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1. OBJETIVOS 

 

Apresentar os resultados da evolução dos indicadores e metas do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário de acordo com o Contrato de Concessão 

para Prestação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, em cumprimento a Lei Complementar nº 374 de 31 de março de 2015. Para 

o atendimento do art. 19 da mesma Lei, a pesquisa de opinião pública sobre a prestação dos serviços, será publicada em documento complementar. 

 

“Art. 19o. A ARSEC publicará anualmente relatório de evolução dos indicadores de qualidade dos serviços, bem como pesquisa de opinião pública sobre a 

prestação dos serviços públicos delegados. 

Parágrafo único: Anualmente após a publicação dos resultados da avaliação dos indicadores e da pesquisa de opinião, será realizada audiência pública, cujo 

teor e resultados serão publicados e remetidos à Câmara Municipal”. 

 

O período de avaliação deste Relatório: 

 Ano 3 da Concessão 

Compreendido entre 01 de maio de 2014 a 30 de abril de 2015. 
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2. METODOLOGIA 

 

Para elaboração deste relatório foram utilizados os instrumentos legais e contratuais. Na análise comparativa dos indicadores foram utilizados os documentos 

comprobatórios dos serviços realizados, enviados à Agência pela Concessionária.   

2.1. Base de instrumentos legais e contratuais: 
 

 O Contrato de Prestação dos Serviços entre a Prefeitura Municipal de Cuiabá e a CAB CUIABÁ e seus anexos: 

 Edital e Termo de Referência 

 Proposta Técnica 

 Proposta Comercial 

 Plano Municipal de Saneamento Básico de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. 
 
 
 

2.2. Base da documentação comprobatória dos serviços realizados:  
 

 Relatório de Indicadores Ano 3 – CAB Cuiabá 

 Informações Técnicas Anual – ITA ano 3 – CAB Cuiabá 

 Relatórios Internos da ARSEC 

 Registros da Ouvidoria ARSEC 

 Visitas e verificações de campo nas instalações da Concessionária 
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3. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

 

O quadro, a seguir, apresenta informações constantes do Termo de Referência (TR), permitindo a comparação com os valores previsto e realizados para o Ano 3 

da Concessão. 

DESCRIÇÃO 
TERMO DE REFERÊNCIA (TR) 

ANO 3 
REALIZADO 

ANO 3 

População Urbana 558.375 569.351 

População atendida pelos serviços de água 522.791 592.126 

População atendida pelos serviços de água (%) 99,00% 100% 

População atendida pelos serviços de esgoto 212.500 266.921 

População atendida pelos serviços de esgoto (%) 38,00% 47,83% 

Número de Ligações de Água  150.905 173.662 

Número de Economias de Água  197.438 237.749 

Número de Ligações de Esgoto  55.791 66.922 

Número de Economias de Esgoto  67.643 86.370 

Extensão de redes de água (Km) 2.819 2.478 

Extensão de redes de esgoto (Km) 680 767 

Índice de Perdas (%) 57% 65% 
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4. ANÁLISE DE INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá – PMSB estabelece a utilização de indicadores para permitir 

avaliação do desempenho dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.  

O propósito é acompanhar a ampliação progressiva dos serviços de saneamento básico a todos os domicílios ocupados, aos locais de trabalho e de convivência social, 

o que corresponde à universalização dos serviços, objetivo maior do Plano, com prestação de serviço adequado, isto é, de forma a satisfazer as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. 

A base dos indicadores utilizados na avaliação anual compreende o disposto no Plano Municipal de Saneamento Básico, Termo de Referência do Edital de 

Concorrência Pública nº 14/2011 e do Contrato de Concessão dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário firmado entre a Prefeitura Municipal 

de Cuiabá e a CAB CUIABÁ. 

Para fins de verificação do desempenho de atendimento aos indicadores, serão apresentados os valores obtidos nos anos 1, 2 e 3 da concessão e as metas definidas 

para os respectivos períodos, bem como as metas previstas para os próximos 2 anos. 

Destaca-se que os indicadores são calculados para a área urbana do município de Cuiabá, o que confere os reflexos dos investimentos da Concessionária CAB Cuiabá, 

bem como dos empreendimentos privados. Esta condição ocorre porque o incremento de atendimento aos serviços é decorrente de investimentos para atendimento 

ao passivo de serviços não disponibilizados a população urbana presente, bem como para atendimento da expansão dos serviços em localidade até então não 

ocupadas, sujeitas ao recebimento da infraestrutura de saneamento por parte de empreendimentos imobiliários, haja vista a sua incorporação ao sistema público de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. 
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4.1. Sistema de Abastecimento de Água  

 

• Índice de Cobertura dos Serviços de Abastecimento de Água (ICSA) 

 

ICSA =   Nº de Habitantes Atendidos pelos Serviços de Abastecimento de Água x 100(%) 
Número Total de Habitantes na Área Urbana 

 
 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

ICSA - Índice de cobertura dos serviços de abastecimento de água 99,46% 101,56% 100,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00%

Indicadores de Metas Quantitativas
REALIZADO META CONTRATUAL

 
 
 
O valor do Índice de Cobertura dos Serviços de Abastecimento de Água obtido para o Ano 3, superou a meta prevista,  o que demonstra que a infraestrutura para 

abastecimento de água atende a totalidade da área urbana do município de Cuiabá. Vale ressaltar que o presente indicador está relacionado ao acesso aos serviços, 

por rede e ligações, o que não significa comprovação da continuidade do abastecimento. 

O valor identificado pela ARSEC está compatível com o valor apresentado no Relatório CAB Cuiabá, para o Ano 3 da Concessão. 

Vale aqui destacar que o valor do incremento de redes de distribuição de água, são resultantes da implementação de redes por parte da Concessionária e da 

implantação de empreendimentos imobiliários por parte da iniciativa privada, condição determinante para elevação do índice. Condição esta  prevista na legislação 
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pertinente como ações de responsabilidade compartilhada entre as partes, Município no caso de empreendimentos de Interesse Público, prestadores de serviços 

podendo ser este o município, autarquia ou mesmo uma concessionária privada e os empreendedores privados, nas demandas do parcelamento do solo. 

O quadro que segue, apresenta a extensão de rede realizada pela CAB Cuiabá e pelos Empreendedores. 

 

  

A CAB Cuiabá em seu Relatório de Indicadores para o Ano 3 da Concessão, apresenta informação de que dos 225.769 metros implantados de novas redes de água, 

110.653 metros foram executados pelos Empreendedores e 115.116 metros pela Concessionária, valores que estão sendo apurados em verificação do cadastro de 

redes. 

