rua Wilkens de Matos, s/nº - Aparecida.

Produtor independente

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

municípios do interior

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

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

Fonte: CIGÁS/2017.

Mapa de expansão da rede de Gás Natural Canalizado – GNC em Manaus,
para atender o segmento comercial e residencial (varejo)

Fonte: CIGÁS/2017
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Dando prosseguimento ao plano de expansão da rede de dutos, neste caso especifico para atender aos 
segmento comercial e residencial, estão sedo realizados serviços de construção e montagem das instalações 
de dutos e demais equipamentos na zona Centro-Sul de Manaus, no entorno dos bairros: Chapada e Nossa 
Senhora das Graças nos Conjuntos Vieiralves e Adrianópolis, executados utilizando a técnica de método 
não destrutivo de furo direcional, com atividades realizadas no período noturno, horário de menor fluxo 
de veículos.

No final de 2017 já estavam contratados 19 (dezenove) novos clientes na região do Conj. Vieiralves e 
Adrianópolis, bairro Chapada e Nossa Senhora das Graças, sendo 12 comerciais e 7 prédios residenciais, 
atualmente, esse numero de clientes comerciais se ampliou para 29 (vinte e nove) contratados, sendo 04 
(quatro) em operação, como mostrado no projeto de expansão de rede abaixo.

Soldagem de tubulação por profissional qualificado, 
em instalação de gás interna de cliente.

Em: 27.05.2017.

Desfile de tubulação para instalação interna de gás, 
de  cliente comercial na Rua Pará. Em: 27.05.2017.

Finalização do serviço de instalação interna
de gás de cliente comercial na Rua Pará.

Em: 27.05.2017.

Subestação de medição e regulação de pressão 
de gás natural – padrão cliente varejo, no Conj. 

Vieiralves, Rua Pará. Em: 27.05.2017.
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Mapa mostrando os primeiros clientes do projeto varejo no bairro Nossa Senhora das Graças, na Av. Djalma Batista e Rua Pará 
a utilizarem gás natural em seus processos. Fonte: CIGÁS/2017

ano segmento Extensão do duto
2010/11      Ramais Termelétricos 43 km
2012/13 Industrial - Fase 1 5 km
2013/14/15 Industrial - Fase 2 30 km

2016 a 2017
Industrial - Fase 3, 4,
Projeto Varejo e 3M

17 km

total 95 km

Cronologia de avanço físico da rede de dutos implantados pela CIGÁS

Fonte: CIGÁS/2017.

Fiscalização e regulação
Foram realizadas pela ARSAM, uma média de 

12 fiscalizações/inspeções mensais nas obras e 
serviços de implantações das novas redes/dutos 
de gás natural canalizado e também das existentes, 
com monitoramento das sinalizações horizontais 
e verticais de toda a rede de dutos implantadas, 
e mais o acompanhamento das obras / serviços 
referente às fases III e IV de expansão da rede de 
dutos de gás  natural canalizado no ano de 2017, 
na sua maioria nos bairros Chapada e Nossa Se-
nhora das Graças, partindo da derivação do tronco 
Aparecida com diâmetro de 20” (vinte polegadas) 

da Constantino Nery para as localidades Vieiralves 
e Adrianópolis.

No dia 26 de abril de 2017 foi protocolado nesta 
Agência Reguladora Carta da Companhia de Gás do 
Amazonas – CIGÁS – DIRTC – 008/2017, que solici-
tava esclarecimento e posicionamento sob o ponto 
de vista regulatório, acerca do gasoduto interno da 
Amazonas Energia – AmE que passa por logradouro 
público, por questão de segurança, bem como sobre 
as responsabilidades deste ativo e do gás natural 
por ele transportado, a partir do Ponto de Entrega 
contratual, situado dentro da UTE Mauá, onde o gás 
passa para a custódia da AmE.
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Mais recentemente nos meses de agosto e se-
tembro foi executada a implantação de 1,7 km de 
dutos em aço carbono de 6” na Rodovia AM – 010 
para atender a fábrica da 3M. 

 Com amparo da Art. 35, inciso V do Decreto 
30.776/2010, com redação dada pelo Decreto nº 
31.281/2011, que incumbe ao Poder Concedente 
através da ARSAM de “...mediar os conflitos de in-
teresse nas relações que envolvam a CIGÀS e os 
usuários, adotando, no seu âmbito de competência, 
os procedimentos mais adequados para a resolução 
desses conflitos”,  esta Agencia Reguladora produziu 
Relatório Técnico nº 071/2017 – DITEC, denominado 
– questionamento sob o ponto de vista regulatório, 

acerca do ramal interno de gás natural canalizado 
que interliga UTE Mauá a UTE Mauá III, cumprindo 
o seu papel regulador.

Em 12 de dezembro de 2017, com base no Con-
trato de Concessão celebrado entre ESTADO DO 
AMAZONAS e CIGÁS e o DECRETO nº. 30.776/2010 
que regulamenta e atribui à ARSAM a Fiscalização 
e Regulação das ações da Concessionária, foi NO-
TIFICADA a Concessionária Companhia de Gás do 
Amazonas – CIGÁS, em virtude da deficiência de 
sinalização de segurança na rede de gás natural ca-
nalizado nos dutos da Rua Coreia do Sul, bairro Ponta 
Negra, zona Oeste da cidade de Manaus, informadas 
no Relatório Técnico nº 111/2017 – DITEC/ARSAM.

Registro fotográfico da fiscalização do gás em 2017

Implantação de 1,7 km de dutos em aço carbono de 6” e demais instalações, para atender a cliente industrial na AM-010
(fabrica da empresa 3M), nos meses de agosto e setembro de 2017.

implantação dos dutos na am-010 – De agosto a setembro de 2017
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Vista geral dos dutos na fábrica da empresa 3M,
na AM-010.

Vista geral da entrada da Usina Termoelétrica Mauá, na AM-10,
área rural de Manaus.

Estação de odorização do gás natural, instalada no City Gate nas 
dependências da UTE Mauá. 

Ponto de entrega do gás natural pela CIGÁS, nas térmicas UTE Mauá e Mauá 3,
e demais instalações na área interna da usina.

usina termoelétrica mauá – Em 01/11/2017

Estação medidora e reguladora de pressão
 do gás natural da fábrica 3M.
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Equipe de prontidão para realizar salvamento e sanar situação de risco, com simulação de vazamento de gás
com provável vítima. Em 06.12.2017.

Representante dos órgãos que fazem parte do Plano de Ação de Emergência (PAE)  e que participaram do simulado de pronta resposta a sinistro 
(vazamento/rompimento)  de rede gás natural canalizado, realizado nas dependências da empresa VIDEOLAR/INNOVA S/A. Em 06.12.2017.

simulado
O simulado de pronta resposta a sinistro (vaza-

mento/rompimento) de rede de gás natural canali-
zado, foi realizado em 06.12.2017 na área interna 
das instalações da empresa Videolar – INNOVA 
S/A – Unidade I, localizada na Av. Torquato Tapajós, 
nº 5555, bairro Tarumã, zona Oeste da cidade de 
Manaus.

Desde o início de suas atividades operacionais no 
estado do Amazonas, a partir do ano de 2010 a CIGÁS 
realiza anualmente simulado de emergência, com o 
objetivo de preparar e treinar equipes para possíveis 
acidentes em perfuração de duto de gás natural 
canalizado, melhorar procedimentos de segurança, 
além do fortalecimento da relação com os órgãos que 
fazem parte do Plano de Ação de Emergência (PAE).

Após a reunião de planejamento minuto a minuto 
realizada no Comando Geral do Corpo de Bombeiros 
AM e reuniões para treinamento de avaliadores e pre-
paração para o evento, realizadas nas dependências 
da CIGÁS, com vista ao preparo para a realização do 

simulado de vazamento de gás natural canalizado, 
que ocorreu em 06.12.2017na área interna das ins-
talações da empresa VIDEOLAR – INNOVA S/A – Uni-
dade I, localizada na Av. Torquato Tapajós, nº 5555, 
bairro Tarumã, zona Oeste da cidade de Manaus, com 
sucesso e participação de vários atores integrantes 
do Plano de Ação de Emergência (PAE).

Participaram da edição realizada em 06 de de-
zembro de 2017 do exercício simulado de vazamento 
de gás natural a CIGÁS, Corpo de Bombeiros Militar, 
Policia Militar, Defesa Civil Municipal e Estadual, 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 
Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), 
Secretária Executiva Adjunta de Planejamento e Ges-
tão Integrada (SEAGI), Secretária Executiva Adjunta 
de Inteligência (SEAI), Instituto Integrado de Ensino 
de Segurança Pública (IESP), Instituto Municipal de 
Engenharia e Fiscalização de Transito (Manaustrans) 
e Agencia Reguladora dos Serviços Públicos Concedi-
dos do Estado do Amazonas (ARSAM) representada  
por técnicos da Diretoria Técnica e Assessoria de 
Comunicação, conforme mostra as figuras abaixo. 
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6. transporte rodoviário intermunicipal    
coletivo de passageiro
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A jurisdição da Arsam é amparada na Lei nº 3.006, 
de 29 de novembro de 2005, que dispõe sobre o 
Serviço Público de Transporte Rodoviário Intermu-
nicipal Coletivo de Passageiros, e que estabelece, 
em seu Art. 3º, que a regulação de que trata esta lei 
será de sua competência e compreenderá os atos 
de organização, coordenação, delegação, controle e 
fiscalização. A fiscalização do transporte rodoviário 
intermunicipal coletivo de passageiros é realizada com 
base na lei e nas resoluções vigentes, obedecendo 
aos instrumentos jurídicos estabelecidos pela Arsam.

Os postos de fiscalização da Arsam são locali-
zados no Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar 
Angelim, situada na avenida Mário Ipiranga, bairro 
Flores, zona centro-sul de Manaus; no entronca-
mento das rodovias AM-010 (Manaus – Itacoatiara) 
/ BR-174 (Manaus – Boa Vista), e na ponte Jornalista 
Phelippe Daou (ponte Rio Negro). Nas fiscalizações, 
para a prestação do serviço regular, são verificadas 
o cumprimento de horários de chegada e saída de 
ônibus rodoviários intermunicipais, assim como as 
gratuidades garantidas por lei à população, além da 
segurança e lotação tanto dos ônibus rodoviários 
intermunicipais por serviço regular, como dos táxis, 
ônibus e micro-ônibus que prestam serviços sob a 
modalidade de fretamento. 

Prestação do serviço regular 
O total de viagens interceptadas pelas fiscalizações 

da Arsam em 2017, na plataforma da Rodoviária Huas-
car Angelim, foram de 12.139 (doze mil, cento e trinta 
e nove), sendo expedidas 85 (oitenta e cinco) autos 
de constatação às empresas que prestaram serviço 
de transporte rodoviário intermunicipal por serviço 
regular. Foram identificadas também pelos fiscais, 
1.726 (mil setecentos e vinte e seis) irregularidades.

A Agência garantiu a inserção de 129 (cento e 
vinte e nove) viagens extras em períodos de aumento 

de demanda, a fim de atender a todos os usuários 
desse transporte público. Pode-se observar no qua-
dro a seguir, que o mês de dezembro representou 
56,58% (cinquenta e seis inteiros e cinquenta e oito 
centésimos por cento) das viagens extras anual, com 
73 (setenta e três) viagens. Esse aumento deu-se, 
principalmente, por causa do período de férias es-
colares e festas de fim de ano. Vale mencionar que, 
apesar da realização de 129 (cento e vinte e nove) 
viagens extras no ano de 2017, houve uma redução 
de 41,36% (quarenta e um inteiros e trinta e seis 
centésimos por cento) comparados com o ano de 
2016, que realizou 220 (duzentos e vinte) viagens 
extras. Essa redução ocorreu pela diminuição da 
demanda, possivelmente provocada pela redução 
na economia do Brasil, em 2017, atingindo o poder 
aquisitivo da população.

