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LIGAÇÕES CLANDESTINAS

Fraudar a rede de abastecimen-
to de água com a adulteração de
hidrômetrosouligaçõesclandes-
tinas é crime, sendo a pessoa
passível de multa e processo pe-

lo ato. Entretanto, muita gente
ignora e insiste em lesar o bem
queéde todos.No Ceará,aCom-
panhiadeÁguaeEsgotodoEsta-
do (Cagece) identifica uma mé-
dia de quatro ligações clandesti-
nas por dia ou 115 por mês. Em
30 meses de trabalho (entre ja-
neiro de 2013 e junho de 2015),
a empresa flagrou 3.442 “ga-
tos”. Somente nos seis primeiros
mesesdesteano,foram784frau-
des desta natureza.

De acordo com o gerente de
Controle de Perdas e Eficiência
Energética da Companhia, Luiz
Celso Braga, as infrações causa-
das propositalmente pelo usuá-
rio, com o intuito de alterar o
real consumo de água, causa de-
sequilíbrio hidráulico no siste-
ma, já que é retirado um volume
de água que não é faturado, po-
dendo desestabilizar o abasteci-
mento dos moradores próximos
aos fraudadores. Contudo, a

açãocomprometeofornecimen-
to não só de um bairro específi-
co, mas de toda a cidade. “Quem
faz isso consome três ou quatro
vezes do que o usuário que está
regularizado e isso complica e
prejudicada todo o sistema. E
issorecai,principalmente,emci-
ma da população”, avalia.

Tecnologia

Ele explica que os técnicos da
Cagece percorreram durante es-

se período mais de 10 mil Km,
sendomais de6milcomousoda
tecnologia do geofone. “Um ins-
trumento que identifica os vaza-
mentos e gatos ocultos”, diz.

Luiz Celso reafirma que frau-
dar o sistema de abastecimento
de água de um imóvel é crime e,
isso, aponta, a pessoa deve se
conscientizar cada vez mais. “O
cidadão pode e deve nos ajudar
sem medo”, diz.

Para isso, aconselha, na sus-

peita de fraude, o correto é apli-
car um termo de ocorrência da
ação, descrevendo o processo e
informandoalocalizaçãodapos-
sível ligação clandestina.

Havendo comprovação, frisa,
a multa é aplicada de acordo
comascondiçõesdafraude,sen-
do entre R$197 e R$ 3 mil. A
variaçãodependedotipodeesta-
belecimento, podendo ser resi-
dencial ou comercial. “A multa é
alta, no entanto, entramos em
negociaçãocomaAgênciaRegu-
ladoradeServiçosPúblicosDele-
gadosdoEstadodoCeará(Arce)
para que o valor aumente. É pre-
ciso punir quem faz esse tipo de
irregularidade”, salienta.

Denúncias

Por isso, garante, é importante
quea população entre em conta-
to com a Cagece, imediatamen-
te, sempre que perceber indícios
de fraudes na rede de abasteci-
mento.LuizCelsotambémexpli-
caque, atualmente, a perda ope-
racional de água da companhia
gira em torno de 26% em todo o
Estado, de acordo com o Índice
de Água Não Faturada (Ianf).
ConsiderandoapenasFortaleza,
o Inaf gira em torno de 32%.

“Essa perda está diretamente re-
lacionada às ligações clandesti-
nas,vazamento,hidrantesdefei-
tuosos, entre outros”, diz.

Amédianacionalde águanão
faturadachegaa30%.“Nãoesta-
mos tão diferentes assim desse
cálculo”,avalia. Porém, ressalta,
a Cagece tem realizado uma ver-
dadeira força-tarefa no sentido
de evitar ao máximo as ocorrên-
cias de perda de água, além de
trabalhar constantemente para
que este índice seja reduzido pa-
ra abaixo de 25%.

A Companhia diz que as per-
das são diferentes de desperdí-
cio.A empresa não calculao des-
perdício de água, pois depende
de cada cliente. Já as perdas são
o que a Cagece vê extraviado de
água, que é colocado no sistema
de abastecimento, mas, por al-
gum motivo, não chega ao clien-
te, nos casos de fraudes, ligações
clandestinas e vazamentos.

Ele destaca que, apesar des-
ses problemas, o consumo mé-
dio mensal de água em Fortale-
za teve uma queda de 5% no
primeiro semestre deste ano em
comparação com igual período
de 2014, passando de 56 mi-
lhões de metros cúbicos para 53
milhões m³.
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