TOTAL (m) 
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•      Índice de Perdas Reais (IPR) 

 

IPR = (Volume Produzido – Volume de Serviço – Volume Consumido) x 100 (%) 
Volume Produzido – Volume de Serviço 

 
 
Sendo:  
Volume Produzido = Volume de água captado 
Volume de Serviço = Volume utilizado nas operações internas da ETA 
Volume Consumido = Volume consumido pelos usuários, considerando os valores micromedidos e os valores estimados. 
 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

IPR - Índice de perdas reais 66,85% 65,67% 65,16% 57,00% 57,00% 55,00% 53,00% 51,00%

Indicadores de Metas Quantitativas
REALIZADO META CONTRATUAL

 

 

O valor do Índice de Perdas obtido para o Ano 3 demonstra que não atendeu as metas previstas. O valor obtido de 65,16%, foi calculado com base nos dados de 

produção e consumo fornecidos pela CAB Cuiabá, apresentados na base da planilha de Indicadores para o Ano 3 da Concessão. 

A informação constante do Plano Municipal de Saneamento Básico apresentava índice de perdas no sistema de abastecimento de água de 57%, na data de sua 

elaboração. 

O que se mantém preocupante é o irrisório valor de redução das perdas obtido no do ano 1 para o ano 3 de Concessão, o que indica que as ações adotadas pela 

Concessionária, não tem apresentado resultados efetivos no combate as perdas de água. 
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•       Índice de Hidrometração (IH) 

 

IH = Número Total de Ligações com Hidrômetro x 100 (%) 
Número Total de Ligações 

 
 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

IH - Índice de Hidrometração 73,66% 82,77% 91,72% 69,00% 69,00% 77,00% 80,00% 85,00%

Indicadores de Metas Quantitativas
REALIZADO META CONTRATUAL

 

 

O valor do Índice de Hidrometração obtido para o Ano 3, superou a meta prevista, entretanto, segundo informações da Concessionária, o sistema de abastecimento 
de água de Cuiabá ainda dispõe de aproximadamente 17.500 ligações sem hidrômetro, condição que pode afetar a identificação precisa dos volumes micromedidos 
para a análise das perdas. 

O valor identificado pela ARSEC está compatível com o valor apresentado no Relatório CAB Cuiabá, para o Ano 3 da Concessão. 
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• Índice de Substituição de Redes de Abastecimento 
 
 
 

ISRA =Extensão de Rede Substituída x 100 (%) 
Extensão Total de Rede 

 
 
 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

ISRA - Índice de substituição de redes de abastecimento 0,84% 0,60% 3,59% 0,00% 0,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Indicadores de Metas Quantitativas
REALIZADO META CONTRATUAL

 
 

O valor do Índice de Substituição de Redes obtido para o Ano 3, superou a meta prevista.  

O valor admitido pela ARSEC corresponde ao valor apresentado no Relatório CAB Cuiabá, para o Ano 3 da Concessão, porém os valores estão sendo apurados em 

verificação do cadastro de redes. 
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•     Índice de Substituição de Hidrômetros 

 

ISH =Quantidade de Hidrômetros Substituídos x 100 (%) 
Quantidade Total de Hidrômetros 

 
 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

ISH - Índice de substituição de hidrômetros de abastecimento 7,60% 10,23% 24,32% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Indicadores de Metas Quantitativas
REALIZADO META CONTRATUAL

 
 
 

O valor do Índice de Substituição de Hidrômetros obtido para o Ano 3, superou a meta prevista 

O valor identificado pela ARSEC está compatível com o valor apresentado no Relatório CAB Cuiabá, para o Ano 3 da Concessão. 
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•       Índice de Substituição de ligações 

 

ISLA =Quantidade de Ligações Substituídas x 100 (%) 
Quantidade Total de Ligações 

 
 
 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

ISLA - Índice de Substituição de ligações 3,44% 11,98% 8,38% 0,00% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70%

Indicadores de Metas Quantitativas
REALIZADO META CONTRATUAL

 
 

O valor do Índice de Substituição de ligações obtido para o Ano 3, superou a meta prevista.  

O valor identificado pela ARSEC está coerente com o valor constante do Relatório CAB Cuiabá, para o Ano 3 da Concessão. Neste período foram substituídas 14.555 

ligações, que para um total de 173.662 ligações, resultou no ISLA de 8,38%. 
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•        Índice de Qualidade de Água (IQA) 

 

IQA =Quantidade de Amostras de Turbidez e Cloro Residual no Padrão x 100 (%) 
Quantidade Total de Amostras de Turbidez e Cloro Residual 

 
 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

IQA - Índice de qualidade de água - Sistema Ribeirão do Lipa 89,88% 91,06% 70,80% 90,00% 95,00% 99,00% 99,00% 99,00%

IQA - Índice de qualidade de água - Sistema Tijucal 92,40% 87,38% 69,25% 90,00% 95,00% 99,00% 99,00% 99,00%

IQA - Índice de qualidade de água - Pq. Cuiabá 91,86% 98,55% 98,80% 90,00% 95,00% 99,00% 99,00% 99,00%

Indicadores de Metas Qualitativas
REALIZADO META CONTRATUAL

 

Com base nos dados da Planilha de Indicadores, base para o cálculo dos Indicadores elaborado pela CAB Cuiabá para o Ano 3 da Concessão, os valores dos Índices de 

Qualidade de Água obtidos para o Ano 3, apresentaram-se abaixo das metas estabelecidas para os três sistemas de abastecimento de água.  

O valor apresentado no Relatório CAB Cuiabá, para o Ano 3 da Concessão, apresenta alteração na forma de cálculo, portanto incompatível com o disposto nos termos 

contratuais. 

A Concessionária CAB Cuiabá introduziu por sua conta, a totalidade de parâmetros físico-químicos e bacteriológicos medidos ao longo do Ano, compreendendo 

35.662 resultados para a determinação do IQA, quando a forma de sua determinação contempla exclusivamente os parâmetros “Turbidez” e “Cloro Residual”. 
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Os argumentos adotados pela Concessionária CAB Cuiabá são inaceitáveis e improcedentes, pois a alteração do critério macula os resultados reais. Mesmo utilizando-

se deste artifício, os resultados obtidos continuam apresentando não conformidade para a qualidade da água para os sistemas Ribeirão do Lipa e Tijucal, conforme 

quadro que segue extraído do Relatório de Indicadores – para Ano 3 da Concessão apresentado pela CAB Cuiabá. 

 

Mais preocupante ainda, além dos resultados, compreende a manifestação da Concessionária CAB Cuiabá quanto as suas conclusões em relação aos resultados não 

conformes da turbidez da água fornecida, onde destaca: 

“Os desvios ocorridos nos sistemas Ribeirão do Lipa e Tijucal são focados no parâmetro turbidez efetivamente não afetando a qualidade da água fornecida pela 

Concessionária o que se verifica na análise dos demais parâmetros, garantindo a segurança para o consumo dos usuários dos serviços públicos”.(Grifo CAB Cuiabá). 

A Concessionária CAB Cuiabá ignora os motivos que levaram a Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde, a elevar a “turbidez” como parâmetro de controle e 

indicativo de potencial contaminação da água por organismos patogênicos, a ponto de definir metas progressivas de redução do padrão de turbidez para água 

tratada. 

