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ESGOTO A CEU ABERTO

Mananciais sofrem com esgotamento
sanitário irregular em Barbalha e Juazeiro

Samylla Alves
jornalismo@cearanews7.com.br

   

As águas subterrâneas do Cariri são
importantes fontes de abastecimento. Nas
cidades de Barbalha e Juazeiro do Norte, o
abastecimento público provém de água
subterrânea, por meio de poços profundos ou
fontes, cerca de 90%,  cuja prestação de
serviços é realizada, principalmente, pela
Companhia de Água e Esgoto do Ceará
(Cagece). Alguns poços da Bacia Sedimentar do
Cariri localizamse dentro de aglomerados
populacionais e sofrem interferências em sua
qualidade, devido ao lançamento de esgoto in
natura do solo e em mananciais superficiais da região.

Análises de controle de qualidade da água da Cagece e relatórios de fiscalização da
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce)
demonstram redução da qualidade da água destes mananciais, em função da frequente
presença de nitrato nas amostras, o que indica a presença de poluentes na água. A
situação é preocupante e tem chamado a atenção dos órgãos públicos para a instalação
de um sistema de esgotamento sanitário adequado.

Leia mais na edição desta semana do Jornal do Cariri.
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