
NOTA OFICIAL - ÁGUAS DE MANAUS (AEGEA SANEAMENTO)

A Águas de Manaus atua há três anos e dez meses na cidade, sendo responsável pelos

serviços de abastecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto doméstico na zona

urbana de Manaus. Vale destacar que o conceito de saneamento básico engloba outros três

serviços fundamentais: manejo de resíduos sólidos, drenagem de águas pluviais e limpeza

urbana. Em Manaus, estes três pontos estão sob a responsabilidade do poder público.

Os serviços de responsabilidade da concessionária na zona urbana de Manaus

receberam investimentos e foram ampliados no período de atuação da empresa. Atualmente,

98% de Manaus é abastecida com água tratada produzida pela Águas de Manaus. Já a

infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto doméstico alcança atualmente 26% da capital e

está em expansão. Cerca de 500 mil moradores de Manaus já possuem o serviço de

esgotamento sanitário disponível e mais de 50 milhões de litros de esgoto são tratados por dia

na cidade. Todo esgoto coletado pela concessionária é tratado antes de ser devolvido para a

natureza.

Vale destacar que a rede de esgoto gerenciada pela Águas de Manaus é a que faz a

coleta dos efluentes residenciais (água de banheiros, pias, cozinha, etc) e os direciona para as

estações de tratamento antes de retornar à natureza. Ela é uma estrutura completamente

diferente da rede de drenagem, que recolhe águas pluviais (da chuva) e as destina à natureza,

a fim de evitar alagamentos nas cidades. Em Manaus, a drenagem é de responsabilidade do

poder público.

Para que os serviços de regularização do abastecimento de água e do tratamento de

esgoto possam ser realizados em locais de ocupação, como as margens de igarapés, a empresa

necessita que o poder público avance com as regularizações fundiárias. A concessionária

precisa do aval do poder público para atuar nestes locais, sem que haja incentivo a novas

ocupações desordenadas.

Manaus é a capital que mais investiu em saneamento no Norte e Nordeste nos últimos

anos. Somos a capital brasileira que mais ampliou o acesso à água tratada nos últimos três

anos. Manaus também é a cidade que mais avançou em coleta total de esgoto no Brasil, com

um incremento de 115,62% (ou de 11,77 pontos percentuais), tendo mais do que dobrado o

número de ligações de esgoto no período analisado.

Desde a chegada da Águas de Manaus, em junho de 2018, já foram investidos R$ 500

milhões em saneamento, com destaque para a ampliação do abastecimento de água, Áreas de



vulnerabilidade, como becos, palafitas e rip-raps, receberam infraestruturas adequadas e

passaram a ter acesso a água tratada pela primeira vez em décadas.

Mais de 150 km de redes de água foram implantadas apenas nestas regiões,

beneficiando uma população aproximada de 130 mil pessoas.  As famílias em vulnerabilidade

também foram incluídas na Tarifa Manauara, benefício que garante 50% de desconto nas

faturas. Quando a Águas de Manaus chegou na cidade, eram cerca de 20 mil famílias

cadastradas. Atualmente, são 86 mil núcleos familiares beneficiados. A meta é chegar ao fim

do ano com pelo menos 100 mil famílias incluídas no benefício, transformando Manaus na

capital que mais protegerá os cidadãos vulneráveis no quesito tarifa.

As perspectivas são de mais avanços, com a previsão de R$ 1 bilhão em saneamento

para os próximos cinco anos. A cobertura de esgotamento sanitário, que já saltou de 19% para

os atuais 26%, chegará a 45% até 2025. Serão quase um milhão de manauaras diretamente

beneficiados. Com o objetivo de acompanhar o crescimento de Manaus, mais de 30

comunidades originadas de áreas de ocupação e que passaram recentemente pelo processo de

regularização fundiária, vão receber sistemas completos de abastecimento de água tratada,

beneficiando uma população superior a 200 mil moradores.

A Águas de Manaus reforça que sua capacidade de investimento e modelo operacional

promoverão uma verdadeira transformação no desenvolvimento sustentável na cidade, a partir

do saneamento.