A Portaria 2.914/11 - Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e no 

seu conteúdo destaca: 

“Agua potável: água que atenda ao padrão de potabilidade estabelecido nesta Portaria e que não ofereça riscos à saúde”; 
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“DO PADRÃO DE POTABILIDADE - Art. 27º. A água potável deve estar em conformidade com padrão microbiológico, conforme disposto no Anexo I e demais 
disposiçõ
es desta 
Portaria.
”(grifo 
nosso). 
O Anexo 

III da 

Portaria 

2.914/11, 

define as 

metas 

progressi

vas para 

os valores 

de 

Turbidez, apresentado no quadro que segue. 

A facilidade e a simplicidade de determinação da turbidez e o custo relativamente baixo dos equipamentos utilizados para esta medição, contribuíram de modo 

decisivo para a popularização como parâmetro de controle operacional de estações de tratamento e de qualidade da água.  

Este parâmetro já vem sendo utilizado como indicador de qualidade estética da água, e ainda hoje, como tal faz parte dos padrões organolépticos de potabilidade, 

conforme destacado na Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde. Entretanto a turbidez vem sendo utilizada, seja como indicador de remoção de partículas por meio 

da filtração e, por conseguinte, de organismos removíveis pelos mesmos mecanismos como oocistos de protozoários, seja como indicador de qualidade da água com 

vistas a sua adequação para o processo de desinfecção, pelo fato de que as partículas em suspensão podem proteger microrganismos da ação de desinfetantes, 

facilitando a sua proliferação, a exemplo do Cryptosporídium parvun, causador da criptosporidíase, que constitui uma das principais causas de diarréia em crianças 

pré-escolares. 
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Para concluir, destacamos no quadro abaixo o Anexo X da Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde, onde define que o parâmetro turbidez é “Parâmetro 

Organoléptico de Potabilidade” e por esta condição apresenta VPM – Valor Máximo Permissível, para que a água seja considerada 

Potável.  

Diante do exposto, a ARSEC não fará alteração da forma de determinação do IQA, e consequentemente classifica como não atendido o Indicador de Qualidade de 

Água – IQA, por parte da Concessionária CAB Cuiabá para o Ano 3 da Concessão. 
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• Índice de Continuidade do Abastecimento (ICA) 

 

ICA = NRFA x 100 (%) 
NLA 

 

onde: 

NRFA = n° de reclamações de falta de água não justificada (exclui, por exemplo, reclamações de clientes cortados por falta de pagamento, paralisações de consertos 

entre outras paralisações justificadas);  

NLA= n° de ligações de água. 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

ICA - Índice de continuidade do abastecimento - Sistema Ribeirão do Lipa 94,37% 98,13% 99,70% 80,00% 90,00% 95,00% 98,00% 98,00%

ICA - Índice de continuidade do abastecimento - Sistema Tijucal 95,27% 98,67% 99,60% 80,00% 90,00% 95,00% 98,00% 98,00%

ICA - Índice de continuidade do abastecimento - Sistema Pq. Cuiabá 89,13% 98,79% 99,70% 80,00% 90,00% 95,00% 98,00% 98,00%

Indicadores de Metas Qualitativas
REALIZADO META CONTRATUAL

 

O valor do Índice de Continuidade de Abastecimento obtido para o Ano 3 superou a meta prevista, entretanto, como já destacado nos relatórios para os Anos 1 e 2, os 

resultados não apresentam efeitos práticos, em razão da fragilidade das informações fornecidas pela Concessionária. 

A alteração deste Indicador, para aplicação de métodos mais precisos de verificação, a exemplo do que consta na recente Norma NBR 24.510/2012, deverá ser 

realizada na revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, mediante justificativa, análise e aprovação. 
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• Índice de Reservação 

 

IR = Volume Total de Reservação    x 100 (%) 
Volume Diário Produzido 

 
 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

IR - Índice de reservação - Sistema Ribeirão do Lipa 28,58% 32,32% 32,97% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00%

IR - Índice de reservação - Sistema Tijucal 16,48% 21,16% 21,28% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00%

IR - Índice de reservação - Sistema Pq. Cuiabá 2,06% 7,95% 14,52% 3,00% 4,00% 33,00% 33,00% 33,00%

IR - Índice de reservação - GLOBAL 24,93% 33,00% 33,00% 33,00%

Indicadores de Metas Qualitativas
REALIZADO META CONTRATUAL

 

 

O valor do Índice de Reservação obtido para o Ano 3 não atendeu a meta para os Sistema Ribeirão do Lipa, Tijucal e Parque Cuiabá. Na análise global de reservação, o 

percentual presente é de 24,93%, portanto, também inferior a meta contratual. 

Os valores identificados pela ARSEC estão compatíveis com os valores apresentados no Relatório CAB Cuiabá, para o Ano 3 da Concessão. 
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4.2.  Sistema de Esgotamento Sanitário  

 

•        Índice de cobertura dos serviços de esgotamento sanitário (ICSE) 

 

ICSE = Nº de Habitantes Atendidos pelos Serviços de Esgotamento Sanitário x 100 (%) 
Número Total de Habitantes na Área Urbana 

 
 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

ICSE - Índice de cobertura dos serviços - Sistema Dom Aquino 32,08% 46,23% 47,80% 93% 93% 95% 95% 95%

ICSE - Índice de cobertura dos serviços - Sistema Tijucal 32,08% 47,16% 36,00% 26% 26% 30% 40% 50%

ICSE - Índice de cobertura dos serviços - Sistema Pq. Cuiabá 34,66% 62,49% 62,30% 23% 23% 30% 40% 50%

ICSE - Índice de cobertura dos serviços - Sistema CPA (Lagoa Encantada) 49,22% 24,79% 59,10% 17% 17% 20% 30% 40%

ICSE - Índice de cobertura dos serviços - Sistema Ribeirão do Lipa 22,30% 24,79% 25,10% 10% 10% 10% 20% 30%

ICSE - Índice de cobertura dos serviços - Global 34,98% 47,75% 46,88%

Indicadores de Metas Quantitativas
REALIZADO META CONTRATUAL

 

O valor do Índice de Cobertura dos Serviços de esgotamento sanitário obtido para o Ano 3, superou a meta prevista para os Sistemas Tijucal, Pq. Cuiabá, CPA e 

Ribeirão do Lipa.  
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Para o Sistema Dom Aquino, a meta prevista não foi atendida. A CAB Cuiabá justifica esta condição em razão do não funcionamento do sistema “combinado”, para as 

Bacias dos Córregos Mané Pinto e da Prainha, entretanto, até o presente esta condição é inexistente. 

O valor identificado pela ARSEC está compatível com o valor apresentado no Relatório CAB Cuiabá, para o Ano 3 da Concessão. 

Vale destacar que o incremento de redes coletoras, até o presente, é resultante da disponibilidade de novas redes de coleta de esgotos sanitários decorrentes da 

implantação de empreendimentos imobiliários por parte da iniciativa privada, condição determinante para elevação do índice. O quadro que segue, apresenta a 

distribuição dos investimentos em rede realizados pela CAB Cuiabá e dos Empreendedores. 

