
ÁGUA: UMA
RESPONSABILIDADE
DE TODOS.



A água é um bem muito precioso e é preciso usá-la de 
forma racional, para que possamos ter água para as 

futuras gerações. Fique atento às nossas dicas.
Evite o desperdício de água potável:

• Para o banho, cinco minutos são 
suficientes. Assim, você economiza água 
e energia elétrica;

• Apesar de divertido, não deixe crianças brincarem
com água. Ensine às crianças que a água é um bem 
precioso e finito;

• Evite comprar água em garrafinhas plásticas. O ideal é
usar uma garrafa, que deverá ser levada sempre com você. 
Ela pode ser reabastecida toda vez que for necessário;

• Enquanto escova os dentes ou se ensaboa,
deixe a torneira fechada;

• Conserte vazamentos. Uma torneira que
pinga a cada 05 segundos libera, ao final do
dia, mais de 20 litros de água. O desperdício
ainda faz estrago na conta mensal;

• A água da chuva pode ser usada para regar plantas, 
lavar o chão e até dar descarga nos banheiros. Mas 
preste atenção, o local deste armazenamento deve estar 
sempre bem fechado, para evitar a dengue;

• No verão a rega das plantas deve ser feita depois das 
19h. Isso reduz a perda de água por evaporação. Use 
regador para molhar as plantas ao invés de mangueira, a 
economia é de 96 litros;

• Adote o hábito de usar a vassoura, e não a mangueira, 
para limpar a calçada. Usando a mangueira por 10 
minutos, você gasta 186 litros de água.

• Não use o vaso sanitário como lixeira. 
Cada descarga acionada em um vaso com 
válvula utiliza cerca de 15 litros de água;

• Não lave a louça com torneira 
aberta. Antes de lavar a louça, 
limpe os restos de comida e 
feche a torneira;

• Lave o carro com balde. Lavar o 
carro com mangueira pode consumir 
até 560 litros. Com o balde, o 
consumo cai para 40 litros;


