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AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA DA 

CIDADE DE CUIABÁ (MT), USANDO VOLUMES DE ÁGUA E DE ESGOTO 

Janícia Fonseca Cutrim1; Alterêdo Oliveira Cutrim2 & Geisiane Gonçalina Aires de Almeida3 

RESUMO --- Este trabalho foi realizado na cidade de Cuiabá(MT) e tem como objetivo avaliar o 
sistema de abastecimento público de água da cidade de Cuiabá, usando dados de esgoto e de água 
distribuído, consumido e perdido de 1987 a 2004. Os resultados mostram que o volume de água 
distribuído aumentou 82,5%, do total distribuído 5% é água subterrânea e 95% é água superficial. 
No período de 1999 a 2004 o volume de água faturado aumentou 4% e o volume de água distribuída 
aumentou 27,5%. A perda total de água tratada é 52%, e a perda devida somente a vazamento na 
rede de distribuição em 2004 foi 47%, gerando 65,8 milhões de reais que não foram arrecadados 
pela Companhia de Saneamento da Capital-SANECAP nesse ano. Em 1999 o volume de esgoto foi 
22x106m3 e em 2004 foi 23x106m3, sendo que apenas 40% do total de 2004 foi tratado. O volume 
de dinheiro arrecadado pela SANECAP, correspondente ao esgoto gerado pela população em 1999 
foi de 25 milhões de reais e passou para 39 milhões de reais em 2004.  Desse recurso gerado foi 
gasto no tratamento de esgoto apenas 22%. 

ABSTRACT --- This resource was carried out in Cuiaba city, Mato Grosso State, Brazil, to 
evaluate public supply system of water of Cuiaba city, using date of sewer and water distributed, 
consumed and lost in the period from 1987 to 2004. The results show that the volume of water 
distributed increased 82.5% and of the total volume distributed, 5% is groundwater and 95% is 
surface water. In the period 1999 to 2004 the volume of water billed increased 4%, while the 
volume of water distributed increased 27.5%. The loss of treated water in the distribution system is 
around 52%, the loss due to leakage in the distribution system in 2004 was 47%, which generates 
61,8 million real that was not collected by Companhia de Saneamento da Capital-SANECAP in 
2004. The volume of sewage in 1999 was 22x106m3, in 2004 was 23x106m3, this total only 40% are 
treated. The amount of money collected by SANECAP, corresponding to the sewage generated by 
population in 1999 was 25 million real and 39 million real in 2004. However, the volume of 
resource spent on the treatment of sewage was around 22% of the total raises.  

Palavras-chave: Volumes de água, volumes de esgoto, abastecimento público de Cuiabá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação P TARH, UNB.  SAGAN 911 MD F BL AP 221, 70.790-000 – Brasília-DF- janacutrim@hotmail.com. 
2 Professor Associado I, UFMT, ICET.  Av. Madri, 151 – Bl A2 – Apto. 102 – Residencial Ana Paula – Senhor dos Passos, 78048-070 – Cuiabá – 
MT – alteredo@ufmt.br.  
3 Aluna do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, UFMT, FAET. Rua 9, Q 20, Casa 31, Santa Amália – 78035-590- Cuiabá-MT. 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                                                                                              2 

 

INTRODUÇÃO 

Uma das maiores preocupações da humanidade é a disponibilidade de água potável para 

suprir, principalmente, a crescente demanda dos centros urbanos, visto que na maioria das cidades é 

comum o racionamento de água. O agravamento do suprimento de água nas cidades está 

relacionado, principalmente, à degradação da qualidade das águas das drenagens urbanas por 

despejo de esgoto doméstico não tratado e ao aumento da população. Segundo o IBGE (2004), 

quase metade dos municípios brasileiros não possui coleta e tratamento de esgoto, 47,8% das 

cidades vivem sem este serviço, 20,2% coletam e tratam o esgoto e 32% só coletam, mas não 

tratam. O Plano Nacional de Recursos Hídricos mostra que em 2002, dos municípios que possuem 

coleta de esgoto, apenas 33,8% fazem o devido tratamento e 66,2% despejam o esgoto "in natura" 

nos corpos d’água ou no solo. 

Em Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, a situação é igual à da maioria das cidades do 

Brasil, o tratamento do esgoto ainda não corresponde à média para esgoto tratado que é de 80%. 