 

A extensão de rede executada pelos empreendimentos privados e incorporadas ao sistema público no Ano 3 da concessão foi de 46.838 metros e pela Concessionária 

CAB Cuiabá 463 metros, devendo ser comprovadas mediante verificação de registros no cadastro de redes. 

Total 
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 Índice de Incremento de Tratamento (IIT) 

 

 

IIT = Número de Ligações com Esgoto Coletado e Tratado   x 100 (%) 
Número Total de Ligações de Esgoto Coletado 

 
 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

IIT - Índice de incremento de tratamento - Sistema Dom Aquino 82,55% 63,29% 70,00% 79% 79% 95% 95% 95%

IIT - Índice de incremento de tratamento - Sistema Tijucal 60,49% 78,08% 98,40% 20% 20% 30% 40% 50%

IIT - Índice de incremento de tratamento - Sistema Pq. Cuiabá 23,14% 38,23% 64,90% 0% 0% 30% 40% 50%

IIT - Índice de incremento de tratamento - Sistema CPA (Lagoa Encantada) 29,79% 78,40% 46,50% 17% 17% 20% 30% 40%

IIT - Índice de incremento de tratamento - Sistema Ribeirão do Lipa 28,03% 41,23% 59,00% 0% 0% 10% 20% 30%

Indicadores de Metas Quantitativas
REALIZADO META CONTRATUAL

 
 
O valor do Índice de Incremento de Tratamento de esgotamento sanitário obtido para o Ano 3, superou a meta prevista para os Sistemas Tijucal, Pq. Cuiabá, CPA e 

Ribeirão do Lipa.  

Para o Sistema Dom Aquino, a meta de atendimento não foi atendida. A CAB Cuiabá justifica, com base nos mesmos argumentos anteriormente expostos, que a 

condição de não conformidade para o Sistema Dom Aquino, resulta do não funcionamento do sistema “combinado”, para as Bacias dos Córregos Mané Pinto e da 

Prainha. 

O valor identificado pela ARSEC está compatível com o valor apresentado no Relatório CAB Cuiabá, para o Ano 3 da Concessão. 
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• Índice de Substituição de Redes Coletoras 

 

ISRE =Extensão de Rede Substituída   x 100 (%) 
Extensão Total de Rede 

 
 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

ISRE - Índice de substituição de redes de esgoto - Sistema Dom Aquino 0,02% 0,44% 0,03% 0% 0% 1% 1% 1%

ISRE - Índice de substituição de redes de esgoto - Sistema Tijucal 0,03% 0,07% 0,12% 0% 0% 1% 1% 1%

ISRE - Índice de substituição de redes de esgoto - Sistema Pq. Cuiabá 0,04% 0,05% 0,02% 0% 0% 1% 1% 1%

ISRE - Índice de substituição de redes de esgoto - Sistema CPA (Lagoa Encantada) 0,02% 0,09% 0,02% 0% 0% 1% 1% 1%

ISRE - Índice de substituição de redes de esgoto - Sistema Ribeirão do Lipa 0,02% 0,11% 0,05% 0% 0% 0% 0% 0%

ISRE - Índice de substituição de redes de esgoto - Global 0,04%

Indicadores de Metas Quantitativas
REALIZADO META CONTRATUAL

 

 

O valor do Índice de Substituição de Redes Coletoras de esgoto obtido para o Ano 3, superou a meta prevista somente para o Sistema Ribeirão do Lipa. Para os 

Sistemas Dom Aquino, Pq. Cuiabá, CPA e Tijucal a meta não foi atendida. 

O valor identificado pela ARSEC está compatível com o valor apresentado no Relatório CAB Cuiabá, para o Ano 3 da Concessão. 
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•        Índice de Qualidade de Esgoto (IQE) 

 

IQE = Quantidade de Amostras com DBO no Padrão x 100 (%) 
Quantidade Total de Amostras de DBO 

 
 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

IQE - Índice de qualidade de esgotos - Sistema Dom Aquino 60,38% 87,76% 94,30% 70% 80% 80% 80% 80%

IQE - Índice de qualidade de esgotos - Sistema Tijucal 81,25% 80,00% 83,60% 0% 80% 80% 80% 80%

IQE - Índice de qualidade de esgotos - Sistema Pq. Cuiabá 78,02% 81,58% 82,70% 0% 80% 80% 80% 80%

IQE - Índice de qualidade de esgotos - Sistema CPA (Lagoa Encantada) 88,71% 96,77% 89,00% 0% 80% 80% 80% 80%

IQE - Índice de qualidade de esgotos - Sistema Ribeirão do Lipa 78,35% 83,55% 85,20% 0% 80% 80% 80% 80%

Indicadores de Metas Qualitativas
REALIZADO META CONTRATUAL

 

 
 
O valor do Índice de Qualidade de Esgoto obtido para o Ano 3, superou a meta prevista para todos os Sistemas. 

Os valores admitidos pela ARSEC, foram obtidos do Relatório CAB Cuiabá para o Ano 3 da Concessão, entretanto a CAB Cuiabá não apresentou a base de dados de 

análises que resultaram nos valores informados. 
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• Índice de Obstrução de Ramais Domiciliares (IORD) 

 

O Índice de Obstrução de Ramais Domiciliares – IORD, deverá ser apurado mensalmente e consistirá na relação entre a quantidade de desobstruções de ramais 

realizadas no período por solicitação dos usuários e o número de imóveis ligados à rede, no primeiro dia do mês, multiplicada por 10.000 (dez mil). 

 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

IORD - Índice de desobstrução de ramais domiciliares - Sistema Dom Aquino 929 37 18 500 500 500 500 500

IORD - Índice de desobstrução de ramais domiciliares - Sistema Tijucal 722 35 34 500 500 500 500 500

IORD - Índice de desobstrução de ramais domiciliares - Sistema Pq. Cuiabá 486 18 20 500 500 500 500 500

IORD - Índice de desobstrução de ramais domiciliares - Sistema CPA (Lagoa Encantada) 845 47 37 500 500 500 500 500

IORD - Índice de desobstrução de ramais domiciliares - Sistema Ribeirão do Lipa 822 37 34 500 500 500 500 500

Indicadores de Metas Qualitativas
REALIZADO META CONTRATUAL

 

 

O valor do Índice de Obstrução de ramais Domiciliares obtido para o Ano 3, superou a meta prevista para todos os Sistemas. 

Os valores admitidos pela ARSEC, foram obtidos do Relatório CAB Cuiabá para o Ano 3 da Concessão, entretanto a CAB Cuiabá não apresentou a base de dados de 

análises que resultaram nos valores informados. 
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•       Índice de obstrução de rede (IORC) 

 

O Índice de Obstrução de Redes Coletoras – IORC, será apurado mensalmente e consistirá na relação entre a quantidade de desobstruções de redes coletoras 

realizadas por solicitação dos usuários e a extensão desta em quilômetros, no primeiro dia do mês, multiplicada por 1.000 (um mil). 