Fonte: Departamento de Transportes Intermunicipais – DTI e Gerência de Fiscalização da Arsam

nº não conformidades - prestação do serviço regular Quantidade
1 Veículo operando sem o selo de vistoria da Arsam * 454
2 Atraso nos horários de saída das viagens sem justificativa 373
3 Bagagem em local inadequado 353
4 Higienização inadequada no veículo 172

5 Outros (cinto de segurança com defeito, iluminação interna inadequada, falta de numeração das 
poltronas, etc.). 192

6 Letreiro digital de "Led" com defeito (ausência do itinerário) 81
7 Poltrona com defeito ou sem a devida higienização 101

total 1.726

Não conformidades identificadas na prestação do serviço regular

mês viagens
fiscalizadas autuações viagens

extras
Janeiro 1.137 1 3
Fevereiro 1.049 27 5

Março 1.177 2 3

Abril 1.020 6 15
Maio 955 9 12
Junho 930 4 1
Julho 976 5 1
Agosto 997 4 8
Setembro 943 2 8
Outubro 968 5 -
Novembro 941 4 -

Dezembro (*) 1.046 16 73

total 12.139 85 129

Número de viagens, autuações e viagens extras, por 
mês, interceptadas pela fiscalização em 2017

(*) Para dezembro de 2017, considerou-se informações
da empresa Siqueira.

Fonte: Departamento de Transportes Intermunicipais – DTI e Gerência 
de Fiscalização da Arsam
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Empresa/
serviço regular

viagens
fiscalizadas autuações viagens

extras

aruanã 5.903 5 32
Emtram 2.547 11 51

Eucatur /
solimõEs 1.633 6 15

EXPrEsso 
transamaZÔnica 588 4 1

mastEr 1.452 13 9
siQuEira (*) 16 6 21

total 12.139 85 129

Número de viagens, autuações e viagens extras,
por empresa prestadora, interceptadas pela

fiscalização em 2017

(*) Os dados da empresa Siqueira são referentes ao mês de dez/2017, 
quando passou a ser computado pela Arsam.

Fonte: Departamento de Transportes Intermunicipais – DTI e Gerência 
de Fiscalização da Arsam

No quadro a seguir, temos as mesmas informa-
ções do quadro anterior, contudo, podemos observar 
as viagens fiscalizadas, autuações e viagens extras, 
por empresa prestadora do serviço regular. 

Entre as rodovias intermunicipais foram trans-
portados, por ônibus de linhas regulares, 277.725 
(duzentos e setenta e sete mil, setecentos e vinte 
e cinco) passageiros. Quanto ao cumprimento do 
direito à gratuidade e devido à necessidade de dis-
ciplinar o disposto no Art. 25, da Lei nº 3.006/2005, 
foi publicada a Resolução nº 002/2009 – CERCON/

GDP/ARSAM, que trata da isenção do pagamento de 
tarifa ou desconto no valor da passagem a pessoas 
com deficiência física, auditiva, visual, mental e ou-
tras reconhecidas na Lei Federal nº 10.048/2000. 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 (devi-
damente acompanhadas de responsável);

5. Pessoas portadoras de deficiência ou aposenta-
das por invalidez (em qualquer regime de previdência 
pública, comprovadamente acometidas das doenças 
descritas na Lei Federal nº 8.213/1991).

A referida resolução determina, ainda, que depois 
de excedidos os lugares gratuitos, os beneficiários que 
quiserem viajar poderão fazê-lo com o pagamento 
de apenas 50% da tarifa prevista. A fiscalização da 
Arsam assegurou gratuidade aos usuários, fazendo 
com que as empresas que prestam serviço regular 
disponibilizassem 27.642 (vinte e sete mil seiscentos e 
quarenta e duas) viagens a quem possui esse direito.

No quadro abaixo, temos as mesmas informações 
do quadro anterior, contudo, podemos observar as 
estatísticas dos passageiros transportados por des-
tinos no serviço regular em 2017.

mês
Passageiros beneficiados

com a gratuiDaDE total de
passageiros com

gratuiDaDE

total de
passageiros
PagantEs

total geral
de passageiros

2017i P D c E

janeiro 1.859 33 7 459 8 2.366 21.265 23.631
Fevereiro 1.821 34 13 308 - 2.176 18.363 20.539
março 1.981 91 12 424 - 2.508 16.779 19.287
abril 1.769 87 11 547 1 2.415 20.489 22.904
maio 1.533 61 31 323 - 1.948 18.347 20.295
junho 1.641 32 8 293 - 1.974 19.923 21.897
julho 1.780 88 17 1.286 - 3.171 23.580 26.751
agosto 1.700 58 6 515 6 2.285 21.028 23.313
setembro 1.647 28 15 942 - 2.632 21.450 24.082
outubro 1.652 57 10 456 - 2.175 20.236 22.411
novembro 1.352 84 13 486 - 1.935 19.590 21.525
Dezembro 1.636 72 26 323 - 2.057 29.033 31.090

total 20.371 725 169 6.362 15 27.642 250.083 277.725

Estatísticas dos Passageiros Transportados por mês no Serviço Regular - 2017

Fonte: Departamento de Transportes Intermunicipais – DTI e Gerência de Fiscalização da Arsam.
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Empresa/
serviço regular Destinos

Passageiros beneficiados
com a gratuiDaDE

total de
passageiros 

com
gratuiDaDE

total de
passagiros
PagantEs

total geral de 
passageiros

2017i P D c E

siqueira Humaitá 38 1 0 29 0 68 700 768
aruanã e solimões itacoatiara 5996 221 51 2297 8 8.573 93.047 101.620
aruanã itapiranga 631 39 7 177 0 854 8.897 9.751

Expresso                    
transamazônica rio Preto da Eva 351 3 3 100 0 457 3.752 4.209

aruanã lábrea 0 0 0 0 0 0 71 71
Emtram e master manacapuru 7785 360 73 1837 6 10.061 80.548 90.609
Emtram e master novo airão 1.124 38 12 367 0 1.541 15.659 17.200
aruanã e Expresso 
transamazônica novo remanso 1145 11 2 378 0 1.536 13.902 15.438

aruanã Pres. Figueiredo 1.081 16 12 315 0 1.424 8.792 10.216

aruanã e Expresso 
transamazônica vila do abonari 1096 13 5 375 0 1.489 10.776 12.265

aruanã e Expresso 
transamazônica vila de Balbina 1.124 23 4 487 1 1.639 13.939 15.578

total 20.371 725 169 6.362 15 27.642 250.083 277.725

Estatísticas dos passageiros transportados por empresa e destino no serviço regular - 2017

Fonte: Departamento de Transportes Intermunicipais – DTI e Gerência de Fiscalização da Arsam.

vistoria
Além das fiscalizações diárias nos trajetos inter-

municipais, anualmente são realizadas inspeções vei-
culares na frota rodoviária intermunicipal. Em 2017, 
foram realizadas 77 (setenta e sete) vistorias veiculares. 
Neste procedimento, os fiscais utilizaram um che-
cklist com mais de 30 (trinta) itens obrigatórios para 
casos de pane, dispositivos refletivos, condições de 
higiene e funcionamento dos banheiros, iluminação 
interna e externa, cintos de segurança, entre outros. 
Após as vistorias, os veículos regulares recebem 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.

Prestação do serviço por 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). Nessa categoria, tam-
bém 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 outras 
atividades. Também ocorrem demandas sazonais, por 
ocasião de eventos culturais, realizados nos municí-
pios do interior do Amazonas.

Os serviços são executados mediante autorização, 
a título precário e revogável, por curto prazo ou para 
viagem determinada. Na modalidade de fretamento 
contínuo, a Arsam emite autorizações provisórias, a 
partir de solicitações por escrito, e após deferimento 
do cadastro e vistoria. 

À semelhança do transporte regular, as transpor-
tadoras que exploram os serviços de caráter emer-
gencial ou de fretamento deverão prestar o serviço 

Empresa/
serviço regular

viagens
fiscalizadas autuações

aruanã 21 1.050
Emtram 24 1.104

Eucatur /
solimõEs 16 694

EXPrEsso 
transamaZÔnica 1 44

mastEr 13 599
siQuEira (*) 2 87

total 77 3.578

Frota das empresas que prestaram serviço regular
em 2017

Fonte: Departamento de Transportes Intermunicipais – DTI e Gerência 
de Fiscalização da Arsam
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adequado, na forma prevista na Lei e normas técnicas 
aplicáveis e no contrato. As normas estabelecidas 
para esse serviço estão previstas na Lei nº 3.006/2005 
e na Resolução nº 001, 003/2012/CERCON–GDP/
ARSAM e 001/2015/ GDP/ARSAM, que disciplinam 
a operação da prestação do serviço de transporte 
intermunicipal por fretamento. 

Vale ressaltar que para os táxis intermunicipais 
fretados, é vedada a utilização de táxi-lotação, de 
acordo com a Lei nº 3.006/2005. Sendo assim, são 

Fonte: Departamento de Transportes Intermunicipais – DTI e Gerência de Fiscalização da Arsam.

Posto de fiscalização nº total de táxis nº total de passageiros
Avenida das Flores 1.349 5.671
Entroncamento das rodovias AM 010 e BR 174 16.600 70.482
Ponte Jornalista Phelippe Daou 45.284 151.861
total 63.233 228.014

Táxis fiscalizados em 2017

Fonte: Departamento de Transportes Intermunicipais – DTI e Gerência de Fiscalização da Arsam.

Posto de fiscalização Ônibus micro-ônibus total
Avenida das Flores 51 32 83
Entroncamento das rodovias AM 010 e BR 174 4.395 2.617 7.012
Ponte Jornalista Phelippe Daou 781 1.002 1.783
total 5.227 3.651 8.878

Tipo de veículos por fretamento fiscalizado em 2017

Fonte: Departamento de Transportes Intermunicipais – DTI e Gerência de Fiscalização da Arsam

nº não conformidades - prestação do serviço de fretamento Quantidade
1 Cinto de segurança com defeito 3.088 
2 Pneu em mau estado de conservação 1.453 
3 Para-brisa trincado ou em mau estado de conservação 636 
4 Lotação excedente 1.908 
5 Licenciamento do veículo vencido 273 

total 7.358

Irregularidades identificadas na modalidade de fretamento

realizadas fiscalizações na saída de Manaus, nos 
principais acessos intermunicipais, objetivando coibir 
esta prática.

Em 2017, foram transportados por táxis 228.014 
(duzentos e vinte e oito mil e catorze) passageiros, 
e 63.233 (sessenta e três mil, duzentos e trinta e 
três) veículos foram abordados pela Arsam. Foram 
abordados, também, 8.878 (oito mil, oitocentos e 
setenta e oito) veículos, dentre ônibus e micro-ôni-
bus, conforme dados dos quadros abaixo:

Vistoria...... 
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Fiscalizações realizadas na avenida das Flo-
res e no entroncamento das rodovias am-010 
/ Br-174

Nos postos de fiscalização da Arsam, localizados 
na Avenida das Flores e no entroncamento das ro-
dovias AM-010 e BR-174, foram fiscalizados 17.929 
(dezessete mil, novecentos e vinte e nove) táxis, que 
transportaram mais de 76.076 (setenta e seis mil, 
e setenta seis) passageiros. Todas as sextas-feiras 
são realizadas fiscalizações noturnas na barreira de 
controle, localizada na saída da capital, no entronca-
mento das rodovias AM-010 e BR-174, com o objetivo 
de coibir o transporte clandestino de passageiros e 
garantir a segurança e conforto dos usuários. A Fis-
calização no posto da Avenida das Flores ocorreu a 
partir de novembro de 2017. A seguir a tabela com 
o total de veículos fiscalizados pela Arsam. Posto de fiscalização da ARSAM, na Avenida das Flores.

táXis
FiscaliZaDos

DEstino FiscaliZaDos

rPE ita itP outros 
(*) PFg outros

(*) total
rPE ita itP outros

(*) PFg outros
(*) total

am-010 Br-174 am-010 Br-174

BarrEira 2.922 5.092 953 129 7.025 253 16.374 10.709 18.936 3.525 429 35.039 909 69.547

BarrEira/ 
sEXta FEira 51 50 6 0 99 0 206 183 167 23 0 485 0 858

FlorEs 229 376 84 47 588 25 1.349 824 1.343 305 151 2.965 83 5.671

total 3.202 5.518 1.043 176 7.712 278 17.929 11.716 20.446 3.853 580 38.489 992 76.076

Número de táxis interceptados pela Arsam nos postos de fiscalização em 2017

(*) Outros trechos ao longo do percurso, tais como balneários e chácaras.
(**) Dados referentes aos meses de novembro e dezembro de 2017.

