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Apesar da escassez, muitos ainda não entenderam a
necessidade de economizar água e continuam desperdiçando (
FOTO: JL ROSA )

00:00 · 20.02.2016 por Vanessa Madeira - Repórter

Mesmo com a aplicação da tarifa de contingência, que completou dois meses de
vigência ontem, os cearenses ainda não aprenderam a economizar água. Pelo contrário.
No período de dezembro de 2015 a janeiro deste ano, nos municípios onde a cobrança foi
implantada, a população não só falhou em reduzir os esperados 10% do gasto de água,
como ainda aumentou o consumo em cerca de 2,5% em relação à meta proposta de uso.

Conforme a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), foram utilizados 617 mil
m³ de recurso a mais, quantidade que é suficiente para abastecer uma cidade de 137 mil
habitantes durante um mês.

De acordo com a empresa, em dezembro do ano passado - do dia 19, quando se iniciou a
tributação, ao dia 31 - 7% dos consumidores pagaram multa por terem excedido a meta,
calculada a partir da média de consumo entre os meses de outubro de 2014 e setembro
de 2015. O total recolhido pela empresa com a taxa foi R$ 12.500. Já em todo o mês de
janeiro, o percentual de pessoas que ultrapassaram a meta pulou para 29% e a

arrecadação atingiu R$ 1,6 milhão. A taxa vale para Fortaleza e as cidades da Região Metropolitana.

Para garantir a economia de água, a população deve diminuir em 10% o consumo de água com base na média anual de utilização em cada
residência. Quem ultrapassar essa meta terá de desembolsar 120% de sobrepreço em cima dos metros cúbicos a mais.
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Cagece

Procurada pela reportagem, a assessoria de comunicação da Cagece informou que a empresa não iria se pronunciar por meio de
entrevistas.

O secretário de Recursos Hídricos do Estado, Francisco Teixeira, afirmou que se surpreendeu negativamente com os índices de consumo
após a implementação da tarifa de contingência. Embora explique que, nos primeiros meses de ano, ocorre um aumento natural do
consumo em Fortaleza (em virtude da temporada turística e das altas temperaturas), o gestor diz que os números não são os esperados.
"Isso demonstra que precisamos trabalhar mais, não só no esclarecimento junto à população sobre a necessidade de economizar, como
também na gestão dos recursos, aumentando a eficiência na oferta e na distribuição da água", diz Teixeira.

Segundo ele, a expectativa é que a tarifa de contingência deve comece a gerar maior impacto nos próximos meses. "Como choveu de forma
localizada em algumas cidades, as pessoas têm a falsa impressão de que o problema da falta de água está resolvido, mas a preocupação é
a mesma", observa. "Esperamos que, com a chegada das contas de janeiro e fevereiro, elas percebam que precisam economizar", completa
o secretário.

A tarifa de contingência começou a ser aplicada no dia 19 de dezembro do ano passado em Fortaleza. Na Região Metropolitana, entrou em
vigor no dia 20. A cobrança foi autorizada em novembro pela Agência Reguladora de Serviços Delegados do Ceará (Arce) e pela Autarquia de
Regulação, Fiscalização e Controle de Serviços Públicos de Saneamento Ambiental (ACFOR).


