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Cidade
AUMENTO DE 2,5%

Mesmocom aaplicação datarifa
de contingência, que completou
dois meses de vigência ontem,
os cearenses ainda não aprende-
ram a economizar água. Pelo
contrário.Noperíodo de dezem-
bro de 2015 a janeiro deste ano,
nos municípios onde a cobrança
foi implantada, a população não
só falhou em reduzir os espera-
dos 10% do gasto de água, como
ainda aumentou o consumo em
cercade 2,5% em relação à meta
proposta de uso.

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

Deacordocom aempresa,em
dezembro do ano passado - do
dia19, quando se iniciou a tribu-
tação, ao dia 31 - 7% dos consu-
midores pagaram multa por te-
rem excedido a meta, calculada

a partir da média de consumo
entre os meses de outubro de
2014 e setembro de 2015. O to-
tal recolhido pela empresa com
a taxa foi R$ 12.500. Já em todo
omêsdejaneiro,opercentualde
pessoasqueultrapassaramame-
ta pulou para 29% e a arrecada-
ção atingiu R$ 1,6 milhão. A ta-
xa vale para Fortaleza e as cida-
des da Região Metropolitana.

Para garantir a economia de
água, a população deve dimi-
nuir em 10% oconsumo de água
combasenamédiaanualdeutili-
zação em cada residência.
Quemultrapassaressametaterá
de desembolsar 120% de sobre-
preço em cima dos metros cúbi-
cos a mais.

Cagece
Procuradapelareportagem,aas-
sessoria de comunicação da Ca-
gece informou que a empresa
não iria se pronunciar por meio
de entrevistas.

O secretário de Recursos
Hídricos do Estado, Francisco
Teixeira, afirmou que se sur-
preendeu negativamente com
os índices de consumo após a
implementação da tarifa de con-
tingência.Embora explique que,
nos primeiros meses de ano,
ocorre um aumento natural do
consumoemFortaleza(emvirtu-
de da temporada turística e das

altas temperaturas), o gestor diz
que os números não são os espe-
rados.“Issodemonstraquepreci-
samos trabalhar mais, não só no
esclarecimento junto à popula-
ção sobre a necessidade de eco-
nomizar, como também na ges-
tão dos recursos, aumentando a
eficiêncianaofertaenadistribui-
ção da água”, diz Teixeira.

Segundo ele, a expectativa é
que a tarifa de contingência de-

ve comece a gerar maior impac-
to nos próximos meses. “Como
choveu de forma localizada em
algumas cidades, as pessoas têm
afalsaimpressãodequeoproble-
ma da falta de água está resolvi-
do, mas a preocupação é a mes-
ma”, observa. “Esperamos que,
com a chegada das contas de
janeiro e fevereiro, elas perce-
bam que precisam economizar”,
completa o secretário.

Atarifadecontingênciacome-
çou a ser aplicada no dia 19 de
dezembro do ano passado em
Fortaleza. Na Região Metropoli-
tana, entrou em vigor no dia 20.
A cobrança foi autorizada em
novembro pela Agência Regula-
dora de Serviços Delegados do
Ceará(Arce)epelaAutarquiade
Regulação, Fiscalização e Con-
trole de Serviços Públicos de Sa-
neamento Ambiental (ACFOR).

Oíndiceapresentado
surpreendeu,deforma
negativa,aSecretariade
RecursosHídricos(SRH)
doEstado

Emseu site, a Cagece
disponibiliza um
simulador para
cálculo dameta de
consumo. Tambémé
possível determinar
a cobrança extra

Apesarde contingência,
consumocrescenoCE

Arteurbana
AGENDA.CucaMondubimrecebe,atédomingo (21), o I
Encontrode ArtistasUrbanas deFortaleza.Encontro
fazdebatesobreasmulheres nocenáriodas artes

Chamadado IFCE
SISU2016.OInstitutoFederaldo Ceará (IFCE) inicia,na
segunda-feira (22), a chamadadoscandidatosda lista
deesperadas vagas remanescentes
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2,5% foi o aumento  no consumo de água nas cidades com 
tarifa de contingência em relação à média (calculada com 
base no período de outubro de 2014 a setembro de 2015), 
entre dezembro de 2015 e janeiro de 2016

617 mil m³ no consumo (quantidade suficiente para 
abastecer uma cidade de 137 mil habitantes durante um 
mês) é o que representa esse aumento, sendo 310 mil m³ em 
dezembro último, e 307 mil m³  em janeiro de 2016

7% do total de 
clientes da Cagece 
pagaram a taxa, em 
dezembro de 2015

29% dos clientes 
pagaram taxa em 
janeiro de 2016

29% dos clientes 
pagaram taxa em 
janeiro de 2016

R$ 12.500,00 foi a 
arrecadação com a 
tarifa

R$ 1,6 milhão foi a 
arrecadação 

1.200 milhão m³ por mês é a quantidade 
necessária para reduzir o consumo e atingir 
a meta estabelecida

(*) De 19 a 31 dez