Nesta cidade está concentrada 19,36% da população do Estado, correspondente a 540.000 

habitantes. O esgoto bruto e tratado, gerado por esta população é despejado na região de médio 

curso do rio Cuiabá, este fato aumenta a preocupação no que diz respeito à qualidade da água e a 

sua disponibilidade. O esgoto doméstico é o principal agente poluidor das águas do rio Cuiabá e dos 

córregos que drenam a cidade (Priante et al., 2000).  

Em decorrência deste quadro, esta pesquisa foi realizada com o objetivo de avaliar o sistema 

de abastecimento de água da cidade de Cuiabá, usando dados de volumes de água e de esgoto 

doméstico. 

 
Figura 1 – Localização da cidade de Cuiabá. 
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METODOLOGIA 

Neste trabalho foram usados dados de volumes de água e de esgotos do abastecimento público 

e dados da população da cidade de Cuiabá. Os dados de água foram adquiridos junto à SANECAP 

no período de 1996 a 2004 e compreendem volumes de águas capitados subterrâneas e superficiais, 

distribuídos, faturado e perdido. No caso de esgoto foram usados dados de esgoto tratado obtido na 

SANECAP correspondente ao período de 1987 a 2004 e esgoto estimado a partir dos volumes de 

água consumida no período de 1999 a 2004. A estimativa foi realizada cons iderando que 80% da 

água consumida gera esgoto. 

Também foi estimada a arrecadação anual total, considerando a tarifa média de R$ 1,29 por 

m3 de água e o volume anual de água faturada. A arrecadação correspondente ao esgoto foi 

estimada, considerando 12,25% da arrecadação total de água. Além disso, foram usados dados da 

população de Cuiabá, obtidos nos censos do IBGE do período de 2001 a 2005, os quais foram 

utilizados para estimar a população anual desse período. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Avaliação dos Volumes de Água Usados no Abastecimento Público de Cuiabá 

Os resultados dos volumes de águas superficiais e subterrâneas usados no abastecimento 

público da cidade de Cuiabá estão apresentados nas Figuras 2 a 5. 

O volume de água superficial captado variou de 42,4x106m3 em 1987 para 76,7x106m3 em 

2004, aumento de 80,8% (34,3x106m3), porém este aumento foi mais acentuado a partir de 1991 

(Figura 2). O volume de água subterrânea captada em 1987 foi de 1,8x106m3 e em 2004 foi de 

aproximadamente 3,9x106m3, aumento em torno de 123% (2,1x106m3), tendo sua maior ocorrência 

a partir de 2000 (Figura 2).  

O volume de água distribuído (superficial + subterrânea) passou de 44,2x106m3 em 1987 para 

80,6x106m3 em 2004, aumento de 82,5% (36,5x106m3), sendo que esse crescimento foi mais 

acentuado a partir de 1991 (Figura 2).  
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Figura 2 – Volumes de águas subterrâneas e superficiais captados e distribuídos na cidade de 

Cuiabá. 
 

Dessa água distribuída, a água superficial contribuiu com porcentuais variando de 94,2% a 

96%, enquanto a parcela de água subterrânea variou de 4% a 5,8% nesse período (Figura 3). O 

aumento da distribuição de água no período de 2001 a 2004 não está coerente com o aumento da 

população da cidade de Cuiabá que foi em torno de 7% (Figura 4). 

 

 
Figura 3 – Contribuição porcentual das águas superficial e subterrânea para os volumes distribuídos. 
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Figura 4 – População da cidade de Cuiabá no período de 2001 a 2005. 

 
A Figura 5 mostra que o volume de água faturado em 1999 foi de 27,5x106m3 e em 2004 foi 

de 29,6x106m3, representando um aumento em torno de 4%. Este volume faturado corresponde às 

ligações de água, que no ano de 1999 eram 130.000 e em 2004 atingiram 150.000, equivalendo a 

um crescimento aproximado de 15,4%. Considerando o volume faturado em 2000 e a população da 

cidade de Cuiabá de 490.000 habitantes, tem-se um consumo per capita em torno de 150 l/hab/dia. 

O volume de água distribuído em 2000 produziu uma per capita de 390 l/hab/dia, estando 

acima do padrão da região Centro-Oeste que é de no máximo 250 l/hab/dia e da per capita do 

estado de Mato Grosso, que é de 240 l/hab/dia. A perda de água na rede de distribuição em 1999 era 

de 40x106m3 e em 2004 passou para 51x106m3 (Figura 6). Esta perda em relação ao volume de água 

distribuído em 1999 representou 54,2% e em 2004 58,1%, sendo que a perda média nesse período 

foi em torno de 52%. No ano de 2000, a per capita correspondente à perda de água foi de 240 

l/hab/dia. Considerando a tarifa média de R$ 1,29 praticada na cidade de Cuiabá, a perda de água 

em 2004 corresponde aproximadamente a R$ 65,8 milhões. Esse volume de água perdido representa 

265 l/hab/dia, bem acima do consumo per capito. 

