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INTRODUÇÃO
O estudo apresentado a seguir é fruto de uma pesquisa exploratória sobre os efeitos do processo de municipalização 
dos serviços de saneamento básico no Estado do Mato Grosso. Aos indicadores de saneamento (abastecimento de água, 
coleta e tratamento de esgoto), agregou-se outros que enriquecem o trabalho: tipo de operador (público ou privado), faixa 
populacional, gestão fiscal dos municípios, tarifas médias de água e de esgoto, apresentando assim uma visão mais ampla 
sobre os efeitos do processo.
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Indicador Descrição Fonte Fórmula do indicador

Abastecimento 
de água (%)

Índice de atendimento da população 
total com rede de água SNIS, IN055_AE

(População total atendida com abastecimento de 
água / População total residente do(s) município(s) 

com abastecimento de água, segundo o IBGE) X 100

Coleta 
de esgoto (%)

Índice de atendimento da população 
total com rede de esgotos SNIS, IN056_AE

(População total atendida com esgotamento sanitário 
/ População total residente do(s) município(s) com 

abastecimento de água, segundo o IBGE) X 100

Tratamento 
de esgoto (%

Índice de esgoto tratado referido à 
água consumida SNIS, IN046_AE

((((Volume de esgotos tratado +
Volume de esgoto bruto exportado

tratado nas instalações do
importador) / (Volume de água
consumido - Volume de água

tratada exportado)) X 100)/80) X 100

A seguir são apresentados os indicadores utilizados no estudo, a fonte dos dados, período de referência e considerações 
quanto aos cálculos.

METODOLOGIA
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Indicador Descrição Fonte Fórmula do indicador

Valor médio da tarifa de 
água (R$/m³)

Tarifa média de água SNIS, IN005_AE
((Receita operacional direta de água) / (Volume de 
água faturado - Volume de água bruta exportado - 

Volume de água tratada exportado)) X 0.001

Valor médio da tarifa de 
esgoto (R$/m³)

Tarifa média de esgoto SNIS, IN006_AE
((Receita operacional direta de esgoto) / (Volume 
de esgotos faturado - Volume de esgotos bruto 

importado)) X 0.001

Índice Firjan de Gestão 
Fiscal (IFGF)

Gestão fiscal dos municípios IFGF

(Receita própria/ receita corrente líquida) + (gastos 
com pessoal / receita corrente líquida) + (caixa restos 

a pagar / receita corrente líquida) + (investimentos 
/ receita corrente líquida) + (juros e amortizações / 

receita líquida real)
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Considerações a respeito do indicador de Tratamento de 
esgoto (IN046 – AE)

Este indicador é calculado somente para prestadores de serviços de “água e esgotos”. Se houver um prestador de água e 
outro de esgoto, o indicador não é calculado. Para a média estadual ou outras médias, também se considera somente os 
prestadores com o tipo de serviço “água e esgoto”.

Sobre o indicador de tratamento, foi aplicado um coeficiente de retorno, definido pela NBR 9649 como a relação média 
entre os volumes de esgoto produzidos e de água efetivamente consumida. O uso desse coeficiente tem o objetivo de 
descontar o volume de água que não retorna ao sistema de esgotamento, caso de rega de jardins, por exemplo. A NBR 
define como referência para esse coeficiente o valor de 0,8. O indicador resultante obedece ao limite do que foi medido 
na coleta de esgoto.
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Índice FIRJAN de Gestão Fiscal

O Índice Firjan de Gestão Fiscal - IFGF (2016) analisa a gestão fiscal dos municípios com base nos dados divulgados 
pela Secretaria do Tesouro Nacional. O índice é composto por cinco indicadores – Receita Própria, Gastos com Pessoal, 
Investimentos, Liquidez e Custo da Dívida, conforme a imagem a seguir:
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A leitura dos resultados é bastante simples: a pontuação varia entre 0 e 1, sendo que, quanto mais próxima de 1, melhor 
a gestão fiscal do município no ano em observação. Com o objetivo de estabelecer valores de referência que facilitem a 
análise, foram convencionados quatro Conceitos para o IFGF:

• Conceito A (Gestão de Excelência): resultados superiores a 0,8 pontos;
• Conceito B (Boa Gestão): resultados compreendidos entre 0,6 e 0,8 pontos; 
• Conceito C (Gestão em Dificuldade): resultados compreendidos entre 0,4 e 0,6 pontos;
• Conceito D (Gestão Crítica): resultados inferiores a 0,4 pontos.

