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Juazeiro do Norte. A região
do Cariri vive franca expansão,
sobretudo as cidades de Juazei-
ro do Norte, Crato e Barbalha,
quecompõem o triângulo Craju-
bar.Juntoaocrescimentoeconô-
micoedemográfico,surgempro-
blemas estruturais, presentes
em grandes centros, como é o
casoda ausência de saneamento
básico. Apesar dos investimen-
tos na expansão dos sistemas de
esgoto,existeumaresistênciada
população em utilizar a rede.

Um estudo realizado, no ano
passado, em conjunto com a
Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados do Estado
do Ceará (Arce), Companhia de
Água e Esgoto do Ceará (Cage-
ce), Ministério Público do Ceará
(MP-CE) e Instituto Trata Brasil,
demonstroureduçãonaqualida-
de das águas subterrâneas, prin-
cipal fonte de abastecimento da
área. O declínio da qualidade foi
apontado em função da presen-
çaconstantedenitratonasamos-
trasrecolhidas, indicandoaexis-
tência de poluentes na água.

Amáqualidadepodeserjusti-
ficada pela infiltração das fossas
domésticas,bemcomopelaexis-
tência de esgotos lançados a céu
aberto. Os mesmos estudos
apontaram traços de metais pe-
sados, provenientes possivel-
mente das atividades da indus-
triais que atuam principalmente
em Juazeiro do Norte.

Debate
Paradiscutirosavançosedesafios
doesgotamentosanitárionoCari-
ri, os órgãos se reuniram no início
dasemanaque passou,no Institu-
to Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará (IFCE) –
CampusJuazeirodoNorte.Duran-
teseminário,opresidentedaCage-
ce, Neuri Freitas, lançou a campa-
nha para sensibilizar moradores
paraa interligaçãoà redede esgo-
tamentosanitário.Acampanhavi-
sa conscientizar a população para
autilização doserviço nagarantia
desaúde,preservaçãodosmanan-
ciaisevalorizaçãodacidade.

Atualmente, dos 35% dos sis-
temas disponibilizados em Jua-
zeiro, apenas a metade das resi-
dências está ligada. Em Barba-
lha, a sede do município está
comdisponibilidadeemsuatota-
lidade, porém, onúmero de resi-
dências ligadas aos sistema de
coleta é ínfimo. Para alavancar o
serviço, equipes da Gerência de
Responsabilidade e Interação
Social(Geris)daCageceirãorea-
lizar visitas para orientar os mo-
radores, distribuindo materiais
educativos com instruçõessobre
como fazer a interligação à rede
coletora da Cagece e os benefí-
cios obtidos com a ação.

Noentanto,algumas açõesde
sensibilizaçãojáforamadotadas
pelo Ministério Público, como a
“Carta Cariri”, entregue em
2013aosmoradoresjábeneficia-

dos com rede de esgotamento,
que alerta sobre a necessidade
dainterligaçãoparaevitarconta-
minação de mananciais devido
aodescarteinadequadodoesgo-
to produzido pelos imóveis. A
Procuradora de Justiça do Esta-
do do Ceará, Sheila Pitombeira,

avaliou como positivos os avan-
ços da "Carta Cariri" conquista-
dos nos últimos meses.

Problemática
Segundo a Arce, um dos princi-
pais desafios para se atingir a
universalização do saneamento

básico é fazer a população se
conscientizar da necessidade de
terem suas casas interligadas à
rede de esgoto. Em contraparti-
da, segundo pesquisa do Institu-
to Trata Brasil, “mesmo tendo
consciência da importância de
contar com os serviços, grande

parte dos usuários não pagaria
parater odomicílioligadoàrede
coletora de esgotos”.

De acordo com relatório da
CartaCariri,“éurgenteanecessi-
dade da expansão das redes de
coleta e tratamento de esgotos
nas cidades do Cariri”. “É funda-

mentalqueapopulaçãojácober-
tacomredesde coletaseconecte
a essas redes”, disse o presidente
da Cagece. Somente em Juazei-
ro do Norte e Barbalha, há
48.800 imóveis com rede de es-
gotamento disponível. Desse to-
tal,quaseametadecontinualan-
çando dejetos nas ruas e nas fos-
sas, poluindo o lençol freático.

Impacto
Além da qualidade do lençol
freático, a ausência de sanea-
mento básico na Região impacta
tambémgrandepartedapopula-
ção, principalmente por conta
da exposição dos moradores a
doenças de veiculação hídrica. A
maiorpartedasdoençasexisten-
tes está diretamente ligada ao
esgotamentosanitárioinadequa-
do. Estudo do Banco Nacional
deDesenvolvimentoEconômico
e Social (BNDES) estima que
65% das internações em hospi-
taisde criançascom até dez anos
de idade sejam provocadas por
enfermidades provenientes da
deficiênciaouinexistênciadees-
goto e água limpa.

O alto índice de doenças pode
ser justificado pela quantidade
de pessoas que vivem às mar-
gensdeesgotos.SegundooInsti-
tutoBrasileirode GeografiaeEs-
tatística (IBGE), Censo 2010,
aproximadamente 300 mil pes-
soas da Região Metropolitana
do Cariri, de um total de
564.478 habitantes, convivem
com os esgotos a céu aberto.

ACagecelembraqueoesgota-
mento sanitário em qualquer
área urbana é fundamental para
a garantia da saúde. A coleta por
meio de uma rede própria é im-
portanteporqueevitaacontami-
nação do solo, águas subterrâ-
neas e outros mananciais que
sãoimportantesfontesdeabaste-
cimento de água. Além disso, o
usodefossassépticasouodespe-
jo indevido em ruas e outros lo-
cais aumenta a probabilidade de
risco à saúde da população por
contaminação pelo esgoto.
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Devidoà localizaçãonaSub-baciado
Rio Salgado, a Região Metropolitana
doCariri (RMC)possuiumgrandepo-
tencial hídrico em relação às outras
bacias sedimentares do Estado, sen-
do considerada a mais importante
fontedeabastecimento, tantoparaa
populaçãourbanaquantoparaasco-
munidadesrurais.

Cidades como Juazeiro do Norte,
Crato e Barbalha têm, atualmente, o
seu abastecimento públicomajorita-
riamente pormeio de poços profun-
dos ou fontes. Desta forma, poluição
hídricaporesgotospodevirainterfe-
rir na qualidade da água, podendo
acarretar,entreoutrascoisas,proble-
masnasaúdedapopulação.

Há14anosaArceatuanaregula-
mentação e fiscalizaçãodos serviços
de água e esgoto no Estado, avalian-
doossistemasoperadospelaCagece.
A fiscalização envolve uma série de
etapas e procedimentos, nos quais a
Agência verifica o cumprimento de
aspectosqueavaliamaprodução,tra-
tamento, aduçãoe distribuição, além
docontroleequalidadedaágua,com
basenas leis,normaseregulamentos
aplicáveisàprestaçãodosserviços.
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