Abreviaturas: RPE – Rio Preto da Eva, ITA – Itacoatiara, ITP – Itapiranga, PFG – Presidente Figueiredo.
Fonte: Departamento de Transportes Intermunicipais – DTI e Gerência de Fiscalização da Arsam.

Fonte: Departamento de Transportes Intermunicipais – DTI e Gerência de Fiscalização da Arsam.

Posto de fiscalização táxis Ônibus micro-ônibus total
Barreira 16.374 4.395 2.617 23.386
Barreira / Sexta-Feira 206 0 0 206
Avenida das Flores (**) 1.349 51 32 1.432
total 17.929 4.446 2.649 25.024

Número de veículos interceptados pela ARSAM nos postos de fiscalização em 2017

Fiscalizações realizadas no Posto da Ponte 
jornalista Phelippe Daou (ponte rio negro)

Desde da sua inauguração, em outubro de 
2011, a Ponte Jornalista Phelippe Daou conta com 
o trabalho dos fiscais da Arsam, que verificam, 
diariamente, tanto as viagens realizadas pelas 
prestadoras do serviço regular, como as do serviço 
por fretamento. 

No ano de 2016, utilizaram o sistema de transpor-
te intermunicipal realizada por táxi, 145.696 (cento 
e quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa e seis) 
passageiros. Na Ponte Jornalista Phelippe Daou, a 
Arsam realizou 43.279 (quarenta e três mil, duzentos 
e setenta e nove) fiscalizações de táxi e 1.783 (mil, 
setecentos e oitenta e três) fiscalizações por ônibus 
e micro-ônibus.
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táXis
FiscaliZaDos

DEstino PassagEiros

ira nair mPu
total

ira nair mPu total

am-070 am-070

total 18.060 20.952 4.267 43.279 58.342 73.009 14.345 145.696

Número de táxis intermunicipais fiscalizados na Ponte Jornalista Phelippe Daou (Rio Negro) em 2017

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

Fonte: Departamento de Transportes Intermunicipais – DTI e Gerência de Fiscalização da Arsam.

Posto de fiscalização táxis Ônibus micro-ônibus total

Ponte Jornalista Phelippe Daou 43.279 781 1.002 45.062

Número de veículos fretados fiscalizados na Ponte Jornalista Phelippe Daou (Rio Negro) em 2017

Operações de fiscalização dos transportes 
intermunicipais de passageiros

Durante o ano de 2017, os fiscais  Arsam, em 
parceria com órgãos municipais, estaduais e federais 
de trânsito (Polícia Militar do Amazonas - PMAM, 
o Batalhão de Policiamento de Trânsito - BPTran, 
Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas - CBMAM 
e Departamento de Trânsito do Amazonas - Detran
-AM), estiveram presentes nas principais entradas 

e saídas de Manaus, para realização de operações 
especiais, principalmente em dias de festividades 
municipais e feriados prolongados, por conta do 
aumento da demanda de passageiros. O objetivo 
dessas ações foi intensificar as fiscalizações dos 
transportes intermunicipais e garantir mais segu-
rança e conforto aos usuários. Nessas operações, 
foram fiscalizados 22.617 (vinte e dois mil, seiscen-
tos e dezessete) veículos em regime de fretamento 
e serviço regular.

Fonte: Departamento de Transportes Intermunicipais – DTI e Gerência de Fiscalização da Arsam.

municÍPio oPEração FiscaliZaDos PassagEiros Data

itacoatiara Carnaval 54 1.222 De 24/02 a 27/02/17

manaus Carnaval 1.286 16.393 De 24/02 a 28/02/17

manaus Tiradentes 870 9.685 De 20/04 a 23/04/17

manaus Corpus Christi 1.036 16.393 De 14/07 a 18/07/17

manaus Eleições 477 4.560 De 25/08 a 27/08/17

manaus Semana da Pátria 2.596 10.651 De 01/09 a 07/09/17

Pres. Figueiredo Operação Pres. Figueiredo 62 542 De 07/09 a 10/09/17

manaus Careiro - AGROPEC 145 1.455 De 05/09 a 09/09/17

manaus Nossa Senhora Aparecida 1.378 15.218 De 11/10 a 15/10/2017

manaus Proclamação da República 1.658 13.851 De 11/11 a 15/11/17

manaus Ciranda 951 6.856 De 01/12 a 03/12/17

manaus Natal Seguro 10.724 97.302 De 01/12/17 a 06/01/18

manaus Réveillon 1.380 15.438 De 28/12/17 a 01/01/18

total 22.617 209.566

Operações de fiscalização realizadas em 2017
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Registro fotográfico da fiscalização de transporte em 2017

Barreira (entrocamento das rodovias am-010 e am-174)

terminal rodoviário de manaus

Posto da Ponte jornalista Phelippe Daou (ponte rio negro)

av. das Flores (fiscalização volante)
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7. comitê de obras Públicas integradas – 
coPi
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O Comitê de Obras Públicas Integradas – COPI, 
antes denominado Comitê de Integração de Obras 
Públicas – CIOP, surgiu a partir da realização de uma 
reunião entre a CIGÁS e a Manaus Ambiental, na 
primeira quinzena do mês de novembro do ano de 
2014, resultando na consolidação de um comitê das 
Concessionárias, para a troca dos cadastros e informa-
ções entre as empresas e prevenção de incidentes nas 
redes subterrâneas. A criação e legalização do Comitê 
foram deliberadas pelos membros representantes 
dos organismos envolvidos e pelo Conselho Estadual 
de Regulação e Controle dos Serviços Concedidos do 
Estado do Amazonas – CERCON dessa Agência Regu-
ladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado 
do Amazonas – ARSAM, a partir da Resolução nº. 
002/2015-CERCON/ARSAM, de 16 de julho de 2015. 

O COPI tem como objetivo promover a interação 
entre os diversos órgãos públicos da administração 
municipal, estadual, federal, concessionárias pres-
tadoras de serviços e entidades de classe, visando 
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 objetiva 
a integração dos dados georreferenciados das linhas 
de adução  e/ou redes de abastecimento de água e 
esgoto, energia elétrica e gás canalizado, utilizando, 
principalmente, as bases cadastrais tabulares e espa-
ciais corrigidas e padronizadas de cada entrega dos 
órgãos públicos e entidades de classe.

Considerando o recebimento de uma proposta 
por parte da Companhia de Gás do Amazonas – CI-
GÁS, a respeito de realização de um evento com a 
participação dos órgãos licenciadores apresentan-
do os caminhos mais práticos para o licenciamento 

ambiental e, assim, culminando com a elucidação 
de alguns questionamentos por parte das conces-
sionárias prestadoras de serviços. Desta feita, em 
24 de maio de 2017, foi realizado o II Workshop do 
CIOP com a temática Licenciamento de Obras, na Sala 
Rio Madeira do Hotel Intercity, enaltecendo ainda 
mais o conhecimento e discussão entre os diversos 
órgãos públicos da administração municipal, estadual, 
federal, concessionárias prestadoras de serviços e 
entidades de classe, durante a realização do ciclo 
de mesas redondas do evento supra.

Em 28 de agosto de 2017, durante a 27ª Reunião 
Ordinária do Comitê, no Auditório da Federação do 
Comércio do Estado do Amazonas – FECOMÉRCIO, 
foi realizada a assinatura do Acordo de Cooperação 
Técnica n.002/2017 entre a Agência Reguladora dos 
Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazo-
nas – ARSAM e o Município de Manaus – AM, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Finanças, 
Tecnologia da Informação e Controle Interno – SE-
MEF, publicado no Diário Oficial do Município de 
Manaus (DOM), Edição 4201, de 1º de setembro de 
2017. O presente instrumento tem por objeto o de-
senvolvimento de programas de cooperação técnica 
dirigido a troca e compartilhamento de informações 
cadastrais e geográficas.

“O COPi tem como objetivo
promover a interação entre
os diversos órgãos públicos
da administração municipal,

estadual, federal, concessionárias 
prestadoras de serviços
e entidades de classe.”
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A Atuação do Comitê de Integração de Obras 
Públicas foi apresentada por essa Agência Regula-
dora durante o Simpósio Satélite do X Congresso 
Brasileiro de Regulação/4º EXPO/ABAR, realizado 
pela Associação Brasileira de Regulação – ABAR, no 
período de 27 a 29 de setembro de 2017, na cidade 
de Florianópolis/SC. 

Devido a necessidade de aprimorar a comunica-
ção institucional e evitar confusão com o organismo 
denominado CIOP’s, Centro Integrado de Opera-
ções Policiais e, tendo em vista a necessidade de 
reorganizar e aprimorar o funcionamento interno 
da ARSAM. Desta feita, após sugestão e aprovação, 
por unanimidade, pelos membros representantes do 
Comitê fica deliberada pelo o Conselho Estadual de 
Regulação e Controle dos Serviços Públicos Conce-
didos do Estado do Amazonas – CERCON, através da 
Resolução nº 002/2017-CERCON/ARSAM, de 24 de 
novembro de 2017, que o Comitê de Integração de 
Obras Públicas passa a se chamar Comitê de Obras 
Públicas Integradas – COPI, com o fito de melhor 
comunicação entre entidades e, assim, criando o 
cargo de Segundo Secretário, com funções institu-
cionais determinadas conforme Regimento Interno 
desse Comitê.

Destarte, a aprovação do Regimento Interno do 
Comitê de Obras Públicas Integradas – COPI, por 
unanimidade, pelos membros representantes durante 
a 29ª Reunião Ordinária desse Comitê, conforme 
Resolução nº 002/2015-CERCON/ARSAM, conside-
rando o disposto em seu art. 4º, e o que consta no 
Processo Administrativo nº 140/2017-GDP/ARSAM. 

Houve 10 (dez) Reuniões Ordinárias ao longo 
do ano, 4 (quatro) Reuniões Operacionais de Sub-
grupos, 1 (um) Workshop, contabilizando 26 (vinte 
e seis) temas abordados ao longo do ano, 1 (uma) 
Participação em Simpósio Satélite no X Congresso 

Brasileiro de Regulação/4ºEXPO/ABAR, resultando 
no total de 37 instituições participantes.

Durante as reuniões ordinárias ocorridas men-
salmente, foram expostos planejamentos de obras, 
ações institucionais e desenvolvimento estratégico 
por parte dos entes participantes do Comitê e de 
empresas, como: do Ambiente de Geocolaboração 
(SEMEF/PMM); do Sistema CONFEA, CREA e MÚTUA, 
tendo em vista a expressiva quantidade de profissio-
nais presentes nos órgãos participantes do Comitê; 
das desapropriações de áreas invadidas, respecti-
vamente pelos: Grupo Integrado de Prevenção às 
Invasões em Áreas Públicas – GIPIAP e Gabinete de 
Gestão Integrada da Secretaria de Segurança Pública 
– GGI/SSP AM; da Redução de Eventos de Terceiros 
em Rede Telefônica em Manaus (OI); dos procedi-
mentos vigentes de regularização das estações de 
rede móvel (VIVO) e Restrições da Lei Municipal 
343/2013 que trata do procedimento para instalação 
das ERBs (Estação Rádio Base), de termos importante 
crescimento e até a solução do mesmo (VIVO); o 
Resumo das Obras do PROSAMIM (UGPE); do projeto 
de georreferenciamento de domicílios da cidade de 
Manaus visando os trabalhos técnicos de geoproces-
samento para o Censo Demográfico de 2020, pelo 
Setor de Base Territorial da Unidade Estadual do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
com o fito de minimizar impactos, desburocratizar, 
gerar integração de ações e evitar sinistros.

