
Cagece firma acordo com objetivo de levar 
esgotamento até 2015
A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) fechou um acordo com o Ministério Público do 
Estado (MPE) de ampliar o atendimento de esgoto até 2015. A primeira região atendida deve ser o 
Cariri

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) firmou um acordo de cooperação técnica, junto 
ao Ministério Público do Estado (MPE), para o cumprimento de metas de saneamento básico em 
todo o Ceará. Os objetivos variam de acordo com as regiões e devem ser cumpridos até dezembro 
de 2015. O objetivo é ampliar o atendimento de esgoto no Estado. O Cariri, por exemplo, onde 
devem começar os trabalhos, tem entre 16 mil e 20 mil ligações que poderiam ser feitas e não foram 
realizadas. Nessa região, a cidade com maior número de casas sem esgotamento é Barbalha, com 
25% dos lares ausentes de ligação.

%u201CÉ um número preocupante (em Barbalha) porque o esgoto das ruas, levado pelas chuvas, 
está contaminando o Rio Salgado. A região é abastecida por poços e outro problema é esse esgoto 
estar chegando até o lençol freático e isso pode prejudicar o abastecimento%u201D, afirma o 
diretor comercial da Cagece, Neurisângelo Freitas.

Pelo acordo, um plano de metas deve ser elaborado pelos municípios, com base na legislação 
federal e alinhado ao que o Estado pensa sobre o assunto. Freitas cita o exemplo da Região 
Metropolitana do Cariri, em que as cidades não podem elaborar metas isoladas, já que o uso da água 
é comum e pode acabar interferindo no trabalho da cidade vizinha. %u201C(Em Regiões 
Metropolitanas) não adianta o município pensar isoladamente na solução do seu problema. É 
preciso que ele se alinhe com as cidades vizinhas para que as ações não gerem impactos negativos 
nos outros municípios%u201D, confirma.

Em Fortaleza, cuja rede de esgoto atende, segundo a Cagece, a 86% das residências, as metas ainda 
devem ser elaboradas. 

O acordo ainda inclui a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará 
(Arce), Secretaria das Cidades, Secretaria dos Recursos Hídricos do Ceará, Tribunal de Contas dos 
Municípios e Tribunal de Contas do Ceará. 
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