 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

IORC - Índice de desobstrução de redes coletoras - Sistema Dom Aquino 7 1 0,4 50 50 50 50 50

IORC - Índice de desobstrução de redes coletoras - Sistema Tijucal 7 1 0,6 50 50 50 50 50

IORC - Índice de desobstrução de redes coletoras - Sistema Pq. Cuiabá 5 0 0,2 50 50 50 50 50

IORC - Índice de desobstrução de redes coletoras - Sistema CPA (Lagoa Encantada) 8 1 0,4 50 50 50 50 50

IORC - Índice de desobstrução de redes coletoras - Sistema Ribeirão do Lipa 5 0 0,4 50 50 50 50 50

Indicadores de Metas Qualitativas
REALIZADO META CONTRATUAL

 

 

O valor do Índice de Obstrução de Redes obtido para o Ano 3, superou a meta prevista para todos os Sistemas. 

Os valores admitidos pela ARSEC, foram obtidos do Relatório CAB Cuiabá, para o Ano 3 da Concessão, entretanto a CAB Cuiabá não apresentou a base de dados de 

análises que resultaram nos valores informados. 
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 Quadro resumo de resultado dos Indicadores 

 

A seguir, seguem quadros com resumos dos Indicadores de desempenho para o ano 3 da Concessão, 

referente ao Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá. 

 

VALOR 

OBTIDO

META 

CONTRATUAL

Ano 3 Ano 3

ICSA - Índice de cobertura dos serviços de abastecimento de água 100,00% 99,00%

IPR - Índice de perdas reais 65,16% 55,00%

IH - Índice de Hidrometração 91,72% 77,00%

ISRA - Índice de substituição de redes de abastecimento 3,59% 2,00%

ISH - Índice de substituição de hidrômetros de abastecimento 24,32% 10,00%0,00%

ISLA - Índice de Substituição de ligações 8,38% 0,70%

VALOR 

OBTIDO

META 

CONTRATUAL

Ano 3 Ano 3

IQA - Índice de qualidade de água - Sistema Ribeirão do Lipa 70,80% 99,00%

IQA - Índice de qualidade de água - Sistema Tijucal 69,25% 99,00%

IQA - Índice de qualidade de água - Pq. Cuiabá 98,80% 99,00%

ICA - Índice de continuidade do abastecimento - Sistema Ribeirão do Lipa 99,72% 95,00%

ICA - Índice de continuidade do abastecimento - Sistema Tijucal 99,59% 95,00%

ICA - Índice de continuidade do abastecimento - Sistema Pq. Cuiabá 99,66% 95,00%

IR - Índice de reservação - Sistema Ribeirão do Lipa 32,97% 33,00%

IR - Índice de reservação - Sistema Tijucal 21,28% 33,00%

IR - Índice de reservação - Sistema Pq. Cuiabá 14,52% 33,00%

IR - Índice de reservação - GLOBAL 24,93% 33,00%

Indicadores e Metas para o Sistema de Abastecimento de Água

Indicadores de Metas Quantitativas

Indicadores de Metas Qualitativas

 

Atendido

Não Atendido  
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VALOR 

OBTIDO

META 

CONTRATUAL

Ano 3 Ano 3

ICSE - Índice de cobertura dos serviços - Sistema Dom Aquino 47,83% 95%

ICSE - Índice de cobertura dos serviços - Sistema Tijucal 36,04% 30%

ICSE - Índice de cobertura dos serviços - Sistema Pq. Cuiabá 62,30% 30%

ICSE - Índice de cobertura dos serviços - Sistema CPA (Lagoa Encantada) 59,05% 20%

ICSE - Índice de cobertura dos serviços - Sistema Ribeirão do Lipa 25,12% 10%

IIT - Índice de incremento de tratamento - Sistema Dom Aquino 70,00% 95%

IIT - Índice de incremento de tratamento - Sistema Tijucal 98,40% 30%

IIT - Índice de incremento de tratamento - Sistema Pq. Cuiabá 64,90% 30%

IIT - Índice de incremento de tratamento - Sistema CPA (Lagoa Encantada) 46,50% 20%

IIT - Índice de incremento de tratamento - Sistema Ribeirão do Lipa 59,00% 10%

ISRE - Índice de substituição de redes de esgoto - Sistema Dom Aquino 0,03% 1%

ISRE - Índice de substituição de redes de esgoto - Sistema Tijucal 0,12% 1%

ISRE - Índice de substituição de redes de esgoto - Sistema Pq. Cuiabá 0,02% 1%

ISRE - Índice de substituição de redes de esgoto - Sistema CPA (Lagoa Encantada) 0,02% 1%

ISRE - Índice de substituição de redes de esgoto - Sistema Ribeirão do Lipa 0,05% 0%

VALOR 

OBTIDO

META 

CONTRATUAL

Ano 3 Ano 3

IQE - Índice de qualidade de esgotos - Sistema Dom Aquino 94,29% 80%

IQE - Índice de qualidade de esgotos - Sistema Tijucal 83,57% 80%

IQE - Índice de qualidade de esgotos - Sistema Pq. Cuiabá 82,72% 80%

IQE - Índice de qualidade de esgotos - Sistema CPA (Lagoa Encantada) 89,03% 80%

IQE - Índice de qualidade de esgotos - Sistema Ribeirão do Lipa 85,24% 80%

IORD - Índice de desobstrução de ramais domiciliares - Sistema Dom Aquino 18,01 500

IORD - Índice de desobstrução de ramais domiciliares - Sistema Tijucal 33,95 500

IORD - Índice de desobstrução de ramais domiciliares - Sistema Pq. Cuiabá 20,30 500

IORD - Índice de desobstrução de ramais domiciliares - Sistema CPA (Lagoa Encantada) 36,70 500

IORD - Índice de desobstrução de ramais domiciliares - Sistema Ribeirão do Lipa 34,01 500

IORC - Índice de desobstrução de redes coletoras - Sistema Dom Aquino 0,39 50

IORC - Índice de desobstrução de redes coletoras - Sistema Tijucal 0,60 50

IORC - Índice de desobstrução de redes coletoras - Sistema Pq. Cuiabá 0,22 50

IORC - Índice de desobstrução de redes coletoras - Sistema CPA (Lagoa Encantada) 0,44 50

IORC - Índice de desobstrução de redes coletoras - Sistema Ribeirão do Lipa 0,41 50

Indicadores de Metas Qualitativas

Indicadores de Metas Quantitativas

Indicadores e Metas para o Sistema de Esgotamento Sanitário

 

Atendido

Não Atendido  
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4.3.   Indicadores Gerenciais 

 

• Indicadores de Eficiência na Prestação do Serviço e no Atendimento ao Público - IESAP 

       O IESAP será calculado com base na avaliação de fatores indicativos da performance do prestador quanto à adequação de seu atendimento às 

solicitações e necessidades dos usuários.    