O II Workshop do COPI teve como  temática o 
Licenciamento de Obras e foi realizado em 24 de 
maio de 2017, na Sala Rio Madeira do Hotel Intercity, 
onde apresentações foram realizadas pelos seguintes 
órgãos e prestadores de serviços: ARSAM; CIGÁS; 
IPAAM; IBAMA; IPHAN; SEMINF; SEMMAS; IMPLURB 
e SEMA. Tendo uma participação bem significativa 
das seguintes instituições: ARSAM; CERCON, ANATEL, 
CIGÁS, CREA-AM, DEFESA CIVIL, DNIT, ELETROBRAS 

Fonte: COPI/Arsam

Qt. atividades

10 Reuniões ordinárias

4 Reuniões operacionais de subgrupos

1 Workshop

1 Participação (Simpósio Satélite/X Congresso 
Brasileiro de Regulação / 4ºEXPO/ABAR)

37 Instituições participantes

26 Temas abordados

Atividades do COPI em 2017

Fonte: COPI/Arsam

Ações do COPI em 2017
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suBgruPos Órgãos

concessionárias e prestadoras 
de serviços

Manaus Ambiental S/A; Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS; Eletrobrás Amazonas Energia; Claro Brasil 
S.A. (CLARO/EMBRATEL/NET); OI; VIVO; TIM.

Fiscalização e regulação

Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas - ARSAM; Agência Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL; Polícia Rodoviária Federal Distrito Regional no Amazonas – PRF-AM; Unidade 
Gestora de Abastecimento de Energia Elétrica – UGPM Energia; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente no 
Amazonas – IBAMA.

licenciadores

Instituto Municipal de Planejamento Urbano - IMPLURB; Superintendência da Zona Franca de Manaus - SU-
FRAMA; Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM; Conselho Regional de Engenharia e Agrono-
mia do Amazonas - CREA-AM; Superintendência 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; Departa-
mento 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/CASA MILITAR; 
Secretaria Municipal de Limpeza Urbana - SEMULSP; Sindicato das Instalações Elétricas, Hidráulicas, Gás e 
Telefonia - SINDEL; Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas - SINDUSCON-AM; Instituto Muni-
cipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito - MANAUSTRANS; Secretaria Executiva de Ações de Defesa Civil 
do Município; Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento de Gestão Integrada – SEAGI/SSP-AM; Sistema 
Federação das Indústrias do Estado do Amazonas – Sistema FIEAM; Grupo Integrado de Prevenção às Invasões 
em Áreas Públicas – GIPIAP/SEAD; Gabinete de Gestão Integrada – GGI/SSP-AM.

infraestrutura de Dados                  
Espaciais – iDE

Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação - SEPLANCTI; Processa-
mento de Dados 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; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Quadro de participantes do CIOPS

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E AMAZONAS GERAÇÃO 
E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A., CLARO BRASIL S.A. 
(CLARO/EMBRATEL/NET), IMPLURB, IPAAM, IPHAN, 
MANAUS AMBIENTAL, MANAUSTRANS, OI, SEIN-
FRA, SEMA, SEMEF, SEMINF, SEMMAS, SEMULSP, 
SEPLANCTI, SINDUSCON-AM, SUFRAMA, PRF-AM, 
UGPM ENERGIA, IBAMA, FIEAM, SUBSEMCH, FE-
COMÉRCIO, COMMARESV/CMM, CAAMA/ALEAM, 
CAO-MAPH-URB/MPE-AM, PREFEITURA DE URU-
CURITUBA.

ações do comitê frente a integração de 
obras públicas

O aperfeiçoamento da integração e o desenvol-
vimento do planejamento estratégico de ação nas 
fases de planejamento e de execução de obras urba-
nas (a fim de garantir um fluxo de informações que 
devem ser compartilhadas) têm como meta a con-
cretização da integração entre as instituições-órgãos 
da administração, concessionárias prestadoras de 
serviços e entidades de classe. Independentemente 
de quaisquer outros mecanismos administrativos e 
operacionais disponíveis pelos órgãos, a integração 
definitiva das instituições constituirá em um legado 

e, certamente, justifica a criação do Comitê de Obras 
Públicas Integradas – COPI.

O papel do Comitê de Obras Públicas Integra-
das – COPI frente a integração de obras urbanas na 
cidade de Manaus/AM, encontra-se em estágio de 
desenvolvimento dos estudos para a implementação 
da integração de dados georreferenciados e o plane-
jamento compartilhado dos planos de expansão das 
instituições envolvidas, conforme o detalhamento 
dos ciclos de reuniões ordinárias e operacionais de 
subgrupos desse Comitê, nos anos de 2014 a 2017.

21ª reunião cioP - 25/01/2017
sala de reunião - arsam

1. Simplificação dos processos de Licenciamento 
de Obras (sugestão de proposição a ser submetida 
aos demais organismos participantes operacionais 
pela CIGÁS);

2. Proposta de constituição de uma Comissão 
para fomentação do Regimento Interno desse Comitê;

3. Solicitação do plano de expansão dos órgãos 
com o demonstrativo de planejamento de interven-
ções e/ou obras urbanas para o período (janeiro-ju-
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II Worshop CIOP, realizado no auditório do hotel Intercity, em 24/05/2017.

nho) do corrente ano, com as seguintes informações; 
e, em caso, de se tratar de uma via extensa, favor 
informar o trecho da mesma em que será realizada 
a intervenção;

4. Atualização na indicação e participação per-
manente de 02 (dois) representantes, sendo um 
titular e um suplente, para acompanhamento das 
reuniões do Comitê e atualização dos contatos em 
nosso grupo de trabalho no WhatsApp

22ª reunião cioP – 22/02/2017
auditório – crEa-am

1. Apresentação acerca da missão e atribuições 
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional no Amazonas - IPHAN, discorrendo acerca da 
análise de projetos à luz da Portaria nº 420, de 22 
de dezembro de 2010, bem como de anuência do 
licenciamento ambiental pela IN nº 01, de 25 de 
março de 2015, destacando:

1.1. A definição clara dos requisitos a serem cum-
pridos;

1.2. A busca de profissionais habilitados para os 
processos de aprovação, sendo arqueólogos, enge-
nheiros, arquitetos;

1.3. O fluxo dos processos;

1.4. Os erros mais decorrentes nos processos;

1.5. O site do IPHAN como fonte de informações.

2. Apresentação do Ambiente de Geocolaboração 
(SEMEF/PMM);

3. Proposta de constituição de uma Comissão 
para fomentação do Regimento Interno desse Comitê.

4ª reunião subgrupo - 15/03/2017
sala de reunião - cigás

1. Recebimento de uma proposta por parte da 
Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS, a respeito 

de realização de um evento onde os órgãos licen-
ciadores terão a oportunidade de apresentarem os 
caminhos mais práticos para o licenciamento am-
biental e, desta feita, com a elucidação de alguns 
questionamentos por parte das concessionárias e/
ou prestadoras de serviços, desta feita:

1.1.  Contatando-se a necessidade de realização 
de uma reunião de subgrupo com as concessioná-
rias e/ou prestadoras de serviços com o intuito de 
definirmos quais os maiores questionamentos e di-
ficuldades encontradas, com o foco de minimizar as 
dificuldades;

1.2. Na ocasião, os pontos elencados serão en-
caminhados aos devidos órgãos, através de ofício 
convite, para que possam confirmar participação e 
preparação de suas apresentações.

23ª reunião cioP - 29/03/2017
auditório – crEa-am

1. Abertura e boas vindas pelo Presidente do 
CREA-AM e Diretor Presidente IMPLURB, seguida 
de Apresentação acerca do Sistema CONFEA, CREA 
e MÚTUA, tendo em vista a expressiva quantidade 
de profissionais presentes nos órgãos participantes 
do CIOP – CREA-AM;

2. Informativo sobre a realização de uma reunião 
de subgrupo do CIOP, realizada no último dia 15 de 
março de 2017, nas dependências da CIGÁS, acerca 
do recebimento de uma proposta por parte da Com-
panhia de Gás do Amazonas – CIGÁS, a respeito de 
realização de um evento (2º Workshop CIOP) onde os 
órgãos licenciadores serão convidados e terão a opor-
tunidade de apresentarem os caminhos mais práticos 
para o licenciamento ambiental e, desta feita, com a 
elucidação de alguns questionamentos por parte das 
concessionárias e/ou prestadoras de serviços;

3. Proposta de constituição de uma Comissão 
para fomentação do Regimento Interno desse Comitê.
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24ª reunião cioP - 24/04/2017
auditório – crEa-am

1. Tratativas sobre o II Workshop de Licenciamen-
to de Obras – CIOP, a ser realizado por este Comitê 
no dia 24 de maio de 2017;

2. Proposta de constituição de uma Comissão 
para fomentação do Regimento Interno desse Co-
mitê

5ª reunião subgrupo - 03/05/2017
sala de reunião - arsam

Reunião de Subgrupo com as concessionárias e/
ou prestadoras de serviços com o intuito de definir a 
fomentação conjunta de um vídeo institucional acerca 
da temática, a ser apresentado durante a abertura 
do evento II Workshop de Licenciamento de Obras 
- CIOP, a ser realizado por este Comitê no dia 24 de 
maio de 2017, no Auditório do Hotel Intercity, sito 
a Rua Marciano Armond - Adrianópolis.

ii WorKsHoP cioP - 24/05/2017
auditório – Hotel intercity

1. 1. II Workshop CIOP - Licenciamento de Obras 
(Programação: 08h00 às 12h45).

1.1. Abertura (ARSAM);

1.2. Concessionárias/Prestadoras de Serviços 
(CIGÁS);

1.3. Palestra Órgão (IPAAM);

1.4. Palestra Órgão (IBAMA);

1.5. Palestra Órgão (IPHAN);

1.6. Mesa Redonda (Perguntas);

1.7. Palestra Órgão (SEMINF);

1.8. Palestra Órgão (SEMMAS);

1.9. Palestra Órgão (IMPLURB);

2.0. Palestra Órgão (SEMA);

2.1. Mesa Redonda (Perguntas);

2.2. Encerramento (ARSAM).

6ª reunião subgrupo - 14/06/2017
sala de reunião - arsam

Primeira Reunião da Comissão responsável a 
contribuir na fomentação do Regimento Interno do 
Comitê de Integração de Obras Públicas - CIOP.

25ª reunião cioP - 28/06/2017
auditório – crEa-am

1. Segunda Parte da Mesa Redonda das Apre-
sentações realizadas no II Workshop do CIOP – Li-
cenciamento de Obras, de 24 de maio de 2017, na 
Sala Rio Madeira do Hotel Intercity:

1.1. SEMINF;

1.2. 1.2. SEMMAS;

1.3. 1.3. IMPLURB;

1.4. 1.4. SEMA.

2. Avaliação do II Workshop CIOP – Licenciamento 
de Obras, realizado em 24 de maio de 2017;

3. Entrega do DVD com as apresentações re-
alizadas no decorrer do Evento, e Vídeo com o Sr. 
Secretário Antônio Ademir Stroski – SEMA;

4. Resultado da 6ª Reunião Operacional de Sub-
grupo do CIOP, realizada em 14 de junho de 2017, 
acerca da constituição de uma Comissão para fomen-
tação do Regimento Interno desse Comitê.