Esta perda corresponde a vazamento na rede de distribuição, ligações clandestinas e 

excedentes das ligações de taxa mínima. Considerando que 5% desta perda corresponde a ligações 

clandestinas, 1% ao excedente de volumes de taxa mínima, então, 47% é devido a vazamento na 

rede de distribuição de água. Esta taxa de desperdício é muito alta, considerando que alguns 

sistemas de abastecimento público de água no Brasil, como o Distrito Federal, operam com 

desperdício abaixo de 30%, no entanto essa taxa está dentro da faixa brasileira que é de 30% a 60%, 

podendo chegar em alguns estados a 70% ou até quase 80%. 

Esta perda média de 47% em 2004 corresponde a 47,94x106m3 de água que ao preço médio de 

faturamento de R$ 1,29, representa 61,8 milhões de reais que deixaram de ser arrecadados pela 
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SANECAP nesse ano. Estabelecendo um planejamento para redução anual de 5% dessa perda, 

representa 3 milhões de reais que podem ser destinados para correção e manutenção da rede de 

distribuição de água. Em um período de 4 anos a perda poderá atingir um nível aceitável, como no 

caso do Distrito Federal, e algumas cidade do estado de Mato Grosso, como Primavera do Leste, 

Campo Verde e Rondonópolis, onde os serviços de água e esgoto são realizados através de 

concessão privada. 

 

 
Figura 5 – Volumes de água distribuído, faturado e perdido na cidade de Cuiabá. 

 

Avaliação dos Volumes de Esgoto 

A Figura 6 apresenta os dados de volumes de água consumido e de esgoto estimado na cidade 

de Cuiabá, no período de 1999 a 2004. No ano de 1999 o volume de água consumido foi de 

27,5x106m3 e deste, por volta de 22x106m3 se tornaram esgoto, já no ano de 2004 foram 

consumidos 28,9x106m3 de água e gerados 23x106m3, o que mostra que neste período houve um 

aumento de 11,5% do volume de esgoto gerado (Figura 6). Nos anos de 1999 a 2001 os volumes de 

água consumidos apresentaram redução, e, por conseguinte os volumes de esgoto também 

decrescem, uma vez que o volume de esgoto estimado é baseado no volume de água consumido. 

Proporcionalmente aos volumes de água, o volume de esgoto, que era de 21,97x106m3 em 1999, 

passou a 21,54x106m3 em 2001, implicando em uma diminuição de 95% no volume de esgoto 

estimado. De 2002 a 2004 este volume aumentou em 563.702m3, sendo que em 2002 era 

22,5x106m3 e em 2004 passou para 23x106m3. 
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Figura 6 - Volumes de água consumidos e esgoto estimado. 

 
As Figuras 7 e 8 mostram que houve aumento tanto no volume de esgoto estimado como do 

volume de esgoto tratado no período de 1999 a 2004, onde do volume de 22x106m3 de esgoto 

estimado em 1999, somente 9x106m3 receberam tratamento (39,9% do total gerado), enquanto em 

2004 dos 23x106m3 estimado, somente 10x106m3 foram tratados, o que significa que 42,9% do total 

gerado recebeu tratamento, um crescimento porcentual baixo, de menos de 3% ao longo deste 

período. Esse porcentual médio de 40% de esgoto tratado mostra que Cuiabá trata menos esgoto do 

que o Distrito Federal (85%), Goiânia (81%) e mais do que Campo Grande (19%) (Figura 9 e 

Quadro 1).  

 

 
Figura 7 - Volume de esgoto estimado e tratado em Cuiabá de 1999 a 2004. 
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Figura 8 – Porcentagem de esgoto tratado 

 

 
Figura 9 – Porcentagem de esgoto tratado nas capitais do Centro – Oeste. 

 
 
 

Quadro 1 – População atendida com coleta de esgoto na região Centro- Oeste. 
População atendida com coleta de esgoto Estado Município População em 2004 

Habitantes % 
DF Brasília 2.282.049 1.923.559 84,3 
GO Goiânia 1.181.483 970.130 82,1 
MS Campo Grande 734.164 138.598 18,9 
MT Cuiabá 524.666 188.100 35,85 

Fonte: Indicadores e dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 2004; Sabesp, 
2007; ISA,  2004. 
 

