


VERIFIQUE VAZAMENTOS INTERNOS

O vazamento pode acontecer, por exemplo, no in-
terior das paredes do imóvel, por debaixo do solo, 
nas válvulas de descarga, nas colunas de edifícios 
e nas paredes de cisternas. Chame um profissional 
qualificado para correta verificação.

NÃO TOME BANHO DEMORADO

15 minutos com chuveiro elétrico equivalem a 140 
litros de água ralo abaixo. Se for ducha, o gasto é ain-
da maior: 240 litros. Reduzindo o tempo do banho 
para 5 minutos, fechando a torneira enquanto se en-
saboa, o consumo cai para 80 litros.

EVITE USAR BANHEIRA

Evite usar a banheira nessa época do ano, quando o 
consumo de água está elevado por causa do verão.

FECHE A TORNEIRA

Feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz 
a barba. A economia pode chegar a 9 litros (casa) e 
79 litros (apartamento), dependendo da pressão. O 
barbeador elétrico também é uma boa opção. Não 
esqueça de fechar a torneira enquanto ensaboa a 
louça. Faça o mesmo quando desfolhar verduras e 
hortaliças, descascar frutas e legumes, cortar aves, 
carnes, peixes, entre outros. Nunca jogue os restos 
de comida no ralo da pia.

NÃO DÊ DESCARGA À TOA

Acionar a descarga por 6 segundos gasta de 10 a 
14 litros de água. Mantenha a válvula regulada e use 
somente quando necessário. Nunca use o vaso sa-
nitário como lixo ou cinzeiro.

Você tem um grande aliado para controlar o consumo de água, evitar o desperdício e descobrir possíveis 
vazamentos: o hidrômetro. O aparelho registra toda a quantidade de água que entra no imóvel. Acompanhe 
essa medição e se perceber que o gasto subiu, avalie primeiro se houve alguma mudança na rotina que 
justifique o aumento. Caso perceba indicação de vazamento, chame um bombeiro hidráulico.
SE NÃO ENCONTRAR NADA, ENTÃO LIGUE PARA A PROLAGOS E PEÇA UMA FISCALIZAÇÃO DE CONSUMO ELEVADO.

VERIFIQUE 
O HIDRÔMETRO



USE A MÁQUINA DE LAVAR COM A CAPACIDADE 
MÁXIMA

Acumule a roupa e utilize a máquina de lavar somen-
te quando ela estiver cheia. Em média são consumi-
dos 136 litros de água por lavagem. No tanque, feche 
a torneira quando for esfregar a roupa.

SUBSTITUA A MANGUEIRA POR VASSOURA

Limpe quintais e calçadas com vassoura e não use a 
mangueira para empurrar o lixo e folhas. Uma boa 
dica é reutilizar a água que sai da máquina de lavar. 

EVITE LAVAR O CARRO NA ALTA TEMPORADA

Reduza as lavagens do carro durante o verão e use 
um balde ao invés da mangueira. Veja a diferença: 
com balde de 10 litros, são consumidos em torno 
de 40 litros. Com a mangueira, o gasto será 14 vezes 
maior: 560 litros de água. 

USE REGADOR

Regue as plantas com um regador no período da ma-
nhã ou noite para evitar a evaporação. A economia é 
de 96 litros.

VOCÊ SABIA?

• Para lavar 1 copo de água são gastos no 
mínimo mais 2. Ao manter 
a torneira fechada enquanto 
os utensílios são ensaboados, 
a economia fica em torno de 97  
itros (casa) e 223 litros (apartamento).

• Chuveiro elétrico, torneira da pia 
da cozinha e vaso sanitário chegam 
a gastar juntos 74% do consumo total 
de água de uma residência.

• Segundo a ONU, 110 litros de água por 
dia é a média ideal para atender as 
necessidades de consumo e higiene de 
uma pessoa. No Brasil, o gasto está em 
torno de 200 litros/dia.



LEMBRE-SE: LUGAR DE LIXO É NO LIXO

Não jogue lixo ou outros detritos: como produtos inflamáveis, óleo de cozi-
nha, papel higiênico, absorventes, preservativos, pó de café, restos de comida, 

pontas de cigarro, areia e fios de cabelo nos ralos, pias e vasos sanitários. 
Esses resíduos danificam e obstruem as redes de esgoto, 

gerando problemas a você e seus vizinhos.

FIQUE ATENTO! 
Se você verificar vazamentos na rua, informe a Prolagos.

LIGUE 0800 7020 195, ENVIE MENSAGEM PELO WHATSAPP (22) 99722-8242

 OU ACESSE ÁGUAS APP.