26ª reunião cioP - 26/07/2017
auditório – crEa-am

Deliberação acerca da elaboração do Regimento 
Interno do CIOP.

27ª Reunião do CIOP, realizado no auditório da FECOMÉRCIO, em 28/08/2017.
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7ª reunião subgrupo - 16/08/2017
sala de reunião - arsam

Análise e deliberação da Minuta do Regimento 
Interno do Comitê de Integração de Obras Públicas 
- CIOP (Versão 2).

27ª reunião cioP - 28/08/2017
auditório – FEcomércio

1. Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica 
entre ARSAM e SEMEF;

2. Apresentação acerca do planejamento das 
desapropriações de áreas invadidas, respectivamente 
pelos:

2.1. Grupo Integrado de Prevenção às Invasões 
em Áreas Públicas – GIPIAP;

2.2. Gabinete de Gestão Integrada da Secretaria 
de Segurança Pública – GGI/SSP AM;

3. Lançamento e Apresentação do Relatório de 
Atividades 2016 pela ARSAM;

4. Sorteio de 01 (uma) inscrição para o X Con-
gresso Brasileiro de Regulação da Associação Brasi-
leira de Agências de Regulação – ABAR (27, 28 e 29 
de setembro de 2017/Centro de Eventos Gov. Luiz 
Henrique da Silveira - Florianópolis/SC).

X congresso Brasileiro de regulação/4º EXPo/
aBar – 29/09/2017

Florianópolis – santa catarina

Apresentação da Atuação do Comitê de Inte-
gração de Obras Públicas em Simpósio Satélite do X 
Congresso Brasileiro de Regulação/4º EXPO/ABAR, 
realizado pela Associação Brasileira de Regulação – 
ABAR, no período de 27 a 29 de setembro de 2017, 
na cidade de Florianópolis/SC.

28ª reunião cioP - 26/10/2017
sala de reunião – ciccr-am

1. Apresentação e boas-vindas ao Diretor-Presi-
dente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos 
Concedidos do Estado do Amazonas - ARSAM, Wal-
ter Rodrigues da Cruz Júnior, também Presidente 
do Comitê de Integração de Obras Públicas - CIOP, 
discorrendo acerca do andamento e de novos pro-
jetos alçados pela Agência Reguladora, inclusive em 
relação a este Comitê;

2. Entrega da minuta versão 0.2 do Regimento 
Interno desse Comitê, para apreciação e posteriores 
sugestões de melhorias na reunião de subgrupo, data 
e local a definir.

29ª reunião cioP - 29/11/2017
auditório – crEa-am

1. Deliberação e Aprovação da Minuta do Regi-
mento Interno desse Comitê, conforme prescreve o 
Art. 4 da Resolução nº 002/2015-CERCON/ARSAM, 
após as devidas considerações deferidas em um ciclo 
de reuniões ordinárias e de subgrupos desse Comitê;

2. Apresentação acerca da Redução de Eventos 
de Terceiros em Rede Telefônica em Manaus (OI);

3. Procedimentos vigentes de regularização das 
estações de rede móvel (VIVO) e Restrições da Lei 
Municipal 343/2013 que trata do procedimento para 
instalação das ERBs (Estação Rádio Base), de termos 
importante crescimento e até a solução do mesmo 
(VIVO);

4. Apresentação acerca do Resumo das Obras do 
PROSAMIM (UGPE);

5. Necessidade de mudança da sigla do Comitê 
– CIOP, pelo fato desta estar conflitando com o da 
Polícia Militar (CIOPS).

30ª reunião cioP - 13/12/2017
auditório – cigás

1. Apresentação do projeto de georreferencia-
mento de domicílios da cidade de Manaus visando 
os trabalhos técnicos de geoprocessamento para 
o Censo Demográfico de 2020, pelo Setor de Base 
Territorial da Unidade Estadual do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE);

2. Deliberações acerca das demandas apresen-
tadas na 29ª Reunião Ordinária do COPI pelos repre-
sentantes da rede móvel (VIVO).
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ação intEgraDa local Data instituição

Sinistro: Rompimento da adutora de 1000 mm. Al. Cosme Ferreira, trecho entre a Feira do Coroado 
e rotatória do Coroado, bairro Coroado, zona Leste.  13/fev./2017 MANAUS AMBIENTAL, ARSAM                  

e MANAUSTRANS

Sinistro: Rompimento da adutora de 1000 mm. Al. Cosme Ferreira, trecho entre a Feira do Coroado 
e rotatória do Coroado, bairro Coroado, zona Leste.  15/fev./2017 MANAUS AMBIENTAL, ARSAM       

e MANAUSTRANS

Sinistro: Rompimento da adutora de 1000 mm. Al. Cosme Ferreira, trecho entre a Feira do Coroado 
e rotatória do Coroado, bairro Coroado, zona Leste. 22/fev./2017 MANAUS AMBIENTAL, ARSAM                  

e MANAUSTRANS

Asfalto cedendo em faixa interditada.
Av. Efigênio Sales, sentido bairro-centro, próxima 
a faixa de pedestre e da empresa Oi, bairro Adria-
nópolis, zona Centro-Sul.

21/mar./2017 SEMINF, MANAUSTRANS,
OI e TIM

Abertura de cratera. Al. Cosme Ferreira, sentido oposto ao SESI, bairro 
Coroado, zona Leste. 25/mar./2017 MANAUSTRANS

Sinistro: Via cedendo.

Av. Torquato Tapajós, sentido centro-bairro, em 
frente ao Posto BR e Clube Municipal, passagem 
do igarapé dos Franceses, bairro da Paz, zona 
Centro-Oeste.

05/abr./2017

MANAUSTRANS , SEMINF, 
CLARO BRASIL S.A. (CLARO/

EMBRATEL/NET), VIVO, CIGÁS, 
ARSAM e OI TNL

Sinistro: Rompimento de rede de esgoto 
(Prosamim) e de drenagem após estrangu-
lamento da rede de drenagem que cedeu e 
quebrou a rede de esgoto (ocasionada pela 
empresa Andrade Gutierrez).

Rua Joaquim Ribeiro, bairro São Francisco, zona 
Sul. 06/jun./2017 MANAUS AMBIENTAL, SEMINF 

e ARSAM

Sinistro: Rompimento de adutora de 500 mm. Rua Venezuela com rua Londres, localidade Grande 
Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste. 07/jun./2017 MANAUS AMBIENTAL, DEFESA 

CIVIL e ARSAM

Eletrobras Energia durante a execução de 
serviço atingiu tubulação da Manaus Ambiental.

Avenida Grande Circular, bairro CIdade Nova, 
zona Norte. 29/jun./2017 MANAUS AMBIENTAL,               

MANAUSTRANS e ARSAM

Intervenção da SEMINF para construção de alça 
de retorno na Av. Jacira Reis.

Av. Cel.Teixeira, local onde está implantada rede 
de gás natural da CIGÁS. 11/out./2017 SEMINF, CIGÁS e ARSAM

Sinistro: Rompimento de adutora de 200 mm. Av. Cosme Ferreira, sentido bairro-centro, após 
o Conj. Tiradentes, bairro Coroado, zona Leste. 20/out./2017 MANAUS AMBIETAL, ARSAM, 

MANAUSTRANS e SEMINF

Sinistro: Rompimento de adutora de 400 mm. Rua Gal. Carneiro, próximo a Rua Rodrigo do Car-
mo, bairro São Francisco, zona Sul. 30/nov./2017 MANAUS AMBIENTAL, ARSAM       

e MANAUSTRANS

Vazamento de água em 6 (seis) pontos distintos. Av. Lóris Cordovil, e Al. do Samba, bairro Flores, 
zona Centro-Sul. 05/dez./2017 MANAUS AMBIENTAL                      

e MANAUTRANS

Sinistro: Tombamento de árvore após temporal 
sobre a rede elétrica e cabos de operadora 
de telefonia.

Av. Sete de Setembro com a Av. Eduardo Ribeiro, 
bairro Centro, zona Sul 11/dez./2017

MANAUSTRANS, ELETRO-
BRAS, OI e CLARO BRASIL S.A.                 

(CLARO/EMBRATEL/NET)

Sinistro: Abertura de cratera. Av. Pará com Av. Djalma Batista, próximo ao Posto 
700, bairro N. Sra. das Graças, zona Centro-Sul. 17/dez./2017

SEMINF, MANAUS AMBIENTAL, 
ARSAM, MANAUSTRANS, CIGÁS, 

OI TNL

Situação de risco de desabamento de 2 (duas)  
edificações necessitando de corte de energia. Rua Alarico Furtado, bairro São Francisco, zona Sul. 19/dez./2017

DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, 
ELETROBRAS, ARSAM, CLARO 

BRASIL S.A. (CLARO/EMBRATEL/
NET) e OI

Abalrroamento de 3 (três) postes. Av. Theomário Pinto, sentido rotatória das Letras, 
bairro Chapada, zona Centro-Oeste. 31/dez./2017

ELETROBRAS, ARSAM,                
MANAUSTRANS e CLARO BRASIL 

S.A. (CLARO/EMBRATEL/NET)

Principais ações integradas em 2017 na cidade de Manaus

Fonte: COPI/Arsam
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Registro fotográfico de algumas ações integradas do COPi em 2017

rompimento da adutora de 1000 mm na alameda cosme Ferreira - 13/02/2017

via cedendo na av. tórquato tapajós - 05/05/2017
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rompimento da rede de esgoto e de drenagem (Prosamim) - 06/06/2017

intervenção para construção de alça de retorno na av. jacira reis - 20/10/2017

abertura de cratera na av. Pará com a av. Djalma Batista - 17/12/2017
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8. regulação econômico-tarifária
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Cabe à Diretoria Comercial de Tarifas – DCT  a 
supervisão das atividades desenvolvidas pelos depar-
tamentos de Regulação e Regime Tarifário; de Custos 
e Investimentos, de Auditoria Econômico-Financeira; 
e de Informações e Apoio. Tais departamentos são 
responsáveis pela execução, coordenação, controle, 
acompanhamento e supervisão das ações relaciona-
das à evolução operacional e econômico-financeira 
das empresas. Eles também realizam a análise e sis-
tematização das informações, referentes aos custos 
e investimentos dos serviços públicos concedidos, 
delegados e/ou permitidos pelo Governo do Estado 
do Amazonas à iniciativa privada.

Resumo das atividades
A atuação da DCT consiste primordialmente 

em garantir a harmonia entre os interesses dos 
usuários e dos concessionários e/ou permissioná-
rios de serviços públicos, zelando pelo equilíbrio 
econômico e financeiro dos contratos, garantindo 
a modicidade das tarifas e o justo retorno dos in-
vestimentos. Compete à mesma proceder ainda à 
análise dos pleitos de reajustamento e de revisão 
tarifárias, os seus valores e estruturas, estabele-
cendo assim critérios e parâmetros de produção 
dos serviços e respectiva metodologia de cálculo 
diante o que é previsto nos contratos de concessão 
ou na legislação aplicável.