IESAP = 5x(Valor Fator 1) + 3x(Valor Fator 2) + 2x(Fator 3) 

   

  Portanto o IESAP inclui 3 fatores: 

 

FATOR 1 - prazos de atendimento dos serviços de maior frequência, que corresponderá ao período de tempo decorrido entre a solicitação do serviço pelo 

usuário e a data efetiva de conclusão. 

O índice de eficiência dos prazos de atendimento será determinado como segue: 

 

Fator I= Quantidade de serviços realizados no prazo estabelecido x 100 
Quantidade total de serviços realizados 
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Serviço Prazo de atendimento
 Qtde total 

OS 

 OS no 

prazo 

 Índice 

eficiência 

Ligação de água 5 dias úteis 2.018           787              0,39            

Reparo de vazamentos na rede ou ramais de água 24 horas 16.478         4.766           0,29            

Falta d'água local ou geral 24 horas 97.200         73.275         0,75            

Ligação de esgoto 5 dias úteis 40                16                 0,40            

Desobstrução de redes e ramais de esgotos 24 horas 8.084           3.785           0,47            

Ocorrências relativas à ausência ou má qualidade da repavimentação 5 dias úteis 4.545           1.037           0,23            

Verificação da qualidade da água 12 horas 602              277              0,46            

Restabelecimento do fornecimento de água * 24 horas 12.003         8.561           0,71            

Ocorrências de caráter comercial 24 horas 196.911      196.487       1,00            

Valor total 337.881      288.991       0,86            

Índice de eficiência dos prazos de atendimento (3º ano de concessão)

 
(*) 48 horas – alterado pela CAB 

 
O Índice Global do Fator 1 apresentou valor 0,86, valor que contribui significativamente para atendimento à meta do IESAP. 
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Na análise individualizada de seus componentes observam-se conforme as indicações das setas no quadro anterior, valores críticos em 6 (seis) fatores entre 

os 9 (nove) fatores avaliados:  Ligação de Água, Reparo de vazamento na rede ou ramal de água, Ligação de Esgoto, Desobstrução de Redes e ramais, 

Ocorrências relativas à ausência ou má qualidade da repavimentação e verificação da qualidade de água.  

Observa-se assim, que o valor é resultante da eficiência obtida nos itens Falta d´água local ou geral e Ocorrências de caráter comercial, representam 87% 

dos registros, condição suficiente para influenciar a pontuação geral do Fator 1. 

Quanto ao item “restabelecimento do fornecimento de água” o cálculo apresentado pela Concessionária CAB Cuiabá alterou o critério de 24 para 48 horas, 

condição que prejudica a análise, haja vista que contraria o modelo de cálculo original.  

FATOR 2 - Disponibilização de estruturas de atendimento ao público, que serão avaliadas pela oferta ou não das seguintes possibilidades: 
 

Estruturas Disponível? 

 a) atendimento em escritório do prestador  Sim 

 b) sistema “0800” para atendimento telefônico dos usuários  Sim 

 c) atendimento personalizado domiciliar  Sim 

 d) os programas de computadores de controle e gerenciamento do 
atendimento que deverão ser processados em rede de computadores do 
prestador  

Sim 

Valor 1,00 

 
O Índice Global do Fator 2, foi de 1,0. 
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FATOR 3 - adequação da estrutura de atendimento em prédio(s) do prestador que será avaliada pela oferta ou não das seguintes possibilidades:  
 

Estruturas 
Disponibilidade 

Posto 1 Posto 2 Posto 3 Posto 4 Global 

a) facilidade de estacionamento de veículos ou existência de estacionamento próprio Não Não Sim Sim NA 

b) facilidade de identificação Sim Sim Sim Sim NA 

c) conservação e limpeza Sim Sim Sim Sim NA 

d) coincidência do horário de atendimento com o da rede bancária local Sim Sim Sim Sim NA 

e) número máximo de atendimentos diários por atendente menor ou igual a 70 (setenta) (*) Sim Sim Sim Sim Sim 

f) período de tempo médio entre a chegada do usuário ao escritório e o início do atendimento menor 
ou igual a 30 (trinta) minutos (*) 

Sim Sim Sim Sim Sim 

g) período de tempo médio de atendimento telefônico no sistema “0800” menor ou igual a 5 (cinco) 
minutos (**) 

NA NA NA NA Não 

Atendimento 3,00 3,00 4,00 4,00 1,00 

Valor 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 

 
Posto 1 – Unidade Móvel 
Posto 2 – Ganha Tempo 
Posto 3 – CPA 2 
Posto 4 - Coxipó 
Nota(*) Os dados apresentados para os itens “e” e “f” foram calculados de forma global e não por posto de atendimento conforme preconiza a 
metodologia. 
Nota(**) Para a análise o item “g” foi avaliado somente para o atendimento 0800. Além disto, o valor apresentado pela Concessionária CAB Cuiabá refere-se 
ao “tempo médio de espera” e não ao “tempo médio de atendimento”, conforme preconiza a metodologia. 
 



 
 

Página 33 de 44 
 

No entanto, faz-se necessária a revisão do modelo de cálculo devendo-se considerar: 

 Para os itens “e” e “f” o cálculo deverá ser individualizado por “posto de atendimento” e não de forma global. 

 Para o item “g” deverão ser adotados dados específicos para o sistema de atendimento 0800. 

 

O Índice Global do Fator 3, foi 0,20. O valor do IESAP obtido foi de 7,68, a partir do cálculo de valores ponderados dos Fatores I, 2 e 3, classificado como 

“Regular”. 

 

Indicadores de Eficiência na Prestação do Serviço e no Atendimento ao Público - IESAP 

Estruturas Valor Fator ponderação Valor ponderado 

 Fator 1 0,86 5,00 4,28 

 Fator 2 1,00 3,00 3,00 

 Fator 3 0,20 2,00 0,40 

Resultado 7,68 

Avaliação SATISFATÓRIO 
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4.4. Resumo da Análise dos Indicadores 

 

Com base nos resultados apresentados para o ano 3 da Concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

no município de Cuiabá, seguem as conclusões da ARSEC quanto aos resultados obtidos para os Indicadores de Desempenho e Qualidade,  na 

prestação dos serviços, a luz do que estabelece o Contrato de Concessão e demais instrumentos legais correlatos: 

 

 Indicadores do Sistema de Abastecimento de Água 

 

o Os Indicadores Quantitativos:  

 

 Os índices ICSA - Índice de cobertura dos serviços de abastecimento de água, IH - Índice de Hidrometração, ISRA - 

Índice de substituição de redes de abastecimento, ISH - Índice de substituição de hidrômetros de abastecimento e ISL 

- Índice de Substituição de ligações atenderam e superaram as metas previstas no Contrato de Concessão.  

 

 O IPR - Índice de Perdas Reais, não foi atendido o indicador de perdas de água estabelecido para o ano 3 da 

Concessão (55%), verificando-se o valor de 65,16%.  