Considerações quanto às médias calculadas

Os indicadores totalizados por agrupamentos – estado e natureza jurídica – são calculados pela somatória das 
informações do grupo, e não como média dos valores do grupo. Assim, para cada informação componente do indicador, 
são somados os valores correspondentes a cada um dos municípios do grupo e então é processado o cálculo do 
indicador. Em decorrência dessa forma de cálculo, o processamento de cada um dos indicadores totais considera 
somente os municípios que apresentam todas as informações necessárias para o cálculo, ou seja, se no cálculo de um 
determinado indicador um município apresenta um dado não disponível (campo em branco) é desconsiderado para o 
cálculo da totalização do indicador.
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Natureza jurídica

Os prestadores de serviços que atuam nos municípios foram classificados segundo sua natureza jurídica: 

Categoria Descrição

Pública

Administração Pública Direta: secretarias, departamentos ou outros órgãos da administração pública direta;

Autarquia: entidade de personalidade jurídica de direito público, criada por lei específica, com patrimônio 
próprio, atribuições públicas específicas e autonomia administrativa, sob controle estadual ou municipal;

Empresa Pública: entidade paraestatal de personalidade jurídica de direito privado, autorizada por lei, com 
capital exclusivamente público, de uma só ou de várias entidades, mas com capital exclusivamente público;

Sociedade de Economia Mista com Administração Pública: entidade paraestatal, autorizada por lei, com capital 
público e privado, maioria pública nas ações com direito a voto, gestão exclusivamente pública, com todos os 
dirigentes indicados pelo poder público.

Privada

Sociedade de Economia Mista com Administração Privada: entidade paraestatal, autorizada por lei, com 
capital público e privado e participação dos sócios privados na gestão dos negócios da empresa – um ou mais 
dirigentes escolhidos e designados por sócios privados;

Empresa Privada: empresa com capital predominantemente ou integralmente privado, administrada 
exclusivamente por particulares;

Organização Social: entidade da sociedade civil organizada, sem fins lucrativos, à qual tenha sido delegada a 
administração dos serviços (associações de moradores, por exemplo).
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Período de referência

Os dados são apresentados para os anos de 2001, 2010 e 2017, segundo a disponibilidade dos indicadores no SNIS.

Faixas populacionais

Até 5 mil habitantes
De 5.001 a 10,000 mil habitantes
De 10.001 a 20.000 mil habitantes
De 20.001 a 50.000 mil habitantes
De 50.001 a 100.000 mil habitantes
Acima de 100 mil habitantes
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O SANEAMENTO NO MATO GROSSO
Em 1997, teve início no estado do Mato Grosso um processo de municipalização dos serviços de saneamento, conforme 
dispõe o Decreto nº. 1.802/97.  A medida extinguiu a Companhia de Saneamento do estado de Mato Grosso – SANEMAT 
em 2000 (LEI Nº 7.358, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2000). 

Operadores de água e esgoto1

O estado do Mato Grosso conta com 110 operadores de água divididos entre operadores públicos (68%) e privados (32%). 
Dentre esses prestadores, somente 1 atende mais de 1 município2. 

1 Os operadores foram segmentados aqui segundo o serviço prestado. Quando o mesmo operador atua tanto nos serviços de água quanto de 
esgoto, eles são contabilizados em ambos os serviços.
2 O Serviço de Tratamento de Água e Esgoto - SETAE é uma empresa microrregional privada que, segundo os dados do SNIS,  atua nos municípios de 
Nova Xavantina e Novo São Joaquim. 
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Operadores de esgoto por natureza jurídica - 2017

Qtd. de 
prestadores % do total

Pública 15 44%

Privada 19 56%

Total geral 34 100%

Operadores de água por natureza jurídica - 2017

Qtd. de 
prestadores % do total

Pública 75 68%

Privada 35 32%

Total geral 110 100%

A divisão entre operadores públicos e privados de esgoto é mais equilibrada se comparada aos de água, o estado conta 
com 19 privados e 15 públicos. O único operador de esgoto que  atua em dois municípios (Nova Xavantina e Novo São 
Joaquim) é a empresa privada Serviço de Tratamento de Água e Esgoto - SETAE.
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Operadores de água nos 20 mais populosos municípios - 2017
60% dos 20 mais populosos municípios do estado são atendidos pela iniciativa privada. Neste universo, os operadores 
públicos de água representam 40%. 

