Sabia que:
Uma torneira a pingar uma gota por segundo leva a

Não se esqueça:
Prefira o duche ao banho de imersão.

um desperdício de 30L de água por dia., por isso
verifique sempre o funcionamento das torneiras e
autoclismo.

água

dicas de poupança

Não deixe a torneira aberta enquanto lava os dentes
ou desfaz a barba!

Em cada descarga de autoclismo, a água potável que

Feche bem as torneiras. Não custa nada!

é usada desaparece em direcção ao esgoto em
quantidades mais elevadas que o necessário: cerca de

Encha a pia ou utilize o alguidar, para lavar a loiça,

10 a 15 litros.

não deixe a água a correr.

Um duche normal consome 35 litros em 5 minutos,

Use, sempre que possível, a descarga curta do

enquanto um banho de imersão consome 80 litros.

autoclismo.

Se deixar a torneira aberta enquanto durar

Conserte o pingo da torneira, poupa litros de água!

a lavagem dos dentes ou a realização da
barba, está a desperdiçar cerca de 8 litros
de água por minuto.

Na lavagem de veículos troque a utilização de
mangueira pelo balde e esponja.

Lavar a loiça à mão pode gastar mais água do que
lavar na máquina.. Um modelo eficiente utiliza

Regue de manhã cedo ou ao inicio da noite, quando

apenas 12L de água por lavagem,

a evaporação é menor. Utilize o regador, evite o uso

muito menos do que se lavarmos à

de mangueira.

mão com a torneira sempre aberta!

Câmara Municipal de Mértola
Praça Luis de Camões 7750 -329 Mértola

Se detectar uma rotura de água num espaço público,
contacte imediatamente o Serviço de Águas desta
Câmara Municipal.

Tel: 286 610 100 Fax: 286 610 101
E -mail: geral@cm -mertola.pt

Câmara Municipal de Mértola

Gabinete de Ambiente

Água: um bem escasso
Por vezes, o facto de termos água potável ao alcance
de uma torneira faz -nos esquecer que este bem pode
esgotar-se. Segundo a Organização das Nações
Unidas, actualmente, cerca de 20% da população
mundial não tem acesso a água potável..

Este problema irá agravar -se nas próximas décadas,
como resultado de um conjunto de factores entre os
quais, o aumento da população, o aquecimento global
e a má gestão dos recursos hídricos.

Apesar de mais de dois terços do planeta serem
constituídos por água, cerca de 75% encontra -se sob a
forma de gelo. Além disso, apenas uma ínfima parte
da água existente na Terra é potável e facilmente
acessível.

As regiões mediterrânicas, sobretudo a Península
Ibérica, estão a sofrer um processo de desertificação
crescente, associado à escassez de recursos hídricos.
Não tem passado ao lado de ninguém a seca invulgar
que o nosso país sofre desde finais de 2004: em
Agosto de 2009, 75% do território nacional estava
considerado sob seca extrema.

Conselhos para reduzir a factura da água
O primeiro passo para reduzir a factura de água passa por reduzir os consumos desnecessários:
Instale redutores de caudal nas torneiras e chuveiros.
Feche as torneiras enquanto ensaboa as mãos, desfaz a barba ou lava os dentes
Para reduzir a água de cada descarga de autoclismo, coloque uma garrafa de água com areia no interior, que
reduz o consumo em cerca de 30%.
Aproveite a água do chuveiro enquanto aquece, utilizando- a depois na sanita ou para regar.
Use as máquinas de lavar apenas quando estas se encontram com carga completa. Prefira a lavagem de loiça na
máquina. Quando realizar lavagem de loiça manual nunca a faça com água corrente.
Regue sempre em horas de menor calor (manhã e fim do dia) e utilize apenas a quantidade de água necessária
para o crescimento das plantas.
Todos os gestos contam para reduzir a quantidade de água gasta …
Exemplos de consumo por família:

Duches longos, caudal elevado e banho de imersão.
Duches com tempo de abertura e caudal moderado, banho de

Segundo a Agência Europeia do Ambiente, o
consumo doméstico de cada europeu é de 100 litros
de água por dia, maioritariamente utilizados na
higiene.

A Câmara Municipal de Mértola apresenta-lhe então
aqui, alguns conselhos para que possa contribuir para
a preservação do planeta, enquanto poupa algum
dinheiro ao fim do mês!

Uso indiscriminado da torneira.
Reduzir para metade o tempo e a abertura de torneira.

imersão esporádico.

Idem e utilização de torneira de baixo caudal ou equipada

Duches rápidos e baixo

Fonte: Proteste

Fonte: Proteste

Sistemas de capacidade elevado (10l).
Regulação do volume total (7l).
Sistemas de baixa capacidade (6l).
Sistemas de dupla descarga (3/6l).

Fonte: Proteste

