SECRETARIA DAS CIDADES - SCIDADES
Indicadores Estratégicos do Eixo Ceará Saudável – 2012-2016
Indicador

Unid

2012

2013

2014

2015

2016

População urbana com acesso a
água adequada

%

87,60

88,60

81,00

80,98

81,05*

População urbana com acesso a
esgotamento sanitário adequado

%

33,64

32,92

32,15

32,74

33,10*

Fonte: SCIDADES
*Estimativa 2016 baseada nas obras entregues e no crescimento populacional.

Análise sobre o desempenho dos indicadores Estratégicos:
O indicador “Percentual da população com acesso à água adequada” refere-se
ao percentual da população do Estado com acesso à água tratada, considerando-se
para as regiões urbanas o sistema de abastecimento de água.
As fontes da informação são os prestadores de serviço e o sistema nacional de
informações em saneamento.
Em áreas urbanas, os serviços de saneamento no Ceará são fornecidos por meio
da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) em 151 municípios do Estado,
quanto ao abastecimento de água; as Prefeituras Municipais em 8 municípios; e os
Serviços Autônomos de Água e Esgoto (SAAEs) em 27 municípios.
Uma das limitações do indicador está relacionada aos problemas no
acompanhamento das informações, devido à falta de repasse pelas prefeituras
municipais. Na ausência dessas informações de cobertura dos municípios cujos
serviços não são operados pela Cagece, a Secretaria das Cidades utiliza,
alternativamente, as informações do Sistema Nacional de Informações de
Saneamento - SNIS.
Para melhorar o indicador, estão sendo realizadas obras na Região Metropolitana
de Fortaleza, inclusive ampliação da Estação de Tratamento de Água Oeste, na
Região da Serra da Ibiapaba, Vale do Jaguaribe, Litoral Leste, Litoral Oeste, Maciço
do Baturité, Sertão do Canindé e Cariri.
Além destas, são realizadas obras em parceria com Prefeituras e Comunidades,
incluindo a execução de 4.500 ligações através de 99 parcerias distribuídas em
todo o Estado, com destaque para Eusébio com 526 ligações, Maranguape 350
ligações e Itaitinga com 254 ligações.
No período 2013-2014 a queda no desempenho do indicador, de 88,60% para
81,00%, ocorreu em função da mudança na forma de cálculo do indicador.

Para avanços significativos no indicador, são necessários vultuosos investimentos,
além daqueles necessários para acompanhar o crescimento vegetativo da
população. A dificuldade de captar recursos e a estiagem que o Estado do Ceará
está sofrendo desde 2012 tem prejudicado as obras, dificultando a seleção de
mananciais com as características técnicas adequadas.
O indicador “Percentual da população com acesso a esgotamento sanitário
adequado” refere-se ao percentual da população do Estado com acesso a
esgotamento sanitário adequado, considerando-se para as regiões urbanas o
sistema de esgotamento sanitário.
Em áreas urbanas, os serviços de saneamento no Ceará são fornecidos por meio
da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) em 73 municípios do Estado,
quanto ao esgotamento sanitário; as Prefeituras Municipais em 8 municípios; e os
Serviços Autônomos de Água e Esgoto (SAAEs) em 27 municípios.
As fontes da informação são os prestadores de serviço em áreas urbanas. Uma das
limitações do indicador está relacionada aos problemas no acompanhamento das
informações, devido à falta de repasse pelas prefeituras municipais. Na ausência
dessas informações de cobertura dos municípios cujos serviços não são operados
pela Cagece, a Secretaria das Cidades utiliza, alternativamente, as informações do
Sistema Nacional de Informações de Saneamento - SNIS.
O percentual da população com acesso a esgotamento sanitário em 2016 é
considerado satisfatório em função da atual conjuntura de escassez de recursos
orçamentários e da insuficiência de efluentes em decorrência da seca que
ocasiona, entre outros, a necessidade de direcionar os esforços de saneamento
para a captação de água. Além disso, registra-se também a falta de adesão da
população ao serviço de coleta de esgoto.
O resultado do indicador em 2016 está relacionado à execução de sistemas de
esgotamento sanitário nos municípios de Horizonte, Viçosa do Ceará e Região
Metropolitana de Fortaleza e às campanhas de sensibilização para a importância do
esgotamento sanitário, realizadas pela CAGECE.
Visando solucionar este e outros problemas, o Ministério Público do Estado do
Ceará, em parceria com a Secretaria das Cidades, tem atuado em campanhas de
sensibilização quanto à obrigatoriedade da ligação intradomiciliar de esgoto. Além
disso, a Secretaria das Cidades licitou um projeto que prevê a execução de 10.202
ligações de esgoto para a população enquadrada como padrão básico pela
CAGECE.
Portanto, a melhoria deste indicador depende da integração entre diversas esferas
do poder público e da participação da população no processo, incluindo sua adesão
aos serviços de esgotamento sanitário e a compreensão de sua importância.