Município Natureza 
jurídica

Sigla do 
prestador População

Cuiabá Privada CBA 590.118

Várzea Grande Pública DAE 274.013

Rondonópolis Pública SANEAR 222.316

Sinop Privada AS 135.874

Tangará da Serra Pública SAMAE 98.828

Cáceres Pública SAEC 91.271

Sorriso Privada AS 85.223

Lucas do Rio Verde Pública SAAE 61.515

Primavera do Leste Privada APL 59.293

Barra do Garças Privada ABG 58.974

Alta Floresta Privada CAB 50.189

Pontes e Lacerda Privada CAB 43.832

Juína Pública DAES 39.779

Guarantã do Norte Privada AG 34.500

Juara Privada AJ 33.851

Barra do Bugres Pública DAE 33.644

Peixoto de Azevedo Privada APA 33.630

Colíder Privada CAB 32.298

Poconé Privada APO 32.241

Jaciara Pública DAE 26.633

Natureza jurídica
Pública
Privada
Sem informação
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Município Natureza 
jurídica

Sigla do 
prestador População

Ipiranga Do Norte Pública SAAE 7.171

Sto. Antônio Do Leste Pública PMSAL 4.875

Conquista D'oeste Pública PMCO 3.860

Rondolândia Pública PMR 3.854

Nova Nazaré Pública PMNN 3.655

Nova Santa Helena Pública PMNSH 3.596

Santa Rita Do Trivelato Pública DAE 3.231

Nova Marilândia Pública DEMAE 3.159

Santo Afonso Pública PMSA 3.050

Vale De São Domingos Sem informação 3.041

Indiavaí Pública PMI 2.648

Reserva Do Cabaçal Sem informação 2.646

Planalto Da Serra Sem informação 2.604

Novo Santo Antônio Pública PMNSA 2.498

Santa Cruz Do Xingu Pública PMSCX 2.421

Ribeirãozinho Pública PMR 2.320

Luciara Sem informação 2.043

Serra Nova Dourada Sem informação 1.575

Ponte Branca Pública PMPB 1.560

Araguainha Pública PMA 931

Natureza jurídica
Pública
Sem informação

Operadores de água nos 20 menos populosos municípios - 2017
Nos municípios menos populosos, 75% dos prestadores são públicos. Para os demais 25%, não há informação disponível 
sobre os operadores.
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População

Mais de 75% dos municípios mato-grossenses contam com até 20 mil habitantes, segundo dados do IBGE disponibilizados 
no SNIS. As ilustrações abaixo apresentam essas distribuições dos municípios, segundo a natureza do prestador (público 
ou privado) e tipo de serviço (água ou esgoto).

Operadores de abastecimento água
A iniciativa pública responde por mais de 53% do atendimento de água no Mato Grosso. Os prestadores privados atuam 
em 26% dos municípios. E cerca de 21% das cidades do estado não possuem atendimento oficial para esse serviço.
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População 
(IBGE)

Qtd. de 
municípios % do total

Pública 1.520.328 75 53%

Privada 1.552.661 36 26%

Sem informação 271.555 30 21%

Total geral 3.344.544 141 100%

Natureza jurídica
Pública
Privada
Sem informação

Municípios por natureza jurídica do prestador de serviço de água e população - 2017



17

Municípios mato-grossenses por faixa populacional e natureza dos operadores de água - 2017

No quadro abaixo, os municípios foram classificados por faixas populacionais e posteriormente divididos segundo a 
natureza jurídica do prestador de água. O tamanho do círculo é proporcional à quantidade de municípios em cada faixa, 
portanto, quanto maior o círculo, maior o número de municípios. 
A partir da ilustração, pode-se perceber que municípios de menor porte (até 20.000 habitantes) são atendidos em sua 
maioria por prestadores públicos. Essa situação se inverte nas duas faixas posteriores: em municípios de 20 a 50 mil 
habitantes e de 50 mil a 100 mil, a maior parte é atendida por empresas privadas. Em cidades com mais de 100 mil 
habitantes, a quantidade dos atendidos por empresas públicas e privadas se iguala. O único município que ultrapassa 500 
mil habitantes é a capital Cuiabá, atendida pela operadora Água Cuiabá SA de capital privado.
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Operadores de esgoto
A distribuição dos prestadores nos serviços de esgoto são muito próximas: os públicos atuam em 14% dos municípios, 
enquanto os privados atuam em 11%. Salta aos olhos, no entanto, a falta de atendimento de esgoto em mais de 75% do 
estado.

