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Desempenho Institucional 
AGERSA 2021



Contextualização

O ano de 2021 foi marcado por inúmeros desafios,

dentre estes, a continuidade da propagação da

COVID-19.

A Agencia Reguladora, dentre outros aspectos,

buscou encontrar soluções para otimizar a utilização

do transporte coletivo de passageiros, com a

reconfiguração da grade de horários e o novo

aplicativo Ponto Cachoeiro, além disso, foram

retomadas as obras de esgotamento sanitário na

Cidade Cachoeiro de Itapemirim em função do

acompanhamento do projeto TRATAR.



TRANSPORTE COLETIVO 
DE PASSAGEIROS



DIRETORIA DE REGULAÇÃO 1:

A Diretoria de Regulação 1 da AGERSA desde 2015 regula o

Contrato de Concessão nº 056/2015, o qual trata do serviço de

transporte coletivo municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

A regulação do serviço de transporte coletivo municipal abrange

o acompanhamento operacional das linhas e a verificação de

cumprimento das obrigações contratuais por parte da

concessionária.

A equipe da Diretoria de Regulação 1 da AGERSA conta

atualmente com 6 servidores: 2 técnicos de regulação e 4

auditores fiscais, cujos trabalhos são realizados através de

diligências em campo e com o auxilio dos Sistemas de

Monitoramento de Frota (SVG) e de Dados da Bilhetagem

Eletrônica (Datasaas).



Ações durante o ano de 2021:

• Realização de constantes ajustes operacionais

visando a adequação do serviço de transporte à 

Pandemia;

• Lançamento do Aplicativo Ponto Cachoeiro;

- 3.200 downloads;

- 100 acessos simultâneos.

• Implementação de novas rotinas de trabalho voltadas

para o funcionamento do Aplicativo Ponto Cachoeiro;

• Intesificação das ações de campo em virtude da

Pandemia.



Versão de Lançamento do Aplicativo

PONTO CACHOEIRO



PONTO CACHOEIRO



PONTO CACHOEIRO



Ações Propostas no TRANSPORTE para 2022:

1.Implantação do SISTEMA DE CONTROLE DE QUALIDADE:

1.1. Índice de Cumprimento de viagem - Dez/2021: 99,7%;

1.2. Índice de Pontualidade - Dez/2021: 82,0%;

1.3. Índice de Falha Mecânica - Dez/2021: 0,25%;

2. Implantação de consulta on-line e gratuita do extrato da

bilhetagem eletrônica para os usuários do Cartão Melhor.

3. Fixação de cobertura mínima para o serviço de transporte.

4. Estabelecimento de porcentagem mínima de pontualidade

para o serviço de transporte.
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Evolução anual de passageiros do TRANSPORTE 
COLETIVO

De acordo com dados obtidos

pela Agência Reguladora, os

números de passageiros

Equivalentes apresentava viés de

estabilização até 2019, em

2021, percebe-se um pequeno

aumento em relação a 2020,

cerca de 7,26%. Neste passo,
devido ao relaxamento das
medidas restritivas, nota-se um
aumento nas gratuidades, cerca
de 2,01% em relação a 2020.
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PARTICIPAÇÃO POR TIPO DE 
USUÁRIO (ANO 2018) 

PARTICIPAÇÃO POR TIPO DE 
USUÁRIO (ANO 2021) 
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Atividades desenvolvidas no Transportes :

- 374 Ajustes Operacionais;

- 631 Movimentações processuais (processos analisados e 

despachados);

- 111 Autuações lavradas;

- 303 Notificações emitidas;

- 180 Vistorias veiculares realizadas;

- 180 Alvarás expedidos;

- 682 Ações Fiscais em campo;

_____________________________________________________

Total de 2.461 ações voltadas para o serviço de transporte 

coletivo municipal



SANEAMENTO



De acordo com a Lei 14.026/20, podemos 
definir como saneamento básico o conjunto 
de serviços, infraestruturas e instalações 
operacionais de abastecimento de água 
potável, esgotamento sanitário, limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos e 
drenagem e manejo das águas pluviais 
urbanas.

