
 Checklist da
Goleada 

Você é o camisa 10:
Use água com responsabilidade

Faça o



  
 

  

Feche a torneira para escovar os dentes
Você economiza até 9 litros (em casa) e 79 litros 
(em apartamento). Mantenha esse bom hábito!     

  

Troque a mangueira pelo balde
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

  

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 com                    
o chuveiro aberto 
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.  

  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  
Ao manter a torneira fechada enquanto os utensílios 
são ensaboados, a economia fica em torno de 97 
litros (casa) e 223 litros (apartamento).  

  

  

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. 



Precisou de reforço?
Os artilheiros da Prolagos
estão sempre prontos para

0800 7020 195


