Escovando os dentes:

Em apenas 5 minutos com a torneira meio aberta são gastos de 12
a 80 litros de água; fechando a torneira enquanto se escova os
dentes é possível economizar mais de 11 litros.
No banho:

Saneamento Ambiental
Integrado

Em 15 minutos são gastos aproximadamente 243 litros de água; se
fechar o chuveiro enquanto se ensaboa, o consumo poderá cair para
45 litros se for uma casa e, para 81 litros se for um apartamento*.
Regulando a descarga:

Uma válvula de descarga gasta em média 10 litros de água a
cada acionamento; se estiver desregulada, pode chegar até a
30 litros a cada acionamento.
Lavando a calçada:
Com uma mangueira aberta por 15 minutos, o gasto pode
chegar a 280 litros. O correto seria apenas varrer com
uma vassoura, mas você pode diminuir o consumo se
varrer a calçada e depois jogar água com um balde.

Autarquia Municipal

Lavando o carro:
Em uma lavagem de 30 minutos com a torneira meio aberta,
são gastos 560 litros de água, se utilizar um balde, o
consumo pode cair para 40 litros de água.

CORPE

* A média de consumo de um apartamento é maior do que a de uma
casa em função da pressão que aumenta a vazão.
* Em apartamentos não existe medição individualizada de água, então cabe a você, morador,
conscientizar-se sobre o uso racional da água.

Autarquia Municipal
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Dicas e curiosidades
sobre a água que
você utiliza

O DAEP está buscando recursos para a troca de
tubulações de água em vários pontos da cidade,
porém, caso a água chegue em sua torneira com
coloração avermelhada, saiba que é apenas por
causa do contato com tubulações antigas, de ferro,
mas ela é tratada e potável e pode ser consumida sem
que ofereça riscos à sua saúde.
Mas se a água que você consome não é tratada pelo
DAEP, mesmo cristalina, ela pode estar contaminada. Por isso, todo cuidado é pouco.

Quando a água apresentar coloração esbranquiçada
não fique preocupado. O que acontece é que a pressão
da rede provoca a formação de microbolhas de ar que
favorecem este aspecto, mas ela pode ser consumida
sem riscos para sua saúde. Observe que se a água ficar
em repouso por alguns instantes, no copo ou
no vasilhame, a coloração esbranquiçada desaparece.

A água dos poços normalmente não recebe o tratamento
necessário para ser consumida com segurança e, além
disso, dependendo da localização do poço, pode haver
contaminação da água. Por exemplo: se existir uma
fossa ou sumidouro nas proximidades, os resíduos
podem chegar ao lençol freático, contaminando a água
e isso pode provocar vários problemas à sua saúde e
de sua família. Se você possui dúvidas quanto à qualidade da água do seu poço, entre
em contato com o DAEP e solicite uma análise.
A equipe técnica do DAEP trabalha constantemente,
recolhendo amostras de água para análise, seja
durante o processo de tratamento, de hora em hora,
24 horas por dia, na rede de distribuiçã, seja
“in natura”, diretamente do Ribeirão Lajeado.
O controle da qualidade da água que você consome
é permanente e faz parte do compromisso que o
DAEP tem com a população.
Quanto mais poluídas são as águas dos rios, mais complexo é tratá-las, sem falar
que isso interfere na beleza da cidade. Não jogue lixo ou entulho nos rios.

Atualmente, uma das grandes preocupações em todo o planeta é o uso racional da
água. Isso porque já se sabe que a água doce pode acabar e sem ela não há vida.
Por isso, além de evitar o desperdício, existem atitudes que podem ajudar a
preservar este bem essencial para a humanidade.

Não jogue lixo nos lagos,
riachos, córregos, rios
e ribeirões.

0800-170195

Preserve as regiões de
nascente, evitando o
desmatamento.

Vamos nos unir e juntos
preservar o nosso
Ribeirão Lajeado.

Sempre que souber de vazamento na rua, informe o DAEP
pelo telefone 0800-170195. A ligação é grátis.
Verifique se não existem vazamentos no encanamento ou
nas instalações internas de sua casa.
Denuncie ligações irregulares. Elas comprometem o
abastecimento eficiente e prejudicam os cidadãos que
pagam a conta em dia.

Conservar o meio ambiente é melhorar a nossa qualidade de vida.
A qualidade da água também depende de você.
Veja quanto tempo leva para alguns produtos se decomporem no meio ambiente.

Latinhas de alumínio: Garrafas de plástico:
100 anos
100 anos

Bitucas de cigarro
e fósforo: 2 anos

Cascas de frutas:
3 anos

Lembre-se que para o lixo orgânico (restos de comida), o DAEP realiza a coleta
diariamente, sendo que para a disposição deste material a cidade possui o aterro
sanitário dentro dos padrões da Cetesb; já para os materiais recicláveis (plástico,
papel, vidro e metal) existe a CORPE, que realiza coleta seletiva diariamente em
todos os pontos da cidade. Separe o lixo seco do lixo molhado e coloque no saquinho
vermelho entregue pelos cooperados da CORPE em sua casa. Ajude a preservar o
meio ambiente.