A propagação de doenças é um dos impactos

mais relevantes da falta de saneamento

básico para a saúde. Em sua maioria, as

patologias estão relacionadas ao contato com a

água contaminada, seja pela ausência de

abastecimento de água potável ou de coleta e

tratamento do esgoto.

Saneamento Básico



Ações desenvolvidas em 2021

• Contrato de Análise da qualidade da Agua e Esgoto (empresa CETAN, contratada em abril

de 2021 e o valor global do contrato corresponde a aproximadamente a R$157.000,00);

• Fiscalização dos Índices da Coleta e Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’S);

• Fiscalização das Estações de Tratamento de Água, para melhor qualidade de água tratada 

(ETA’S);

• Fiscalização da manutenção dos Bens Reversíveis.

• Início do Contrato de Revisão Econômica e Financeira do Contrato do Saneamento



• Verificação em campo de todos os pedidos de extensão de redes de água e 

esgoto;

• Acompanhamento em todas as frentes de obras de extensão de rede de água e 

esgoto;

• Entrega de extensão de rede das comunidades : Conduru, Itaoca e Soturno com 

obras em andamento;

• Verificação de campo todas as demandas de carro pipa na área rural.

Ações desenvolvidas em 2021



Coleta das amostra para análises

Sede e Distritos

Coleta na ETA de Pacotuba Coleta na ETE de Pacotuba Coleta na ETE de Itaoca 



Resultados das Análises
Número de Coletas e Análises de Água – DISTRITOS

ano de 2021
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Resumo dos Resultados das Análises
Número de Coletas de Rede de Distribuição na SEDE
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Resumo dos Resultados das Análises
Número de Coletas e Análises de Esgoto na ETE SEDE e DISTRITOS

Entre Maio a Dezembro de 2021
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Vistorias em Bens Reversíveis

Equipamentos e Estruturas

Vistoria na ETE de Burarama Vistoria na ETA de Pacotuba



Vistorias em Bens Reversíveis

Equipamentos e Estruturas

Vistoria na ETE de Alto Moledo Vistoria na ETA de Burarama



Vistorias de Bens Reversíveis

Fiscalização das manutenções

nos equipamentos e de suas estruturas

Vistoria na ETA de SEDE Vistoria na ETA de Itaoca



Evolução das Notificações 2020 e 2021

Na etapa de fiscalização e regulação, dentre outras,  são verificadas : 

• Condições dos sistemas operacionais e constatadas eventuais irregularidades; 

• Identificação de aspectos que podem ser melhorados; 

• Confronto de Parâmetros de qualidade perseguidos pelo Prestador e 

permitindo ao Poder Concedente oferecer ao usuário um serviço público de 

excelência;

• Acompanhamento dos investimento programados pelo plano de Saneamento. 
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14

Notificação em 2020 Notificações em 2021



Vistorias nas Obras de Extensão de Rede

Extensão de rede de Esgoto - São Lucas Extensão de rede de Esgoto – Soturno



Projeto Tratar

Desde 2017 foram realizados diagnósticos do funcionamento das redes coletoras de cada

uma das 14 bacias de esgotamento da sede e também dos distritos do interior. Os

diagnósticos envolveram a análise do cadastro técnico das redes coletoras e fiscalizações

de campo, com objetivo de identificar o funcionamento das redes de esgotamento em

relação à destinação dos esgotos coletados, ou seja, destinação para a estação de

tratamento, destinação para tomadas de tempo seco (TTS) ou destinação diretamente em

cursos d’água.

As informações da fiscalização geraram a caracterização e a localização de “pontos

fracos” do sistema de esgotamento, apontando áreas específicas com necessidades de

execução de melhorias. A partir dessas informações, desde 2017 a Agersa elabora em

conjunto com a concessionária uma programação de investimentos anuais para a

execução das melhorias nos sistemas de esgotamento nas áreas identificadas. O foco é a

eliminação de lançamentos diretos de esgoto em cursos hídricos.