Os volumes totais de recursos arrecadados e destinados ao tratamento de esgoto estão 

apresentados na Figura 10. Observa-se que em 1999 o valor arrecadado foi de R$ 37,6 milhões e em 

2004 foi de R$ 39,55 milhões, correspondendo a um aumento médio de 5%. Do total arrecadado 

12,25% são destinados ao tratamento de esgoto (Figura 11).  

Como são tratados em média apenas 40% do esgoto gerado, então 60% de esgoto são 

destinados para os corpos d’água superficiais sem qualquer tratamento, tornando as suas águas 
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impróprias para os diversos usos. Esse procedimento contribui para que o sistema de abastecimento 

de água tenha restrição a pontos de captação, além de ter maior custo para o tratamento dessas 

águas. Além disso, essa carga de esgoto não tratado provocará impacto sobre o ecossistema 

aquático desses rios e córregos, proporcionalmente ao seu IQA. 
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Figura 10 – Arrecadação total e destinada ao tratamento de esgoto. 

 
   
CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES 

No sistema de abastecimento público de água da cidade de Cuiabá, no período de 1987 a 

2004, o volume de água distribuído aumentou em 82,5%, sendo que do total de água distribuído, em 

média 5% é de água subterrânea e 95% é de água superficial, indicando a quase total dependência 

da água superficial para suprimento a demanda da cidade. 

A grande diferença entre o aumento dos volumes de água e o aumento da população da cidade 

de Cuiabá, indica deficiência do sistema de abastecimento no atendimento da demanda. No período 

de 1999 a 2004 o volume de água faturado aumentou 4%, enquanto o volume de água distribuída 

aumentou 27,5%.  

A perda de água no sistema de distribuição é muito elevada (52%), indicando que existem 

problemas graves ou de vazamento na rede de distribuição ou de uso clandestino, ou do excedente 

das ligações de taxa mínima, ou dos três fatores em conjunto. Essa perda pode ser reduzida a níveis, 

como do Distrito Federal e das cidades de Rondonópolis, Primavera e Campo Verde no estado de 

Mato Grosso, através de plano de redução de 5% ao ano, pois o próprio plano gerará os recursos 

para a sua manutenção a partir do 2º ano.  

Ressalta-se que a grande perda de água tratada, em mais de 80% das cidades brasileiras, 

constitui um cenário que mostra a generalidade da deficiência da gestão praticada pelas empresas, 

que normalmente é decorrente das decisões políticas do poder executivo municipal, que embora 

esteja estabelecido no Estatuto das Cidades a obrigação da gestão sustentável dos recursos naturais 
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urbanos, e nas legislações de recursos hídricos nacional e estadual o dever de praticar gestão 

eficiente, isto muito pouco tem acontecido, e não há muita esperança na mudança desse quadro.  

A falta de uma boa gestão, aliada ao fato dos fornecedores de água não serem os pagadores da 

conta correspondente a água tratada que é perdida, contribuem para a lenta e até inexistente redução 

da elevada perda de água nos sistemas de abastecimento de água.  

Na cidade de Cuiabá em 1999 o volume de esgoto passou de 22x106m3 para 23x106m3 em 

2004, aumento de 11,5%. A arrecadação total foi R$ 37,6 milhões em 1999 e em 2004 foi R$ 39,55 

milhões, correspondendo a um aumento médio de 5%. Em média, desse total arrecadado 12,25% 

são destinados ao tratamento de esgoto. Desse total de esgoto gerado em média, apenas 40% é 

tratado, mostrando que na região Centro – Oeste Cuiabá trata menos esgoto que o Distrito Federal e 

Goiânia e mais do que Campo Grande.  

Os 40% de esgoto tratado mostram que estão sendo lançados na rede de drenagem em média 

13,8x106m3 (60%) de esgoto sem tratamento, não cumprindo a Resolução CONAMA 357 de 

17/03/2005, que estabelece os critérios para classificação dos corpos d’água. Esse volume de esgoto 

lançado sem tratamento limita o uso dessas águas, necessitando de maiores gastos para tratamento 

dessas águas, além de causar danos ao ecossistema aquático dessas drenagens, cujo impacto é 

proporcional ao IQA desses corpos d’água. 

Ressalta-se que a cidade de Cuiabá depende praticamente de 100% das águas superficiais para 

suprimento da sua demanda, no entanto degrada a qualidade dessas águas. Portanto, o tratamento do 

esgoto é uma questão tanto ambiental quanto de desenvolvimento social e econômico da cidade de 

Cuiabá.  
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