
NO VERÃO, UM SALTO 
NO CONSUMO DE ÁGUA

Investimento garante que não faltará 
água, mas é preciso usar só o necessário

Se consciência é a palavra-chave, ela 
dá o exemplo de que é possível poupar

É verão. A temperatura 
mais alta e a necessidade de 
se refrescar - às vezes com 
um banho mais demorado 
ou na piscina - e de manter 
o jardim sempre verde acaba 
aumentando o consumo de 
água. É comum nesta época 
do ano, frisa o dirigente do 
Semae de Vera Cruz, Ivan 
Rodrigues, mas deve-se aten-
tar a algumas medidas para 
que o consumo não vire des-
perdício. Embora não seja 
frequente o desabastecimento 
em horários de pico e em dias 
de muito calor, a orientação 
do Município é ter cautela e 
economizar.

Os números referentes ao 
uso da água comprovam essa 

preocupação. Nos meses mais 
quentes, de novembro a feve-
reiro, a quantidade utilizada 
sobe considera-
velmente. Por 
exemplo, em 
outubro do ano 
passado foram 
c o n s u m i d o s 
89.334 metros 
cúbicos de água 
em Vera Cruz, 
considerando todas as leituras 
realizadas pelo Semae, tanto 
na área urbana quanto na ru-
ral. Em novembro, mês já mais 
quente, o consumo chegou a 
109.348 metros cúbicos, um 
aumento superior a 20%. Se 
a comparação for feita com o 
mês de julho, o aumento ultra-
passa 25%. No sétimo mês do 
ano passado, o consumo che-
gou a 86.202, sendo o período 
mais econômico.

Em todo 2018, Vera Cruz 
consumiu 1.175.651 metros 
cúbicos de água. O montante 

é calculado com 
base nos regis-
tros de leituras 
de hidrômetro, 
feitos em mais 
de 10 mil eco-
nomias de água, 
incluindo resi-
denciais, comer-

ciais, industriais e públicas. 
No ano de 2017, o gasto che-
gou a 1.121.584. E, em 2016, a 
1.189.796.

DE ONDE VEM 
TODA ESSA ÁGUA?
Boa parte da água consu-

mida em Vera Cruz é cap-
tada do Arroio Andréas e 
passa pela Estação de Trata-
mento de Água (ETA) antes 
de chegar às torneiras. As 
economias ainda são abas-

tecidas por 20 poços artesia-
nos, espalhados pela área 
central e interiorana, bem 
como oito fontes naturais. 
Mesmo a água que não passa 
pela ETA recebe o tratamen-
to necessário, como prevê a 
legislação. A equipe está em 
constante deslocamento a to-
dos os pontos do Município 
a fim de manter a qualidade 
da água, que orgulho dos 
governantes.

Hoje, mais de 90% da po-
pulação é abastecida com o 
sistema municipalizado. Lo-
cais bem remotos, no entanto, 
como a parte alta da Escola 
São Jacó e a zona entre o Sant’s 
Fels e a Sete de Junho, ainda 
não estão contemplados. As 
duas localidades ficam em 
regiões extremamente altas, 
o que dificulta a chegada da 
água.

Valéria Sehnem tem 61 
anos. Mora no Centro de Vera 
Cruz e há um bocado de tem-
po faz o bem. Faz bem para a 
natureza. Em volta de casa, 
são tantos os litrões cheios 
de água que ela diz ser quase 
impossível contabilizar. A 
cada chuva, mais alguns são 
enchidos, para, em períodos 
de seca, auxiliarem no regar 
do jardim e da horta. 

Mas ela e o marido, Almi-
ro, não armazenam apenas a 
água que vem das chuvas. Os 
gastos do dia a dia, como na 
máquina de lavar, também 
têm segunda utilidade. A 
água com sabão, diz Valéria, 
serve para lavar as calçadas. 
A do enxágue das roupas, 
às vezes, também pode ser 
usada para molhar as plan-
tas, revela. O que ela ainda 
sente não poder reaproveitar 
é a água aspirada da piscina. 
“Essa, infelizmente, ainda vai 

Água tem em Vera Cruz e 
é em abundância, sobretudo 
pelos investimentos milioná-
rios realizados na última dé-
cada. Mas é preciso, destaca 
o secretário de Obras, Gilson 
Becker, que ela seja preserva-
da e que o consumo se res-
trinja ao necessário. Para isso, 
em parceria com a Secretaria 
de Educação, são realizadas 
junto às escolas palestras e 
apresentações sobre conscien-
tização. “Realizamos esse tra-
balho anualmente, buscando 
fazer próximo ao Dia Mundial 
da Água, em março, ou na 
Semana Interamericana da 
Água, em setembro”, conta.