A partir dessas informações foi possível à Agersa realizar junto à concessionária um

trabalho de programação de execução de investimentos para a implantação das melhorias

necessárias no sistema de esgotamento, tendo como foco inicial a eliminação de

lançamentos diretos de esgoto em cursos hídricos. Desse modo, com base nos resultados

do diagnóstico, a concessionária vem realizando desde 2017 obras de melhorias nas

diversas bacias de esgotamento.

Índices apresentados na sede Municipal 2017- 2021

Projeto Tratar

Redes coletoras construídas 32 Km

Redes com lançamento em TTS (SSA e SU) 84Km

Acréscimo de redes conectadas à estação de tratamento 116Km



Entre 2020 e 2021 

foram construídos: 

• conexão de mais

116 Km de redes já

existentes à ETE.

Gráfico de Percentual de Redes
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Classificação das redes

Janeiro 
2017

Dezembro
2021

Km % Km %

Redes conectadas diretamente à ETE 296 63 412 84

Redes com lançamento em TTS (SSA e SU) 87 18,5 63 13

Redes com lançamento em curso d’água (SSA e SU) 87 18,5 14 3



* São dados de relatórios de analise, determinando, quantitativos em metros de redes construídas, acréscimo de redes conectadas

e percentual de redes conectadas ao tratamento após as melhorias por bacia de esgotamento (sede municipal).

RESULTADOS POR BACIA DE ESGOTAMENTO

NA SEDE DO MUNICÍPIO

BE 
Redes   

Construídas

Redes    
existentes 
conectadas 

após as obras 

Acréscimo 
redes 

conectadas 

Percentual de 
redes 

conectadas 
antes das obras 

Percentual de 
redes 

conectadas após 
as obras 

Aeroporto / Rui P. Bandeira 5.308 30.820 36.128 0% 87%

Amaral 2.020 3.940 5.960 70% 99%

Amarelo 1.630 3.850 5.480 77% 95%

Arariguaba 1.130 2.760 3.890 46% 98%

Basileia 3.140 2.950 6.090 76% 99%

Centro / G. Machado 728 4.890 5.618 12% 42%

Cobiça 1.089 3.160 4.249 92% 99%

Coramara / G. Carone 10.240 15.539 25.779 65% 82%

Independência 1.220 6.345 7.565 62% 88%

Monte Belo / União 490 - 300 37% 41%

Rubem Braga 2.540 5.870 8.410 74% 91%

Santo Antônio 280 150 430 72% 74%

Sumaré 496 2.030 2.526 37% 97%

Valão 178 1.736 1.914 72% 88%

Vila Rica / T. Leite 1.390 - 1.390 86% 86%

TOTAIS 31.879 84.040 115.919 63% 84%



RESULTADOS POR BACIA DE ESGOTAMENTO 

NA SEDE 
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Situação apurada em 2017



Situação atual em 2021



Resultados nos Distritos

No interior, foram executadas obras nas Bacia de Esgotamento

Redes construídas: 

• Conduru passou de 80% 

para 100% o percentual de 

redes coletoras conectadas 

ao tratamento

• Itaoca este percentual 

passou de 94% para 100%

• Alto Moledo já contava 

com um percentual de 

100% de redes 

conectadas, porém com 

baixa cobertura da rede 

coletora, o que foi objeto 

das obras executadas.

• Soturno está com obras 

em andamento, de modo 

que não foi finalizada a 

avaliação dos resultados 

em termos de aumento do 

percentual de redes 
conectadas ao tratamento.
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Redes Construídas (m)
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Pontos Pendentes

Em termos de pontos pendentes associados a redes com lançamentos diretos de

esgoto em curso d’água, redes mistas e tomadas de tempo seco, a situação atual de

cada bacia de esgotamento (BE).