Embora tenham havido inúmeras intervenções físicas no sistema de distribuição de água, constata-se que as mesmas 

não se refletiram em redução do índice das perdas. 
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o Indicadores Qualitativos: 

 

 IQA - Índice de Qualidade de Água, não foi atendido para os três sistemas de abastecimento, apresentando inclusive, 

redução significativa para os Sistemas Ribeirão do Lipa (70,8%) e Tijucal (69,25%).  

 

 O ICA - Índice de Continuidade do Abastecimento foi atendido e superou as metas previstas no Contrato de 

Concessão, para a forma que está prevista a sua determinação.  

 

  Não foi atendido o IR - Índice de Reservação estabelecido para o ano 3 da Concessão para os sistemas Ribeirão do 

Lipa (32,97%); Pq. Cuiabá (14,5%) e Tijucal (21,3%). 

 

 

 Indicadores do Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

o Os Indicadores Quantitativos:  

 

 O ICSE - Índice de cobertura dos serviços - Sistema Tijucal, Sistema Pq. Cuiabá, Sistema CPA (Lagoa Encantada) e 

Sistema Ribeirão do Lipa foi atendido e superou as metas previstas. O ICSE para o Sistema Dom Aquino, não atendeu 

a meta prevista no Contrato de Concessão.  

Os resultados obtidos são decorrentes dos incrementos nas estruturas físicas de redes de esgoto provenientes de 

empreendimentos imobiliários, que implementaram 99% das redes no período. 
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 IIT - Índice de incremento de tratamento – Sistema Tijucal, Sistema Pq. Cuiabá, Sistema CPA (Lagoa Encantada) e 

Sistema Ribeirão do Lipa foi atendido e superou as metas previstas no Contrato de Concessão. O IIT para o Sistema 

Dom Aquino, não atendeu a meta prevista no Contrato de Concessão. 

 

 O ISRE - Índice de substituição de redes de esgoto - Sistema Ribeirão do Lipa atendeu os valores previstos no 

Contrato de Concessão. O ISRE - Índice de substituição de redes de esgoto - Sistema Dom Aquino, Pq. Cuiabá, Sistema 

CPA (Lagoa Encantada) e Sistema Tijucal, não atenderam os valores previstos no Contrato de Concessão. 

 

o Os Indicadores Qualitativos:  

 

 IQE - Índice de qualidade de esgotos, IORD - Índice de desobstrução de ramais domiciliares e IORC - Índice de 

desobstrução de redes coletoras atenderam os valores previstos no Contrato de Concessão. 

 

 

 Indicadores Gerenciais 

 

 O IESAP – Indicador de Eficiência na Prestação do Serviço e no Atendimento Público, resultou no valor de 7,68, cuja 

classificação é “Satisfatório” atendendo a meta prevista para o Ano 3. 

Embora atendido o valor global do Indicador Gerencial – Fator 1 = 0,86, verifica-se que o resultado é decorrente do expressivo número de 

atendimento às ocorrências de caráter comercial e falta de água, no entanto ao analisarmos o desempenho no atendimento aos serviços 

componentes do indicador demonstram baixo Índice de Eficiência (IE), conforme segue: 

o Ligações de água:  IE = 0,39; 
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o Reparo de vazamento nas redes: IE = 0,29; 

o Ligação de Esgoto: IE = 0,40; 

o Desobstrução de redes e ramais de esgotos: IE = 0,47; 

o Ocorrências relativas à ausência ou má qualidade da repavimentação: IE = 0,23; 

o Verificação da Qualidade de Água: IE = 0,46. 

De forma similar ao ocorrido no Ano 2 da Concessão, ainda que o indicador global tenha sido atendido, a Concessionária CAB Cuiabá 

demonstrou ineficiência no atendimento dos serviços nos prazos estabelecidos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CUIABÁ 

 

O grande desafio apresentado pelo PMSB-Cuiabá em relação ao sistema de abastecimento de água está relacionado à melhoria da 

continuidade do abastecimento com disponibilidade de água com qualidade, pressão e volume para atendimento às necessidades dos 

consumidores. Ou seja, pretende-se ter condições quantitativas que venham atender as demandas de consumo e qualitativas que garantam o 

fornecimento de água dentro dos padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação vigente. 

Nitidamente, por decisão da Concessionária CAB Cuiabá, esta optou por concentrar seus esforços em intervenções no sistema de distribuição 

de água, onde pretendia recuperar o volume de perdas para o atendimento às demandas dos usuários. 

Os resultados obtidos no Ano 3 da Concessão, não surtiram os efeitos desejados, pois os volumes decorrentes da redução das perdas 

apresentaram-se  insignificantes e consequentemente insuficientes para suprir as demandas do abastecimento público. 

Embora o Índice de Continuidade de Abastecimento – ICA apresenta-se em conformidade com as metas contratuais, a realidade do 

abastecimento em Cuiabá é ainda crítica. Os Indicadores de reservação estão aquém dos valores mínimos recomendados e os índices de 

reclamações registrados apontam para frequente falta de água.  

Os investimentos se concentraram em substituições de redes, ligações e hidrômetros, porém, percebe-se que a abdicação de investimentos na 

produção de água tem resultado em condições críticas de abastecimento. 

Com a falta de investimentos previstos na ampliação da produção de água associada a frustração quanto a recuperação de volumes de perdas, 

só restou a utilização da capacidade operacional das estações de tratamento de água existentes, condição esta que proporciona riscos de 

fornecimento de água fora de padrões de potabilidade. 
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Enfim, ficam evidenciadas as condições de não atendimento dos indicadores: IPR – Índice de Perdas Reais, IQA – Índice de Qualidade de Água e 

o IR – Índice de Reservação para todo o Sistema de Abastecimento de Água de Cuiabá. 

Quanto ao Esgotamento Sanitário, até o presente, pouco foi exigido da Concessionária, em razão de que a concentração dos investimentos, 

passa a ser mais expressiva a partir no Ano 4 da Concessão. Constata-se que os indicadores que foram atendidos têm a colaboração dos 

incrementos de investimentos dos empreendedores privados. 

Destaca-se que não há qualquer impedimento quanto a contabilização dos incrementos de empreendimentos privados na avaliação dos 

indicadores, visto que que os mesmos são indicadores para os Sistemas Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e não 

indicadores exclusivos da Concessionária. Faz-se importante destacar que os investimentos privados estão previstos na legislação vigente de 

Parcelamento do Solo – Lei 6766/79. 

Os indicadores não atendidos para o Sistema Dom Aquino, que segundo alegação da Concessionária CAB Cuiabá são dependentes da operação 

do sistema combinado nas bacias dos Córregos Mané Pinto e Prainha, requer que sejam apresentados projetos técnicos detalhados e 

respectivos investimentos para análise da ARSEC, haja vista que o uso desta solução foi admitido no Plano Municipal de Saneamento de Cuiabá 

– Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. 