População 
(IBGE)

Qtd. de 
municípios % do total

Pública 943.955 15 11%

Privada 1.323.245 20 14%

Sem informação 1.077.344 106 75%

Total geral 3.344.544 141 100%

Municípios por natureza jurídica do prestador de serviço de esgoto e população - 2017

Natureza jurídica
Pública
Privada
Sem informação
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Municípios mato-grossenses por faixa populacional e natureza dos operadores de esgoto - 2017

No quadro a seguir, destaca-se o alto percentual de municípios sem informação sobre a situação do esgotamento, 
concentrados principalmente naqueles de menor porte (até 20 mil habitantes).
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Abastecimento de água

Os serviços de abastecimento de água mantiveram o mesmo patamar de atendimento, dentre os operadores públicos, 
mesmo mais do que dobrando o número de municípios atendidos. Os operadores privados por sua vez saíram de 4 
municípios atendidos em 2001 para 36 em 2017, elevando os indicadores de atendimento de 54 para 91%.

2001 2010 2017

Abastecimento
de água (%)

Número de  
municípios

Abastecimento
de água (%)

Número de  
municípios

Abastecimento
de água (%)

Número de  
municípios

Pública 84 35 85 72 85 75

Privada 54 4 77 29 91 36

Abastecimento de água
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Coleta e tratamento de esgoto

Em 2001, era ínfima a quantidade de municípios que dispunham dos serviços de coleta de esgoto. Ainda em 2017, apenas 
25% dos municípios do estado contam com os serviços de coleta e tratamento. Atualmente, a maior parte do atendimento 
desses serviços é feita pela iniciativa privada, conforme as tabelas a seguir:

2001 2010 2017

Coleta de 
esgoto (%)

Número de  
municípios

Coleta de 
esgoto (%)

Número de  
municípios

Coleta de 
esgoto (%)

Número de  
municípios

Pública 31 5 27 17 39 15

Privada 8 2 42 8 47 20

Coleta de esgoto

2010 2017

Tratamento de 
esgoto (%)

Número de  
municípios

Tratamento de 
esgoto (%)

Número de  
municípios

Pública 24 15 39 15

Privada 42 6 40 20

Tratamento de esgoto
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Gestão fiscal

A maior parte dos municípios do Mato Grosso em 2016 apresentavam uma gestão fiscal em dificuldade ou crítica: eles 
respondem por 46% do total de municípios do Estado.

Gestão de 
excelência Boa Gestão

Gestão em 
dificuldade Gestão crítica Sem informação Total geral

Número de  

municípios

% 

do total

Número de  

municípios

% 

do total

Número de  

municípios

% 

do total

Número de  

municípios

% 

do total

Número de  

municípios

% 

do total

Número de  

municípios

% 

do total

Sem 
informação - - 5 4% 10 7% 1 1% 9 6% 25 18%

Pública 1 1% 9 6% 21 15% - - 5 4% 36 26%

Privada - - 24 17% 31 22% 2 1% 23 16% 80 57%

Total geral 1 1% 38 27% 62 44% 3 2% 37 26% 141 100%

Índice FIRJAN de Gestão fiscal - 2016
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Tarifa média

As tabelas a seguir apresentam a tarifa média por m³ dos serviços de água e esgoto para os anos de 2010 e 2017 com as 
variações percentuais. Destaca-se nesse aspecto a variação que ocorreu no valor do m³ de água, nesse período, dentre os 
operadores privados: 117%. 

Tarifa média de água 

Tarifa média (R$/m³)

2010 2017
Variação 

%

Pública 1,71 2,45 43

Privada 1,75 3,80 117

Tarifa média de esgoto

Tarifa média (R$/m³)

2010 2017
Variação 

%

Pública 1,39 1,86 34

Privada 2,96 3,39 14


