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Economia de água alcançou 23% da meta
A tarifa de contingência aplicada pela Cagece não conseguiu atingir o resultado esperado na redução de consumo
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A proposta de tentar reduzir o consumo de água nas
residências ocorre porque o Ceará vive em 2016 o quinto ano
consecutivo de seca, considerada pelo poder público a pior dos
últimos 50 anos ( FOTO: JL ROSA )

00:00 · 21.06.2016 por João Lima Neto - Repórter

Levando em consideração o consumo de água acumulado, desde que a tarifa de
contingência foi implantada, em dezembro de 2015, os consumidores da Capital e Região
Metropolitana de Fortaleza (RMF) conseguiram reduzir apenas cerca de 1,7 milhão de m³
em seis meses de aplicação da taxa. Esse total é o equivalente ao esperado para os
primeiros 40 dias de implantação da tarifa, segundo a própria Companhia de Água e
Esgoto do Ceará (Cagece). Para atingir a meta de 10% ao mês, seria necessário reduzir a
soma mensal em 1,2 milhão m³ do volume médio de água consumida. A soma
economizada, atualmente, representa 23,6% de 7,2 milhões m³ previstos pela
Companhia.

Em maio, o consumo de Fortaleza e RMF com a aplicação do mecanismo registrou
redução de 4,5%, o que representa uma economia de 547.000 m³, quando comparado
com média calculada entre os meses de outubro de 2014 e setembro de 2015.

Resultados

Com início em dezembro de 2015, a tarifa de contingência aplicada pela Cagece entra para o sexto mês sem conseguir atingir o resultado
esperado na redução de 10% no consumo de água. No total, a média de consumo da Capital é de 12 milhões de m³. Nos municípios do
Interior do Estado, o consumo aumentou aproximadamente 1,4 milhão de m³. Vale lembrar que a taxa não é cobrada fora da Região
Metropolitana, apesar do alerta para o consumo responsável ser para todas regiões do Estado do Ceará.

De acordo com o superintendente comercial da Companhia, Agostinho Moreira, mesmo com a variação de consumo mensal, a avaliação da
empresa é que a tarifa surtiu efeito. "A população tem diminuído o consumo, mas ainda está aquém do esperado. Existe uma oscilação entre
4% e 5%", declara.
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Ainda segundo o gestor, o valor arrecado com o pagamento das tarifas deve ser utilizado no combate ao desperdício de água. "Nos
próximos meses, serão intensificadas ações de combate a vazamento e a fraudes com as ligações clandestinas, como por exemplo, em
áreas invadidas", aponta.

Em maio, 249 mil clientes tiveram a tarifa de contingência aplicada em suas contas por terem excedido a meta estabelecida para o consumo
de água. Foram arrecadados R$ 5,8 milhões com o mecanismo de tarifa em maio. O recurso, de acordo com a Cagece, pela tarifa de
contingência é investido no enfrentamento à seca e na redução de perdas, conforme determinação das agências reguladoras.

A meta é calculada a partir da média de consumo registrado entre os meses de outubro de 2014 a setembro de 2015. A partir desta média, é
necessário reduzir em 10% o consumo de água A Cagece possui aproximadamente 1 milhão de clientes em Fortaleza e Região
Metropolitana.

Sobre possíveis alterações de valores na taxa cobrada, o superintendente informou que "não existe nada nesse sentido. Já foi acordado
valor com a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará".

A cobrança do excedente durante o período de crise hídrica é um dos fatores determinantes para o abastecimento dos reservatórios. Prova
disso é que a Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará (SRH), pretende iniciar o plano de racionalização de água no mês de agosto. A
alternativa é necessária para que o abastecimento seja assegurado até março de 2017. A Cagece tem apenas 10 dias para entregar esse
plano de racionamento de água à Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental (Acfor).

Estiagem

O Ceará vive em 2016 o quinto ano consecutivo de seca, considerada pelo Governo a pior dos últimos 50 anos, com escassez de água em
diversos municípios. O Açude Castanhão, por exemplo, é uma das maiores preocupações. O reservatório é o maior do País - abastece
regiões do Interior e da Capital - e tem, atualmente, apenas 8,73% da sua capacidade total de armazenamento, conforme dados da
Companhia de Gestão e REcursos Hídricos do Ceará (Cogerh).
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