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ABASTECIMENTO NO AMAZONAS
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Água ‘perdida’ pelo caminho
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Cerca de 65% do faturamento
da administração dos serviços
de água e esgoto no Amazonas
não têm voltado à fonte, ou seja, está deixando de ser arrecadado. Ao todo, são 639 litros
de água perdidos ao dia por ligação em todo o Estado, o que
totaliza, em um ano, a perda
de mais de 233,2 mil litros.
Entre os motivos que justificam a enorme perda estão os
vazamentos nas tubulações, o
uso de medidores de água antigos (que não medem o real
consumo) e os furtos de água.
As informações constam
no estudo-diagnóstico do
Conselho Federal de Administração (CFA), feito com o
Sistema de Governança, Planejamento e Gestão Estratégica de Serviços Municipais
de Água e Esgoto (Gesae).
Para o presidente do CFA,
Wagner Siqueira, essa alta
perda de faturamento prejudica os investimentos que poderiam ser feitos para a universalização de um serviço
que é essencial. “Importante
frisar que estamos falando de
água captada, tratada e distribuída que não é faturada
junto aos clientes”, afirmou.
O estudo-diagnóstico aponta, ainda, que o Amazonas é o
terceiro estado com o maior índice de perdas de faturamento
da região Norte (66,03%), sendo superado somente por Roraima (80,41 %) e Amapá
(80,36%). Além disso, no quesito perdas por ligação, o Estado ocupa a segunda posição na
região, com 807,67 litros de
água desperdiçados por dia,
perdendo apenas para o Acre
(870,52 l/dia/ligação).
Entre os 30 municípios do
Estado, que prestaram informações ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
(SNIS) do Ministério das Cidades (ano de referência 2016),
Manaus ocupa a 20º posição no
ranking de perda de faturamento (65,76%) e a 15º na perda por
ligação (623,2 l/dia/ligação).
AÇÕES CONTRA OS ÍNDICES

A concessionária do serviço de
abastecimento da capital, a Manaus Ambiental, informou que,
como uma empresa privada, dirigida desde junho pelo grupo
Aegea, tem trabalhado para diminuir os índices de desperdícios de água. Com iniciativas como o “Vem Com a Gente”, que
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implantando redes aéreas de
abastecimento em algumas regiões da cidade para facilitar os
trabalhos de manutenção e acabar com vazamentos. A tecnologia é uma das mais modernas e
simples no combate a perdas na
rede de distribuição de água
tratada”, afirmou em nota.

Consumos
desmedidos são
gerados pela falta
de políticas de
conscientização da
população ou, por
outras vezes, por
tarifas custeadas
pelos municípios”

QUANDO TODOS PERDEM

A empresa ressaltou que, antes
de qualquer coisa, é importante
lembrar que a água desperdiçada não pode ser aproveitada
nem pelo consumidor e nem pela concessionária. Então, quando alguém desperdiça todos
perdem, inclusive a natureza.

Wagner Siqueira - Pres.CFA

Perda de até 100%
No Amazonas há municípios como Envira, Lábrea, Nhamundá, Novo
Aripuanã, Tonantins e
Urucará, que possuem
100% de perda de faturamento, segundo o estudodiagnóstico feito pelo
CFA-Gesae. No quesito perdas por ligação, o destaque
é a cidade de Tabatinga, que
desperdiça 2.748 litros de
água por dia por ligação.

Levantamento mostra que são 639 litros de água perdidos por dia por ligação

através de estrutura de atendimento itinerante leva a concessionária aos bairros de Manaus,
a empresa diz que resolve com
mais agilidade demandas de
moradores como serviços de renegociações de débitos, vistorias, troca de titularidades,
atualização de dados, cadastro
de tarifa social, manutenção de
rede, vazamentos e ligações.
“A Manaus Ambiental está

84 milhões

É o número de pessoas
não têm serviços de
esgotos no Brasil, aponta
CFA, indicando ainda que
cada R$ 1 investido em
saneamento economiza
R$ 4 em gastos de Saúde.

EVITANDO O DESPERDÍCIO

A Manaus Ambiental informou
que para evitar desperdícios é
importante checar vazamentos
em canos; não deixar torneiras
pingando; aproveitar a água da
chuva para aguar as plantas e o
jardim; fechar a torneira quando estiver escovando os dentes
ou fazendo a barba; em vez da
mangueira, usar vassoura e balde para lavar pátios e quintais;
reaproveitar a água da máquina
de lavar para lavar a calçada; entre outras medidas.

Só metade
apresentou
informações
Dos 62 municípios amazonenses, apenas 30 prestaraminformaçõesaoSNIS
em 2016, conforme o estudo-diagnóstico do Conselho
Federal de Administração.
Dentre esses 30, somente
dez estão próximos ou abaixo da média ideal de consumo diário do recurso, indicada pela Organização das Nações Unidas (ONU), de 110 litros por habitante: Tonantins
(112,93 l/hab/dia), Alvarães
(102,96), Borba (102,65), Itamarati
(102,65),
Juruá
(98,5), Envira (96,12), Novo
Aripuanã (76,02), Lábrea
(60,72), Santo Antônio do Içá
(56,07) e Maués (34,48).
Os outros 20 municípios
gastam além do volume de
água recomendado por dia
por habitante. O recorde é
do município de Nhamundá,
456,62 l/hab/dia.

