FECHE A TORNEIRA PARA
ESCOVAR OS DENTES.
Isso a gente aprende desde criança!
Mantenha este bom hábito.

AO FAZER A BARBA,
ABRA A TORNEIRA SÓ PARA
ENXAGUAR O ROSTO.
Use um utensílio com água para higienizar
a lâmina de barbear, assim não é preciso
abrir a torneira o tempo todo. Evite ainda
que pelos e cabelos desçam pelo ralo.

NÃO DEIXE AS CRIANÇAS
BRINCANDO NA HORA
DO BANHO.
Não leve brinquedos para o chuveiro
e ensine que o momento do banho
precisa ser rápido. Brincar com água
só se for na piscina ou no mar.
Também dê exemplo: tome banhos
curtos e evite o desperdício de água.

ACIONE A DESCARGA
DE ACORDO COM A QUANTIDADE
SUFICIENTE DE ÁGUA.
Acioná-la por 6 segundos
gasta de 10 a 14 litros de água!
Mantenha a válvula regulada e
use somente quando necessário.
Nunca use o vaso sanitário
como lixo ou cinzeiro.

NA COZINHA, AO HIGIENIZAR
ALIMENTOS, NÃO É PRECISO
CONSUMIR MUITA ÁGUA.
Encha uma bacia e deixe os alimentos de molho em
uma solução própria para frutas, legumes e verduras
ou então com algumas gotinhas de vinagre. Depois,
abra só um pouco a torneira. Um fiozinho de água
será suficiente para lavá-los.

USE UMA BACIA PARA DEIXAR A
LOUÇA DE MOLHO, FACILITANDO
A REMOÇÃO DA SUJEIRA.
Para lavar um copo de água, são gastos, no mínimo,
mais dois. Ao manter a torneira fechada enquanto
os utensílios são ensaboados, a economia fica em
torno de 97 litros (casa) e 223 litros (apartamento).

PARA LAVAR O CARRO, 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 chega a 560 litros de água.

LIMPE QUINTAL E CALÇADAS
COM VASSOURA.
E não use a mangueira para empurrar lixo,
folhas e etc. Se possível, reutilize a água
da máquina de lavar nessa limpeza.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU),
a média ideal para atender as necessidades de consumo
e higiene de uma pessoa é de 110 litros de água por dia.
No Brasil, essa média está em torno de 200 litros/dia.
FAÇA SUA PARTE, USE COM RESPONSABILIDADE
e incentive sua família e hóspedes a fazerem o mesmo.
Todos por um verão saudável e sem preocupação!

SE VOCÊ VERIFICAR VAZAMENTOS NA RUA,
INFORME A PROLAGOS.
Ligue 0800 7020 195 ou baixe o Águas App,
com diversos serviços na palma da mão.