 Essas ações incluem ba-
te-papo com os estudantes, 
bem como visitação à ETA, 
com o objetivo de mostrar na 
prática o tratamento realizado 
na água. “Procuramos sempre 
enfatizar que o processo até 
chegar a água na torneira não 
é tão simples. Que é mais do 
que abrir a torneira e deixar a 
água correr. Que tem todo um 
envolvimento, um trabalho, 
um custo com energia elé-
trica, com produto químico, 
estrutura, manutenção, rede 

Nos meses mais quentes, aumento ultrapassa 25%, na comparação com o inverno. Gasto está 
atrelado, segundo o Semae, ao uso de piscina, ao banho mais demorado e à utilização no jardim
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Valéria guarda água das chuvas para regar o jardim e o quintal

Boa parte da água consumida em Vera Cruz passa pela ETA
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Consumo médio de água fica em 10,94 metros cúbicos por mês
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MÉDIA DE CONSUMO

De janeiro a dezembro 
do ano passado, 

Vera Cruz consumiu

1.175.651 
m3 de água.

fora”, diz.
PARA O FUTURO
E toda essa conscientização 

ela tenta passar às futuras 
gerações. “Meu neto, o Pe-
dro, já me ajuda a molhar as 
plantas. Adora vir aqui na vó 
e molhar os pepinos, ainda 
mais se for de regador. Parece 
chuva. Quero passar isso a ele 
e incentivar cada um a fazer a 

sua parte”, conta Valéria, que 
confidencia ser até fanática, 
às vezes, com tanta economia 
de água. “Quando lavo lou-
ça, nada de torneira aberta. 
É lavar e depois enxaguar”, 
brinca ela, que embora con-
fesse dar um serviço enorme 
guardar os litrões com água, a 
recompensa em ajudar o meio 
ambiente é bem maior. 

de distribuição, de captação, 
que tem todo um trabalho por 
trás disso”, pontua Becker.

PROTETOR DAS ÁGUAS
Além do trabalho realizado 

com os alunos, a atividade do 
Protetor das Águas é essencial 
para a proteção das nascentes 
e das margens do arroio An-
dréas. Conforme Becker, o 
programa é desenvolvido na 
sub-bacia do arroio Andréas, 
entre as nascentes e o ponto 
de captação. Atualmente, 
envolve 63 famílias e 68 pro-
priedades. Nelas são realiza-

das análises e monitoramento 
físico, químico e biológico, em 
uma parceria com a Univer-
sidade de Santa Cruz do Sul 
(Unisc). O apoio ao programa 
é da Philip Morris. Outras 
entidades, como SindiTabaco, 
Afubra, Emater e Comitê Par-
do, também estão engajadas. 
Desde sua implantação, em 
2011, o destaque, conforme 
Becker, é para a evolução na 
qualidade da água, inclusive 
com a diminuição do uso de 
produtos químicos no trata-
mento.

CONSUMO DE ÁGUA

Fonte: Semae
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A tarifa de água da catego-
ria residencial, a ligação mais 
comum, é de R$ 44 por mês. 
O consumidor tem direito a 
15 metros cúbicos de água. 
Mas a média, conforme o 
dirigente do Semae, Ivan Ro-
drigues, fica em 10,94 metros 
cúbicos, mas contabilizando 
as demais ligações, que em 
sua maioria também per-

mitem o consumo, antes de 
iniciar a cobrança de excesso, 
em 15 metros cúbicos.

Na última década, essa 
média de consumo teve que-
da. Não foi expressiva, mas 
recuou. Em 2010, confor-
me dados do Semae, foram 
948.759 metros cúbicos de 
água para 84.366 faturas, o 
que dá uma média de 11,24 

metros cúbicos por economia, 
a cada mês. Em 2018, foram 
1.172.964 para 107.165 fatu-
ras, o que dá média de 10,94 
metros cúbicos. Em outros 
termos, é a conscientização 
de quem faz uso do bem mais 
precioso da Terra. O ano de 
2015 foi o mais consciente, 
com média de 10,42 (veja mais 
dados no quadro ao lado).

2010 - 11,24m3

2011 - 10,83m3

2012 - 11,10m3

2013 - 10,93m3

2014 - 11,05m3

2015 - 10,42m3

2016 - 11,56m3

2017 - 10,70m3

2018 - 10,94m3

Entre os fatores que 
elevam o gasto de água no 

período do verão, conforme o 
Semae, está o uso no jardim