Bacia de Esgotamento

Separador 
absoluto 

conectado a TTS 
(m)

Separador absoluto 
com lançamento direto 

em c. d’água (m)

Sistema unitário 
conectado a TTS (m)

Sistema unitário 
com lançamento 

direto em c. d’água 
(m)

Total

Coramara / G. Carone 12.910 1.674 3.640 2.080 20.304 

Santo Antônio 8.190 165 4.590 185 13.130 

Monte Belo / União 8.160 1.180 785 1.340 11.465 

Centro / G. Machado 5.860 360 3.970 480 10.670 

Rubem Braga 3.710 90 920 20 4.740 

Vila Rica / T. Leite 1.750 - 2.420 - 4.170 

Amarelo 1.130 - 470 - 1.600 

Aeroporto / Rui P. Bandeira 
820 2.000 1.720 760 5.300 

Valão 90 758 330 90 1.268 

Independência 65 110 1.230 1.890 3.295 

Amaral - 100 - 140 240 

Arariguaba - 40 - 70 110 

Basileia - - 130 130 

Cobiça 220 - 180 400 

Sumaré - 115 - 115 



Pontos Pendentes

As bacias com maiores quantitativos de redes associadas a pontos fracos após as melhorias já

realizadas são Coramara/G. Carone, Sto. Antônio, Monte Belo/União e Centro/G. Machado,

respectivamente.



Auditoria ACERTAR

Auditoria das informações prestadas pela concessionária ao SNIS

(Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento) – ano de 2019:

• Análise dos controles de riscos nos processos de gestão da informação

• Análise da exatidão das informações prestadas

RESULTADOS DOS TESTES
A metodologia Acertar prevê a realização de 120 testes de controle, 

Nível de implementação de controles nos processos 

de gestão da informação (116 testes):de confiança. 

Referente às informações fornecidas pela BRK Ambiental, foram realizados 

117 destes controles, sendo que 1 deles não foi aplicável, uma vez que não 

houve reavaliação de ativos em 2019. Portanto, dos 120 controles de 

confiança, os percentuais de resultados foram os seguintes:

Nível de exatidão das informações (51 testes):o 



RESULTADO FINAL

Notas de Certificação 

por informação

Nota 1  Controles não implementados e baixa exatidão de valor

AG028 Consumo total de energia elétrica nos sistemas de água

ES028 Consumo total de energia elétrica nos sistemas de esgotos

Nota 2 Controles parcialmente implementados e baixa exatidão de valor

FN023 Investimento realizado em abastecimento de água pelo prestador de serviços

FN024 Investimento realizado em esgotamento sanitário pelo prestador de serviços

FN025 Outros investimentos realizados pelo prestador de serviços

FN030  Investimento com recursos próprios realizado pelo prestador de serviços

AG003 Quantidade de economias ativas de água

AG013 Quantidade de economias residenciais ativas de água

AG021 Quantidade de ligações totais de água

ES007 Volume de esgoto faturado

Nota 3 Controles implementados e baixa exatidão de valor

FN015 Despesas de exploração (DEX)

FN017 Despesas totais com os serviços (dts)

FN021 Despesas fiscais ou tributárias computadas na dex

FN022 Despesas fiscais ou tributárias não computadas na dex

AG001 População total atendida com abastecimento de água

FN006 Arrecadação total

AG024 Volume de água de serviço

ES001 População total atendida com esgotamento sanitário

ES005 Volume de esgoto coletado

QD011 Quantidade de extravasamentos de esgotos registrados

QD026 Quantidade de amostras analisadas para aferição de coliformes totais

QD027 Quantidade de amostras analisadas para coliformes totais fora do padrão

Nota 4 Controles parcialmente implementados e média exatidão de valor

FN001 Receita operacional direta total

FN002 Receita operacional direta de água

FN003 Receita operacional direta de esgoto

FN005 Receita operacional total (direta + indireta)

