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Assembleia vai debater reuso de água no
Complexo do Pecém

A Assembleia Legislativa vai debater, a partir das 14 horas desta terça-feira, durante audiência pública, o
reúso da água no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, situado em São Gonçalo do Amarante
(Região Metropolitana de Fortaleza. A iniciativa é do deputado estadual Elmano Freitas (PT). “A
audiência busca debater e agilizar um importante projeto para Fortaleza e para o Ceará, que é o reuso da
água do esgoto da cidade para as indústrias do Pecém liberando assim mais água do Castanhão para o
consumo humano e produção agrícola”, explica Elmano.

Para essa audiência pública, foram convidados representantes da Cagece, do Complexo Industrial e
Portuário do Pecém (CIPP), do Ministério Público Estadual (MP/CE), da Secretaria de Recursos Hídricos
do Estado (SRH), da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (COGERH) e da Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE).

Há um projeto do Gverno do Estado que visa o aproveitamento e transporte de água de reúso, originária
do interceptor oceânico de Fortaleza para o Cipp. O Terminal Portuário do Pecém, administrado pela
Cearaportos, conta com um sistema de tratamento e reúso de efluentes sanitários que tem provocado
expressiva economia no uso da água e sua tarifa. Atualmente, quase 25% da água consumida no
terminal é proveniente de reúso. O sistema reutiliza os efluentes produzidos pela empresa em diversas
atividades, ao invés de lançá-los no solo ou nos recursos hídricos. Esse sistema foi criado e implantado
em 2013 pelo engenheiro civil José Maria Arruda Filho, coordenador de Engenharia e Projetos da
Cearáportos, órgão vinculado à Secretaria da Infraestrutura do Estado (Seinfra).

Em agosto daquele ano, houve uma redução de 38,03% no consumo de água pelos diversos órgãos que
atuam naquele terminal, caindo de 7.870,00 m³, em junho, para 3.915,00 m³, em agosto de 2013.
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