Dentre as principais atividades, destacam-se:

• Análise e formulação de parecer sobre Se-
guros e Garantias para o cumprimento das 
obrigações Contratuais 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/2017 da Companhia de Gás 
do Amazonas - CIGÁS;

• Análise e formulação de parecer sobre soli-
citação de concessão de linha para atuar no 
serviço de transporte rodoviário intermunicipal 
coletivo de passageiros;

• Análise e formulação de parecer referente a 
isenção de pagamento de taxa de fiscalização 
de transporte intermunicipal – Princesa do 
Solimões Esporte Clube;

• Análise e formulação de parecer sobre mul-
ta aos clientes / similaridades dispostas no 
MPSAC;

• Análise e formulação de parecer sobre multas 
por violação de lacres dos hidrômetros – Ma-
naus Ambiental S/A;

• Análise e formulação de pareceres, apresentan-
do sugestões de penalidades de multa a serem 
aplicadas em desfavor da Manaus Ambiental 
S/A, concessionária dos Serviços Públicos de 
Abastecimento de Água e de Esgotamento 
Sanitário da Cidade de Manaus;

• Análise e formulação de Parecer, acerca da 
renovação de contratos para prestação de 
serviços à ARSAM;

• Análise e formulação de parecer sobre o pleito 
de reajuste tarifário, proposto pelo Sindicato 
das Empresas de Transporte de Passageiros por 
Fretamento de Manaus – SIFRETAM;

• Análise e formulação de parecer sobre a Ho-
mologação do Sistema Tarifário a ser praticado 
pela CIGÁS, e sobre sua Política de Incentivo a 
Adimplência – 2017;

• Análise e formulação de Parecer, sobre o Cál-
culo do Índice de Reajustamento Tarifário dos 
Serviços de Abastecimento de Água e Esgota-
mento Sanitário da Cidade de Manaus, pela 
Empresa Manaus Ambiental S/A;

• Análise e formulação de Parecer sobre a atu-
alização monetária do valor da Taxa de Afre-
tamento, do Serviço de Transporte Rodoviário 
Intermunicipal de Passageiros;

• Análise e formulação de Parecer referente ao 
Pleito de Revisão Ordinária Quinzenal do Con-
trato de Concessão - Manaus Ambiental S/A;

• Análise e formulação de parecer sobre as tarifas 
a serem praticadas nas operações de trans-
porte rodoviário intermunicipal coletivo de 
passageiros, entre Manaus e os municípios de 
Humaitá, Manicoré, Lábrea e Apuí;

• Análise e formulação de Parecer sobre a Atua-
lização do Cadastro Comercial/ 2017 – Manaus 
Ambiental S/A;

• Análise e formulação de Parecer sobre a Política 
de Faturamento/2017 da CIGÁS;

• Análise e formulação de Parecer sobre o 
Plano de Metas e Indicadores para o biênio 
2016/2017 dos Serviços de Abastecimento 
de Água e Esgotamento Sanitário da cidade 
de Manaus.
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Estrutura tarifária dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de manaus
A estrutura tarifária e os critérios de estimativa de consumo encontram-se estabelecidos no Anexo 

3 do Contrato de Concessão da Prestação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Esgota-
mento Sanitário da Cidade de Manaus.

As tarifas vigentes ao longo do ano de 2017 são as apresentadas a seguir.

Nota:
1. Valores vigentes durante o exercício de 2017 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 
Sanitário 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 
implementação a partir do Decreto Nº 2.748 de 3 de abril de 2014.

Fonte: DCT/ARSAM

classes
de consumo

Faixas
de consumo

tarifa* 
r$/m3

residencial
social

  0 a 15 m3 1,636
16 a 20 m3 6,345
21 a 30 m3 9,686
31 a 40 m3 13,195
41 a 60 m3 15,223

> 60 m3 17,358

residencial

  0 a 10 m3 3,274
11 a 20 m3 6,345
21 a 30 m3 9,686
31 a 40 m3 13,195
41 a 60 m3 15,223

> 60 m3 17,358

industrial
0 a 40 m3 15,152

> 40 m3 20,780

Público
0 a 12 m3 15,152

> 12 m3 20,780

comercial
0 a 12 m3 11,613

> 12 m3 16,172

Estrutura tarifária dos serviços de água e esgoto
em 2017

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 estabelece os 
seguintes critérios para ambos os casos.

Pontos de uso classe
consumo 
(m3/mês)

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

Estimativa de consumo não medido:
residencial / industrial / público / comercial

Pontos de uso classe

1 a 3 multiplicador 1,00

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

Fonte: DCT/ARSAM
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informações comerciais da concessionária manaus ambiental s/a.
A respeito das informações comerciais da Manaus Ambiental S/A, estas que balizam as verificações 

técnicas no tocante a universalização da prestação dos serviços de saneamento na cidade de Manaus, e 
mais especificamente, a exemplo das metas e indicadores físicos e de qualidade estabelecidos no Contrato 
de Concessão, tem-se as informações abaixo, referentes ao ano de 2017, considerando os relatórios da 
concessionária até o mês de dezembro.

classes de
consumo

ligações totais/ano Economias totais/ano

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017

residenciais 387.227 403.758 354.282 418.507 437.732 506.109 492.145 515.348 434.694 518.666 540.907 631.220

comerciais 14.486 14.794 11.872 15.138 15.359 15.955 24.502 24.631 19.274 25.733 25.491 25.881

industriais 753 751 462 718 706 708 797 795 484 758 746 747

Públicas 1.761 1.850 1.574 1.983 1.990 1.982 2.187 2.257 1.822 2.358 2.394 2.513

mistas 4.989 5.079 3.985 4.964 4.878 4.926 - - - - - -

total 409.216 426.232 372.175 441.310 460.665 529.680 519.631 543.031 456.274 547.515 569.538 660.361

Cadastro Comercial da Manaus Ambiental S/A (dez/2017). Fonte: DCT/ARSAM

Abastecimento de água

Água (Ligações x Economia)

Fonte: DCT/ARSAM

Ligações de água 2017

Fonte: DCT/ARSAM

Economias de água 2017

Fonte: DCT/ARSAM
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classes de
consumo

ligações totais/ano Economias totais/ano

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017

residenciais 387.227 403.758 354.282 418.507 437.732 506.109 492.145 515.348 434.694 518.666 540.907 631.220

comerciais 14.486 14.794 11.872 15.138 15.359 15.955 24.502 24.631 19.274 25.733 25.491 25.881

industriais 753 751 462 718 706 708 797 795 484 758 746 747

Públicas 1.761 1.850 1.574 1.983 1.990 1.982 2.187 2.257 1.822 2.358 2.394 2.513

mistas 4.989 5.079 3.985 4.964 4.878 4.926 - - - - - -

total 409.216 426.232 372.175 441.310 460.665 529.680 519.631 543.031 456.274 547.515 569.538 660.361

Cadastro Comercial da Manaus Ambiental S/A (dez/2017). Fonte: DCT/ARSAM

Coleta e tratamento de esgoto

Esgoto (Ligações x Economia)

Fonte: DCT/ARSAM

Ligações de esgoto 2017

Fonte: DCT/ARSAM

Economias de esgoto 2017

Fonte: DCT/ARSAM
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sugestões e penalidades
Segundo disposto no Contrato de Concessão 

da Prestação dos Serviços Públicos de Abasteci-
mento de Água e de Esgotamento Sanitário da 
Cidade de Manaus, a fiscalização abrangendo 
todas as atividades da concessionária durante 
o prazo da concessão será executada pelo Poder 
Concedente ou por entidade conveniada, neste 
caso, a ARSAM. O Poder Concedente, garantida 
ampla defesa, poderá aplicar a Concessionária as 
sanções de advertência, multa ou caducidade da 
concessão, em sendo constatado a inexecução 
parcial ou total das obrigações estabelecidas nas 
normas e regulamentos em vigor.

Dessa forma a DCT teve atuação na apuração 
dos montantes devidos a título de penalidades 
pecuniárias, referentes a não conformidades ob-
servadas na prestação dos serviços públicos pres-
tados pela Manaus Ambiental S/A. Em 2017 foram 
sugeridas ao poder concedente 09 (nove) pena-
lidades de multa, alcançando, assim, o montante 

de R$ 5.938.497,69 (cinco milhões, novecentos e 
trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e sete 
reais e sessenta e nove centavos). Foram ainda 
emitidas 43 (quarenta e três) notificações e 08 
(oito) advertências. Os dados estão ilustrados nos 
gráficos abaixo.

Notificações, advertências e multas atribuidas a Manaus Ambiental S/A

Fonte: DCT/ARSAM

Multas atribuidas a Manaus Ambiental S/A

Fonte: DCT/ARSAM
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nº. da
not. Descrição da não conformidade localidade Data de 

emissão Prazo

001/2017 Moradores do Cj. Cidadão IX reclamaram via telefone, sobre o abastecimento de água, abandono 
dos poços tubulares e o risco de desabamento da ETE. Somente o último foi confirmado em inspeção

Distrito Indus-
trial II 17/01/17 10 dias corridos

002/2017
Durante vistoria constatou-se desabastecimento de água nas Ruas São Hermes I e II, São Vicente e 
adjacências, devido as mesmas estarem situadas na cota topográfica mais elevada e o reservatório 
trabalhar somente com 60% de sua capacidade.

Monte das 
Oliveiras 08/02/17 10 dias corridos

003/2017 O MPE-52ª PRODECOM informou denúncia de morador da rua Aristófano Antony, sobre a má 
prestação de serviço de água, sendo confirmado em inspeção in loco. Petropólis 13/02/17 10 dias corridos

004/2017 Morador da Rua Urequema informou à fiscalização da ARSAM sobre a falta de água na sua casa, 
sendo constatado em vistoria o fornecimento com baixa pressão. Cidade Nova 16/02/17 10 dias corridos

005/2017
Em 25/01/17 foi recebido na ARSAM Ofício do MPE, informando a má prestação de serviço de 
abastecimento de água no imóvel localizado do Sr. Osmarino Rodrigues Valcácio Júnior, na Rua 
N. Sra. de Fátima, nº 481.

Santa Etelvina 21/02/17 15 dias úteis

006/2017 Em inspeções técnica de rotina, em 13 e 15/02/17, no complexo de reservação da Rua Teófilo Said 
com Rua Dr. Lúcio Flávio, foram identificadas inúmeras irregularidades no local. Parque10 20/02/17 15 dias úteis

007/2017 Em 07/03/2017 foi elaborado o Parecer Técnico nº 002/201 referente a análise e cumprimento do 
Plano de Controle de Qualidade de Efluentes - 2016. Manaus 07/03/17 30 dias 

008/2017 Em 07/03/2017 foi elaborado o Parecer Técnico n. 002/201 referente a análise do Plano de Controle 
de Qualidade de efluentes - 2016, sendo solicitada as ações a serem executadas na ETE Viver Melhor II

Cidade de 
Deus 07/3/017 5 dias uteis

009/2017 Em 07/03/2017 foi elaborado o Parecer Técnico nº 002/2017 referente a análise do Plano de Controle 
de Qualidade de efluentes - 2016, sendo solicitada as ações a serem executadas na ETE IV Cidadão XII

Monte das 
Oliveiras 07/03/17 10 dias úteis

010/2017 Em 07/03/2017 foi elaborado o Parecer Técnico n. 002/201 referente a análise do Plano de Controle 
de Qualidade de efluentes - 2016, sendo solicitada as ações a serem executadas na ETE Graúna. Nova Cidade 07/03/17 10 dias úteis

011/2017 Em 07/03/2017 foi elaborado o Parecer Técnico nº 002/201 referente a análise do Plano de Controle 
de Qualidade de efluentes - 2016, sendo solicitada as ações a serem executadas na ETE Ozias Monteiro. Cidade Nova 07/03/17 5 dias úteis

012/2017
Em 07/03/2017 foi elaborado o Parecer Técnico nº 002/201 referente a análise do Plano de Con-
trole de Qualidade de efluentes - 2016, sendo solicitada o ajuste de nomenclatura das ETE's junto 
à empresa terceirizada

Manaus 07/03/17 Sem prazo

013/2017 Moradora da rua Gilberto Mestrinho, denunciou a má prestação de serviço de água, sendo cons-
tatada tal situação em vistoria in loco. Terra Nova III 18/04/17 10 dias

015/2017 Morador da na rua 39 ou Bangui, denunciou na Ouvidoria da ARSAM a má prestação de serviço de 
água, sendo constatada em vistoria o desabastecimento. Nova Cidade 26/04/17 10 dias

016/2017 No dia 03/03/17, foi recebida na ouvidoria da ARSAM, denúncia de desabastecimento de água e 
cobrança da tarifa, em varias ruas do Cidade de Deus.