AG026 População urbana atendida com abastecimento de água

ES026 População Urbana Atendida com Esgotamento Sanitário

FN026 Quantidade total de empregados próprios

Nota 6 Controles parcialmente implementados e com alta exatidão de valor

FN013 Despesa com energia elétrica

AG002 Quantidade de ligações ativas de água

AG004 Quantidade de ligações ativas de água micromedidas

ES002 Quantidade de ligações ativas de esgoto

ES003 Quantidade de economias ativas de esgoto

AG005 Extensão da rede de água

ES004 Extensão da rede de esgoto

AG006 Volume de água produzido

AG012 Volume de água macromedido

AG019 Volume de água tratada exportado

ES006 Volume de esgoto tratado

Nota 7 Controles implementados e com alta exatidão de valor

FN004 Receita operacional indireta

FN010 Despesa com pessoal próprio

FN011 Despesa com produtos químicos

FN014 Despesa com serviços de terceiros

FN016 Despesas com juros e encargos do serviço da dívida

FN019 Despesas com depreciação, amortização do ativo diferido e provisão 

FN027 Outras despesas de exploração

FN028 Outras despesas com os serviços

FN037 Despesas totais com o serviço da dívida

AG010 Volume de água consumido

AG011 Volume de água faturado

Auditoria 

ACERTAR



Atualmente as localidades escolhidas para receberem as obras de extensão de

redes de água tratada são abastecidas por meio de carros-pipa ou utilizam os

mananciais locais. Além daquelas escolhidas, são abastecidas também as

localidades de Alto Moledo, Cocui, Pacotuba, São Simão e Córrego do Braz.

Além de levar um serviço fundamental às comunidades, que proporciona

melhoria na qualidade de vida e das condições de saúde dos moradores, o

investimento planejado pelo município vai garantir diversos benefícios

econômicos e sociais para as áreas atendidas.

Fornecimento de Agua potável

através de carro pipa



Ações Propostas no SANEAMENTO em 2022:

• Continuidade das análises de água e esgoto;

• Publicação da Resolução das penalidades aplicáveis ao prestador de serviço;

• Publicação da Resolução normativa referente à prestação dos serviços de

esgotamento sanitário;

• Finalização do primeiro ciclo de fiscalização das ETA’s;

• Finalização do primeiro ciclo de fiscalização das ETE’s;

• Acompanhamento da fiscalização do Plano Plurianual de Manutenção;

• Finalização do diagnóstico do Tratar nos distritos;

• Acompanhamento do cronograma de obras 2022.

• Implementação do Projeto ACERTAR.





Estacionamento Rotativo

O serviço de estacionamento rotativo tem por

objetivo atender as demandas por vagas de

estacionamento, garantindo a mobilidade e o fluxo

contínuo das pessoas ao comércio e serviços.

Além de democratizar o uso do espaço público, e

estimular o desenvolvimento e contribuir para a

melhoria da mobilidade urbana nas regiões onde

é implantado.



Como funciona:

Horário de funcionamento:

De segunda a sexta-feira,
das 8h às 18h.

Aos sábados, das 8h às 12h.

Permanência máxima em 
cada área:

•Área Azul: 2h;

•Área Verde: 4h.

Valores cobrados:
Carros – Área Azul
. 1 hora R$ 2,50
. 2 horas R$ 3,50

Carros – Área Verde
. 1 hora R$ 2,00
. 2 horas R$ 3,00
. 3 horas R$ 4,00
. 4 horas R$ 5,00

Motos – Área Azul
. 1 hora R$ 0,50
. 2 horas R$ 1,00

Motos – Área Verde
. 2 horas R$ 0,50
. 3 horas R$ 1,00
. 4 horas R$ 1,50



Fiscalização da Operação

Decreto n° 31.106/2021

Art. 1º Fica transferida a fiscalização da operação do estacionamento rotativo

público pago do Município de Cachoeiro de Itapemirim, que passará a ser realizada pela

Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de

Itapemirim – AGERSA [...]

Disponível em:

https://agersa.es.gov.br/site-agersa/wp-content/uploads/2022/01/decreto-no-31.106.pdf

https://agersa.es.gov.br/site-agersa/wp-content/uploads/2022/01/decreto-no-31.106.pdf


Ouvidoria

A OUVIDORIA da AGERSA é um canal direto com os 
usuários que desejam registrar suas reclamações, 
elogios, denúncias e sugestões sobre os SERVIÇOS 
PÚBLICOS DELEGADOS de Cachoeiro de Itapemirim.
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Canais de Comunicação:

Site:   www.agersa.es.gov.br



Canais de Comunicação:

Site:   www.agersa.es.gov.br



Canais de Comunicação:



OUVIDORIA AGERSA

0800-283-4048

E-mail:   ouvidoria@agersa.es.gov.br

Site:   www.agersa.es.gov.br


