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BALANÇO DA CAGECE

242
mil pessoas têm consumo de água acima da
meta na RMF
Consumidores pagaram R$ 5,4 milhões em taxa extra à Cagece por descumprirem a regra de economizar água
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00:00 · 28.05.2016 por João Lima Neto - Repórter

A redução do consumo de água em Fortaleza e Região Metropolitana foi de apenas 5,2% no mês de abril. A meta mensal da Companhia de
Água e Esgoto do Ceará (Cagece) é de 10%. No último mês, os dados da empresa apontam que 242 mil consumidores apresentaram
consumo superior à meta, logo, pagaram adicional sobre o consumo excedente de água. A soma mensal da quantia chegou ao valor de
R$5,4 milhões. A tarifa de contingência está no seu quinto mês de aplicação.

Apesar da diminuição do consumo, o superintendente comercial da Cagece, Agostinho Moreira, informa que a redução do consumo ainda
deve ser mais praticada nas residências. "Demoramos cinco meses para reduzir o que deveríamos diminuir em um único mês", destacou.
Moreira acredita que as medidas de contingência estão dando resultado.
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Sobre o plano de racionamento para Fortaleza, que está sendo elaborado pela Companhia, por solicitação da Autarquia de Regulação,
Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental (Acfor), o superintendente avalia que não vai ser necessária a
utilização do mesmo. "Estamos elaborando, mas acreditamos que não vá acontecer", afirma.

A tarifa de contingência, que entrou em vigor no dia 19 de dezembro de 2015, é aplicada pela Cagece aos consumidores que não reduzirem
o consumo de água durante o período de escassez. A média mensal de consumo da Capital e da RMF é de 12 milhões de m³ e, para atingir a
meta estabelecida pelo mecanismo de contingência, o volume consumido deve ser reduzido em cerca de 1,2 milhão m³. A meta é calculada
a partir da média registrada entre outubro de 2014 a setembro de 2015, tendo sido definida e informada para cada cliente nas contas do
mês de novembro último, quando o mecanismo foi autorizado pelas agências reguladoras, no caso a Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce).

Açudes

Os dados de monitoramento da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) mostram que os açudes que abastecem a Região
Metropolitana de Fortaleza estão, atualmente, com apenas com 20,37%. A capacidade total é de 1.171 hm³ e o índice registrado, até a
manhã de ontem, era de 279,42 hm³. Outros 118 açudes do Estado estão com volume inferior a 30%.

A reportagem conversou com o Presidente da Cagece, Neurisângelo Freitas, na última terça-feira (24), durante encontro com a Agência
Nacional de Águas (ANA), realizado na Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). Com a finalidade de trocar experiências e
apresentar o cenário do Estado do Ceará referente ao abastecimento de água, dirigentes da ANA se reuniram com representantes dos
órgãos estaduais ligados à questão da seca e do abastecimento de água.

Conforme o presidente, o consumo vem caindo, mas ainda requer atenção da população. "Percebemos que o consumo tem reduzido e, nos
últimos meses, a redução fica variando entre 3,5% a 5% por mês, em relação ao que era praticado dentro da Companhia". Conforme o gestor,
Fortaleza e RMF têm uma estrutura hídrica melhor do que os municípios do Interior, o que diminui o risco de futuros racionamentos. "Devido
aos vários açudes que abastecem a cidade, a Capital tem uma situação mais favorável de abastecimento".

Os técnicos da ANA conheceram as ações desenvolvidas no Ceará no enfrentamento aos efeitos da estiagem que já se prolonga por cinco
anos. Participaram do evento, além da Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH), dirigentes da Cogerh, Superintendência de Obras Hidráulicas
(Sohidra), Funceme, Cagece e Defesa Civil Estadual.
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Mais Lidas

Empresário cearense morre em acidente com quadriciclo nas dunas da Taíba (/cadernos/policia/online/empresario-cearense-morre-
em-acidente-com-quadriciclo-nas-dunas-da-taiba-1.1557700)

Colisão frontal deixa três mortos e duas crianças feridas (/cadernos/policia/online/colisao-frontal-deixa-tres-mortos-e-duas-criancas-
feridas-1.1557674)

Servidor da Força Nacional é assaltado e agredido na Praia do Futuro por três homens (/cadernos/policia/online/servidor-da-forca-
nacional-e-assaltado-e-agredido-na-praia-do-futuro-por-tres-homens-1.1557661)

Após comentários sobre estupro, estúdio rompe com desenhista carioca radicado em Fortaleza (/cadernos/nacional/online/apos-
comentarios-sobre-estupro-estudio-rompe-com-desenhista-carioca-radicado-em-fortaleza-1.1557646)
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