Cidade de 
Deus 23/05/17 "5 dias 

10 dias"

017/2017
No dia 08/05/17 foi recebido o Ofício nº 180/2017 - Ouvidoria/PROCON MANAUS/CASA CIVIL, solici-
tando esclarecimentos sobre descumprimento do acordo firmado com moradores do Pq. Castanheira 
III, acerca da cobrança de taxa única para as ruas 01 a 09

Gilberto Mes-
trinho 26/05/17

"5 dias 
10 dias 

48horas"

018/2017 Moradora da rua O, denunciou à Ouvidoria da ARSAM a má prestação de serviço de água, sendo 
constatada tal situação em fiscalização in loco.

Armando 
Mendes 18/04/17 10 dias

019/2017 Em 26/05/2017, foi feita uma fiscalização de rotina no Reservatório São José III e foram detectadas 
algumas irregularidades.

São José 
Operário 02/06/17 15 dias úteis

021/2017
No dia 18 e 19/05/17, foi realizada inspeção no Complexo de Produção Ponta das Lajes, após denún-
cias de abastecimento intermitente e baixa pressão nos bairros Gilberto Mestrinho, Jorge Teixeira, 
e Cidade de Deus.

Ponta das 
Lajes 30/06/17 48 horas

022/2017 Morador denunciou à Ouvidoria da ARSAM a falta de água na sua residência, solicitando cancelamento 
das faturas de maio e junho, considerando a falta da prestação dos serviços Nova Vitória 25/07/17 10 dias

023/2017
No dia 09/09/16, foi recebida carta de escritório jurídico, requerendo a realização de aferição de 
pressão do fornecimento de água de várias unidades consumidoras, considerando denúncia de má 
prestação de serviço.

Morro da 
Liberdade 29/07/17 "5 dias 

10 dias"

024/2017
Por conta de denúncias de violação dos direitos dos clientes ao não fazer cumprir  as disposições 
constantes do Capítulo VIII do MPSAC, seja a concessão de prazo para apresentação de defesa por 
parte dos clientes (parágrafo primeiro do art. 130 - MPSAC)

Manaus 07/08/17 Sem prazo

025/2017 Relatório fotografico demonstrou extravasamento de poço de visita da rua Igarapé de Manaus, 
proximo a rua 7 de setembro. Centro 08/08/17 24 horas

026/2017 Após denúncia de usuário foi realizada inspeção na Rua G e adjacências, sendo constatado  a má 
execução do serviço de assentamento de novas redes coletoras de esgoto. Cidade Nova 15/09/17 5 dias uteis 

027/2017 No dia 15/09/2017 foi realizado inspeção técnica no Poço (PT04–Zumbi II), localizado na rua São 
Paulo, sendo constadas diversas não conformidades.

Zumbi dos 
Palmares 26/09/2017 15 dias uteis

028/2017 O MPE solicitou informações sobre o abastecimento de água nas Ruas A,B e C, da Comunidade 
Campos Salles. Tarumã 11/10/2017 10 dias

029/2017
Dia 14/10/17, a fiscalização, a assessoria de comunicação desta ARSAM, e uma equipe jornalística 
estiveram nas Ruas Ayres de Almeida, Alfredo Bessa e palafitas do igarapé do 40, sendo identificadas 
em torno de 182 residênicas com ligações clandestinas.

Raiz 18/10/2017 10 dias

030/2017 Após solicitação da Ouvidoria/ARSAM foi feita fiscalização "in loco" na rua Sávio Belota, Núcleo 16, 
sendo denunciada a má prestação de serviço de água Cidade Nova 19/10/2017 10 dias

031/2017 Moradora denunciou na Ouvidoria da ARSAM, a má prestação de serviço de abastecimento de 
água na rua 1 Alvorada II 06/11/2017 10 dias 

032/2017 Em vistoria periódica foram identificadas irregularidades no Centro de Reservação Jorge Teixeira IV, 
rua 28 de agosto s/n. Jorge Teixeria 08/11/2017 20 dias uteis

033/2017 Em vistoria periódica foram identificadas irregularidades no Reservatório Brasileirinho, rua Cipó 
Alho, nº 374 JorgeTeixeira 08/11/2017 15 dias uteis

034/2017 Em vistoria anual foram identificadas irregularidades no Centro de Reservação Cidade de Deus, 
rua Goias s/n. Cidade Nova 08/11/2017 15 dias uteis

Relação de notificações enviadas pela ARSAM à Concessionária Manaus Ambiental, em 2017
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nº. da
not. Descrição da não conformidade localidade Data de 

emissão Prazo

035/2017 Em vistoria periódica foram identificadas irregularidade no Centro de Reservação Multirão - PROAMA Novo Aleixo 13/11/2017 15 dias uteis

036/2017 Em vistoria periódica foram identificadas no Centro de Reservação Jorge Teixera II Jorge Teixeria 13/11/2017 15 dias uteis

037/2017 Em vistoria periódica foram identificadas irregularidades no Centro de Reservação São José dos 
Campos

São José 
Operário 13/11/2017 20 dias uteis

044/2017 Em vistoria periódica foram identificadas irregularidades no Centro de reservação Terra Nova III Colônia Terra 
Nova 23/11/2017 20 dias uteis

045/2017 Em vistoria periódica foram identificadas irregularidades no Centro de reservação Nova Floresta Nova Floresta 23/11/2017 20 dias uteis

046/2017 Em vistoria periódicaforam identificadas irregularidades no Reservatório Bosque das Palmas Tarumã 27/11/2017 20 dias uteis

047/2017 Em vistoria periódica foram identificadas irregularidades do Reservatório Campos Sales Tarumã 04/12/2017 20 dias uteis

048/2017 Em vistoria periódica foram identificadas irregularidades no Reservatório Jorge Teixeira II - PROAMA Jorge Teixeria 07/12/2017 "10 dias 
úteis"

049/2017 Em vistoria periódica foram identificadas irregularidades no Reservatório Val Paraíso Jorge Teixeria 11/12/2017 20 dias uteis

050/2017 Em vistoria periódica foram identificadas irregularidades nos Reservatórios do João Paulo 1ª, 2ª, 
3ª e 4ª ETAPA Nova Cidade 13/12/2017 "30 dias 

úteis"

051/2017 Em vistoria periódica foram identificadas inúmeras irregularidades nos reservatórios administrados 
pela concessionária

Todas as zonas 
de Manaus 19/12/2017 "30 dias 

úteis"

Relação de notificações enviadas pela ARSAM à Concessionária Manaus Ambiental, em 2017 (continuação)

nº.
Ofícios Descrição localidade Data de 

emissão Prazo

0021/2017 
0022/2017

Regularização do abastecimento de água, no Cj. Jardim Petrópolis, Ruas 
Padre José Pereira Neto, Da Passagem, Vicente Schettini, Bernardo Michiles 
e Gaivota, conforme RT nº 003/2017 - DITEC/ARSAM.

Petrópolis 17/01/2017 Sem prazo

0050/2017 
0051/2017

Irregularidades na Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário Conjunto 
Cidadão IX, conforme RT nº 005/2017 - DITEC/ARSAM. Contrariando Cláusula 
18ª - Da Fiscalização, Item 18.5.

Distrito Industrial II 06/02/2017 10 Dias

0121/2017 
0122/2017

Falha de prestação do serviço, não atendendo a Notificação nº 004/2017, 
conforme RT nº 013/2017 - DITEC e nº 022/2017 - DITEC, referente a falta 
de água na Rua Urequema nº 54.

Cidade Nova 10/03/2017 Sem prazo

0127/2017 
0128/2017 
0129/2017

Omissão de resposta à Notificação nº 002/2017, conforme RT nº 006/2017 
- DITEC e nº 019/2017 - DITEC, sobre desabastecimento de água nas Ruas 
São Hermes I e II, São Vicente e adjacências.

Monte das Oliveiras 13/03/2017 10 Dias

0130/2017 
0131/2017 
0132/2017

Não atendimento da Notificação nº 003/2017, conforme RT nº 009/2017, 
sobre desabastecimento na Rua Aristófano Antony nº 03.RT 021/2017 - 
Prestação irregular no abastecimento de água. 

Petrópolis 13/03/2017 10 Dias

"0269/2017 
0390/2017"

Não cumprimento aos acordos pactuais durante a 1ª reunião com represen-
tante da ARSAM e da Concessionária sobre abastecimento do Cj. Castanheiras 
III, confome RT nº 040/2017 - DITEC/ARSAM.

Gilberto Mestrinho 31/03/2017 10 Dias

0350/2017 
0357/2017

Não atendimento da Notificação nº 021/2017, conforme RT nº 048/2017 - 
DITEC e RT nº 053/2017 - DITEC, denúncias de abastecimento intermitente 
e baixa pressão nos bairros Gilberto Mestrinho, Jorge Teixeira, e Cidade 
de Deus.

Ponta das Lajes 17/07/2017 Sem prazo

0400/2017
Precariedade no abastecimento de água do bairro Cidade de Deus, ruas 
Beija flôr, Bem-ti-vi, Japiim, Canário, Curió, Andorinha, Pardal, Jaçanã, 
Arara, Pipira, desatendendo a Notificação 016/2017/ARSAM e RT 039/17.

Cidade de Deus 14/08/2017 Sem prazo

Relação de advertências aplicadas durante o ano de 2017
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Processo Descrição valor (r$)

039/2017
referente ao rompimento da adutora de 1000mm - coroado.
1) Por qualquer corte no serviço de abastecimento de água potável ou esgoto imprevisto, maior que 12h, 
quando for caracterizada negligência da Concessionária - 1% da média de faturamento dos últimos 6 meses. 353.074,58

038/2017

Falha de prestação do serviço, referente a falta de água na rua urequema nº 54 - cidade nova Plano de operação empre-
gada em razão da parada emergencial da captação Ponta das lajes.
1) Omissão ou atraso na prestação de informações ao PODER CONCEDENTE - 1% da média de fatura-
mento dos últimos 6 meses. 349.997,61

059/2017

Solicitação da UGPm para instauração de Processo administrativo pelo desatendimento de determinação para reativar 
as atividades do Distrito metropolitano da Zona Norte.
1) Deixar de adotar, injustificadamente, nos prazos estabelecidos pelo PODER CONCEDENTE, as provi-
dências indicadas para reestabelecer a regularidade ou garantir a qualidade e eficiência dos serviços 
concedidos - 1% da me´dia de faturamento mensal dos últimos 12 meses.

340.911,22

2) Descumprir norma legal ou regulamentar, determinação pelo PODER CONCEDENTE ou qualquer 
disposição deste CONTRATO e seus Anexos - 1% da média de faturamento mensal dos últimos 12 meses. 340.911,22 

081/2017
Desabastecimento de água em decorrência de furtos de cabos elétricos das instalações da elevatória de água tratada.

1) Descumprir norma legal ou regulamentar, determinação pelo PODER CONCEDENTE ou qualquer 
disposição deste CONTRATO e seus Anexos - 1% da média de faturamento mensal dos últimos 12 meses. 336.636,76 

084/2017

avaliação de metas e indicadores 2016.
1) Descumprimento da meta de cobertura de água - 2% da média de faturamento mensal dos últimos 
6 meses. 713.606,75 

2) Descumprimento da meta de cobertura de esgoto - 2% da média de faturamento mensal dos últimos 
6 meses. 713.606,75 

3) Descumprimento da meta de cobertura de porcentagem de tratamento de esgotos gerados - 2% da 
média de faturamento dos últimos 6 meses. 713.606,75 

134/2017

ações realizadas no PEs 2016 - Plano de Exploração de serviço.
1) Ante o descumprimento da Cláusula 6.1 do Contrato de Concessão (A CONCESSÃO da prestação dos 
serviços públicos que trata este CONTRATO pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno aten-
dimento dos usuários, satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, atualidade, 
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas) - 1% do valor do faturamento mensal da 
CONCESSIONÁRIA tendo por base os últimos 12 meses imediatamente anteriores à ocorrência da infração.