Mesmo que observada a previsão de poucos investimentos para o Ano 3 da Concessão, a Concessionária CAB Cuiabá não atendeu ao ISRE – 

Indicador de Substituição de Redes de Esgoto, para todos os sistemas previstos. 
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Diante ao exposto, conclui-se que a Concessionária CAB Cuiabá, confere inexecução parcial do Contrato de Concessão conforme a seguir 

descrito: 

a) O não atendimento das metas contratuais para diversos indicadores, posiciona a Concessionária CAB Cuiabá em desacordo ao que 

estabelece a Cláusula 8a, Inciso 8.1. do Contrato de Concessão  

“A Concessionária deverá atender obrigatoriamente as metas definidas no Termo de Referência – Anexo V do Edital.” 

b) Os serviços de abastecimento de água prestados pela Concessionária CAB Cuiabá, não atendem integralmente as características de 

“serviço adequado” expressos na Cláusula 15a., item 15.3. do Contrato de Concessão, especialmente quanto aos itens 15.3. b) de 

continuidade e item 15.3.c) eficiência onde: 

o Continuidade compreende a prestação dos serviços públicos de água e esgotamento sanitário de modo contínuo, sem 

interrupções, exceto nas situações previstas no Contrato, no Regulamento de Prestação dos Serviços e nas demais normas em 

vigor; 

 

o Eficiência compreende a execução dos serviços públicos de água e esgotamento sanitário de acordo com as normas técnicas 

aplicáveis e em padrões satisfatórios estabelecidos no Regulamento da Prestação dos Serviços, que assegurem qualitativa e 

quantitativamente, em caráter permanente, o cumprimento dos objetivos e metas da Concessão. 

As constantes manifestações formais da Concessionária CAB Cuiabá quanto ao caráter finalístico do contrato, destacando que o mesmo 

compreende características de contrato de “resultados” e não de “meios”, bem como sua insistente posição sobre a autonomia da gestão 

contratual, resta a esta Agência Reguladora concluir que, mediante os resultados apresentados neste documento, confere-se o não 

atendimento de diversos indicadores, portanto, a Concessionária CAB Cuiabá não está cumprindo as metas contratuais estabelecidas.  
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6. DETERMINAÇÕES À CONCESSIONÁRIA 

 

Com o objetivo de se fazer cumprir o que estabelece a legislação vigente, foram expedidas solicitações para a Concessionária, conforme síntese 

listada abaixo, referente a apresentação de planos de ações para correção/mitigação das não conformidades identificadas, de forma a atender 

os indicadores de desempenho e qualidade dos serviços prestados à sociedade cuiabana.  

o Detalhamento técnico e operacional e descrição dos investimentos necessários para adequação ao atendimento dos indicadores, em 

sua totalidade; 

o Adequação das Unidades de Tratamento de Água que não atendem os valores estabelecidos para o IQA; 

o Incremento de Produção de Água em razão da indisponibilidade para atendimento das demandas previstas no Contrato de Concessão 

o REDUÇÃO DE PERDAS, com detalhamento das atividades, prazos e metas de redução de perdas. 

o Atendimento a cada um dos itens constantes do Fator 1 do Indicador IESAP. 

 

Foi salientado Concessionária CAB Cuiabá, em atendimento ao disposto na Cláusula 36a. - Sanções Administrativas, Item 31.6. quea  Falta de 

cumprimento, por parte da Concessionária, de qualquer Cláusula ou condição deste Contrato e demais normas técnicas pertinentes, sem 

prejuízo ao disposto nas demais Cláusulas do Contrato, ensejará a aplicação pela AGÊNCIA ROGULADORA, penalidade de MULTA. 

 

 

 

 



 
 

Página 42 de 44 
 

7. DETERMINAÇÕES AO PODER CONCEDENTE 

O desempenho ao atendimento dos indicadores de qualidade é de total responsabilidade da Concessionária, decorrente das ações 

implementadas pela mesma. Entretanto, algumas ocorrências alheias a atuação da Concessionária podem apresentar-se como restrições que 

afetam o melhor desempenho. 

Diante a estas condições, e considerando o que determina a legislação vigente, a ARSEC também apresenta neste relatório recomendações ao 

Poder Concedente,  de forma a proporcionar as condições para o melhor desempenho dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, conforme segue: 

o Sensibilização das autoridades competentes quanto à importância do desenvolvimento de ações de combate ao furto de água. 

Para a redução das perdas globais de água, faz-se imprescindível o combate às perdas comerciais, as quais estão relacionadas a quantidade de 

água micromedida. 

A ocorrência de inúmeros casos de ligações clandestinas, podem refletir em significativas perdas ao faturamento e consequentemente a 

sustentabilidade dos serviços, além de proporcionar prejuízos quanto a disponibilidade de água haja vista que nestas condições não há 

qualquer preocupação quanto ao uso racional da mesma. 

De fato, faz-se aqui a necessidade de tratar o tema com mais veemência pelas autoridades, visto que a prática de ligações clandestinas 

caracteriza o “furto” de água, trazendo prejuízos incontestáveis aos serviços e aos usuários regulares. 
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o Atendimento às metas do Plano Municipal de Saneamento Básico 

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, conta também com indicações de ações na área 

rural do Município de Cuiabá, as quais devem ser observadas pelo Poder Concedente pois não estão afetas ao Contrato de Concessão dos 

Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. 

 

o Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico 

A Lei 11.447/2010 estabelece que a revisão do PMSB deve ser realizada em, no máximo, a cada 4 anos.  

Diante as condições presentes de prazo e características da execução dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 

recomendamos que a Prefeitura Municipal de Cuiabá providencie a estruturação dos mecanismos de controle social (Conselho Municipal de 

Saneamento), para que inicie o processo de revisão do PMSB de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, a fim de proporcionar uma 

atualização das informações, bem como a reavaliação de objetivos e metas e seus respectivos indicadores, lembrando que as alterações 

deverão ser objeto de revisão do contrato de prestação dos serviços concedidos. 

Neste contexto a ARSEC destaca a seguir pontos indispensáveis para a revisão do PMSB, os quais compreendem: 

o Revisão do Diagnóstico de Saneamento Básico incluindo: 

 Reavaliação das estruturas de saneamento existente; 

 Revisão dos índices de atendimento dos serviços; 

 

 

 



 
 

Página 44 de 44 
 

o Revisão do Prognóstico incluindo 

 Revisão da Concepção dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário; 

 Revisão do Estudo Populacional; 

 Inclusão de novas áreas resultantes da expansão da área urbana do município; 

 

o Revisão das Projeções de Demandas 

 

o Revisão dos Mecanismos e Sistemática das Ações Programadas; 

 Revisão dos Padrões de Qualidade - Indicadores de Desempenho; 

 Revisão dos Instrumentos de Avaliação e Monitoramento. 

 

o Instituição da Política Municipal de Saneamento Básico 

Por fim, faz-se também imprescindível que a Prefeitura Municipal de Cuiabá, estabeleça na forma legal, a Política Municipal de Saneamento 

Básico, instrumento indispensável para o ordenamento das ações de saneamento básico no município de Cuiabá, incluindo a consolidação dos 

Planos de Saneamento Básico setoriais (água esgoto, resíduos e drenagem urbana) em documento único. 

 

Cuiabá, 29 de outubro de 2015. 