342.846,31 

2) Por infração à Cláusula 13.1, item VII (captar, gerir e aplicar os recursos financeiros necessários à 
prestação dos serviços, realizando os investimentos requeridos tanto para a execução dos planos contidos 
nos Anexos 2, 4, 5 e 6 para a manutenção dos sistemas de abastecimento de água e esgoto sanitário, 
bem como para a qualidade da prestação dos serviços) - 1% do valor do faturamento mensal da CON-
CESSIONÁRIA tendo por base os últimos 12 meses imediatamente anteriores à ocorrência da infração.

342.846,31 

118/2017

Denúncias de abastecimento intermitente e baixa pressão nos bairros gilberto mestrinho, jorge teixeira, e cidade de Deus.

1) Descumprir norma legal ou regulamentar, determinação pelo PODER CONCEDENTE ou qualquer 
disposição deste CONTRATO e seus Anexos - 1% da média de faturamento mensal da CONCESSIONÁRIA 
tendo por base os últimos 12 meses imediatamente anteriores à ocorrência da infração.

349.553,56 

091/2017

Precariedade no abastcimento de água do bairro Cidade de Deus, ruas Beija flôr, Bem-ti-vi, Japiim, Canário, Curió, ando-
rinha, Pardal, jaçanã, arara e Pipira.
1) Descumprir norma legal ou regulamentar, determinação pelo PODER CONCEDENTE ou qualquer 
disposição deste CONTRATO e seus Anexos - 1% da média de faturamento mensal da CONCESSIONÁRIA 
tendo por base os últimos 12 meses imediatamente anteriores à ocorrência da infração.

341.792,75 

150/2017

Pelas as irregularidades do abastecimento  de água, da rua 13 de fevereiro, localidade nova vitória - gilberto mestri-
nho. 
1) Por deixar de adotar, injustificadamente, no prazo estabelecido pelo Poder Concedente, as provi-
dências para restabelecer a regularidade ou garantir a qualidade e eficiência dos serviços concedidos, 
na forma da Clausula 19ª, ite, 19.2,II, do Contrato de Concessão.

349.553,56 

2) Descumprimento da Cláusula 6ª, item 6.1 e 6.2, letras "a" e "b" do Contrato de Concessão (pressupõe 
a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, satisfazendo as condições de 
regularidade, continuidade...)

349.553,56 

total   r$ 5.938.497,69 

Relação de multas sugeridas pela ARSAM em 2017
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trecho valor seguro icms taxa do terminal total

MANAUS - MANACAPURU (94 KM) 19,64 0,39 2,72 0,00 22,75
MANAUS - NOVO AIRÃO (195 KM) 47,08 0,72 6,50 0,00 54,30
MANAUS - PRES. FIGUEIREDO/BR 174 (121 KM) 26,29 0,55 3,65 0,00 30,49
MANAUS - ABONARI (188 KM) 52,12 0,87 7,21 0,00 60,20
MANAUS - AUTAZES (128 KM) 29,85 0,55 4,13 0,00 34,53
MANAUS - BALBINA (188 KM) 38,00 0,72 5,28 0,00 44,00
MANAUS - CASTANHO (108 KM) 27,99 0,55 3,88 0,00 32,42
MANAUS - ITACOATIARA (262 KM) 45,72 1,02 6,36 0,00 53,10
MANAUS - KM SILVES (330 KM) 63,96 1,15 8,85 0,00 73,96
MANAUS - ITAPIRANGA (333 KM) 64,66 1,15 8,95 0,00 74,76
MANAUS - MANAPOLIS (153 KM) 25,73 0,72 3,60 0,00 30,05
MANAUS - NOVO REMANSO (218 KM) 40,76 0,87 5,66 0,00 47,29
MANAUS - JATOARANA (88 KM) 20,48 0,39 2,84 0,00 23,71
MANAUS - AUTAZ-MIRIM (89 KM) 20,75 0,39 2,88 0,00 24,02
MANAUS - COBRA (88 KM) 20,48 0,39 2,84 0,00 23,71
MANAUS - PURUPURU (83 KM) 18,82 0,39 2,61 0,00 21,82
MANAUS - RIO PRETO DA EVA (76 KM) 13,25 0,39 1,85 0,00 15,49

Valores máximos das tarifas para as principais localidades. Vigência a partir de 01/01/2017

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 competência da ARSAM os atos de organização, coordenação, delegação, controle e fiscalização desses 
serviços conforme dispõe o art. 3º da Lei Estadual nº 3.006/2005. Os preços das tarifas que vigoraram 
ao longo do ano de 2017, foram decorrentes da Resolução nº 002/2016 – CERCON/ARSAM, publicada 
no Diário Oficial do Estado de 31/10/2016 (Ed. 33.394, - pág. 8), com vigência a contar de 01/02/2017. 
Considerou-se como parâmetro o percentual 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.

Mapa de itinerário de viagem, saindo de Manaus até Itaporanga. Fonte: Ditec/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 distribuição e comercialização de gás e demais atividades correlatas no âmbito do Estado do Amazonas. O 
processo nº 195/2016 – DITEC/GDP/ARSAM, – que dispõe sobre a Exposição de Motivos nº 001/2016 – CIGÁS, 
de 27/10/2016 –, tratou da homologação da Tabela Tarifária nº 001/2016, com vigência entre 01/11/2016 e 
31/10/2017, 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 2,1179 2,6085

201 500 2,0518 2,5356
501 1.000 1,9863 2,4635

1.001 2.000 1,9231 2,3938
2.001 5.000 1,8532 2,3168
5.001 10.000 1,7818 2,2381

10.001 20.000 1,7168 2,1665
20.001 50.000 1,6651 2,1095
50.001 100.000 1,6131 2,0522

Acima de 100.000 1,5611 1,9949

Tabela tarifária nº 002/2015 – CIGÁS. Vigência entre 01/11/2016 e 31/10/2017

industrial: 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 1,8793 2,3456

201 500 1,8331 2,2947
501 1.000 1,7872 2,2441

1.001 2.000 1,7429 2,1953
2.001 5.000 1,6940 2,1414
5.001 10.000 1,6441 2,0864

10.001 20.000 1,5986 2,0363
20.001 50.000 1,5624 1,9964
50.001 100.000 1,5259 1,9561

Acima de 100.000 1,4896 1,9161

industrial com incentivo da lei nº 2.826/03
Faixa de consumo diária (m³) tarifa ex-impostos

r$/m3
tarifa com impostos1

r$/m3mínima máxima
1 200 2,1179 2,4606

201 500 2,0518 2,3766
501 1.000 1,9863 2,2934

1.001 2.000 1,9231 2,2132
2.001 5.000 1,8532 2,1244
5.001 10.000 1,7818 2,0338

10.001 20.000 1,7168 1,9512
20.001 50.000 1,6651 1,8856
50.001 100.000 1,6131 1,8195

Acima de 100.000 1,5611 1,7535
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gás natural veicular - gnv

Faixa de consumo
diária (m³)

tarifa ex-impostos
r$/m3

tarifa com impostos1

r$/m3

1,6986 2,1464

gás natural comprimido - gnc

Faixa de consumo
diária (m³)

tarifa ex-impostos
r$/m3

tarifa com impostos1

r$/m3

1,6019 2,0399

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%, 
respectivamente. ICMS pago por substituição tributária pela Petrobras.

(2) Memória de cálculo reajust

Fonte: DCT/ARSAM
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8. ouvidoria
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Cabe à Ouvidoria da ARSAM o recebimento, pro-
cessamento e encaminhamento das queixas e denún-
cias, coletivas 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 2017, foram registrados 690 (seis-
centos e noventa) atendimentos no Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC São José, na zona 
Leste de Manaus, PAC Cidade Nova inaugurado em 
14/11/2017 e PAC Galeria dos Remédios inaugurado 
em 29/11/2017. As demandas do tipo operacional 
como falta de água, baixa pressão, religações e cortes 
de água, além de vazamentos na rede, totalizaram 
292 (duzentos e noventa e dois) atendimentos. As 
reclamações do tipo comercial, que se resumem 
principalmente às cobranças referentes aos valo-
res faturados pela concessionária, correspondem à 
maioria dos registros, que foram de 398 (trezentos 
e noventa e oito) atendimentos.

Inauguração da Ouvidoria da ARSAM, no PAC Cidade Nova
Da esq. para a direita: Walter Cruz - Diretor Presidente da ARSAM; 

Rafael Rabelo - Ouvidor e Márcia Almeida.

Rafael Rabelo, ouvidor da ARAM, fazendo divulgação e esclareçendo 
as dúvidas sobre os direitos e deveres dos usuários dos serviços públi-

cos do transporte intermunicipal de passageiros.

Atendimento ao cliente pelo Ouvidor da ARSAM, Rafael Rabelo.

mês operacional comercial total

janeiro 32 21 53
Fevereiro 10 22 32
março 16 20 36
abril 14 22 36
maio 37 39 76
junho 16 26 42
julho 24 27 51
agosto 41 64 105
setembro 11 34 45
outubro 22 32 54
novembro 40 49 89
Dezembro 29 42 71

total 292 398 690

Fonte: Ouvidoria/ARSAM.

Número de reclamações registradas
na Ouvidoria da ARSAM, em 2017

Tipo de demanda

Fonte: Ouvidoria/ARSAM.
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A Ouvidoria da ARSAM atende aos usuários dos serviços públicos concedidos de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário, transporte rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros e gás natural cana-
lizado, nas formas presenciais, 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 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.

mês Presencial 0800 celular E-mail rede ouvir-am outros total

janeiro 12 36 5 - - - 53
Fevereiro 12 19 1 - - - 32
março 13 17 2 - 2 2 36
abril 17 19 - 1 - - 37
maio 30 30 9 3 - 2 74
junho 29 10 3 - - - 42
julho 14 29 6 - - 2 51
agosto 39 58 7 - - 1 105
setembro 21 20 2 1 - 1 45
outubro 18 31 4 1 - - 54
novembro 32 50 7 - - 1 90
Dezembro 29 38 3 1 - - 71

total 266 357 49 7 2 9 690

Fonte: Ouvidoria/ARSAM.

Formas de atendimento às demandas registradas na Ouvidoria da ARSAM, em 2017

Formas de atendimento às demandas registradas na Ouvidoria da ARSAM, em 2017

A classificação das demandas registradas evidencia que as reclamações, em maior número, referem-se, 
principalmente, a problemas como falta de água, faturamento alto e NILA. No ano de 2017, a Ouvidoria 
cancelou 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) contas de água, retificou 225 (duzentos e vinte e cinco) 
contas com o valor acima do volume de água consumido, e realizou 25 (vinte e cinco) acordos de parcela-
mento entre a Concessionária Manaus Ambiental e os usuários dos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário de Manaus.

tipo de reclamação/Denúncia total

Falta d'água 192
Faturamento alto 160
nila 96
negociação de débitos 36
vazamento na rede 32
cobrança indevida 31
outros - comerciais 31
Fornecimento precário 29
Esgoto 17
Baixa pressão 16
ligação nova não efetuada 11
vazamento no cavalete 8
recomposição asfáltica 6
outros 25
total 690

Fonte: Ouvidoria/ARSAM.
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sitE
www.arsam.am.gov.br

e-mail
assessoria.arsam@arsam.am.gov.br

contato
55 (92) 3301-5100

Agência Reguladora dos Serviços Públicos
Concedidos do Estado do Amazonas - ARSAM

Endereço: Av. Alvaro Maia, 2357 - Adrianópolis, Manaus - AM, 69057-035


