
O consumo consciente de recursos naturais visando o não comprometimento das gerações 

futuras é um dos grandes desafios socioambientais deste século.
A necessidade de refletir sobre o consumo de água assume maior importância frente a crise hídrica 

pela qual a região Sudeste do Brasil vem passando. É importante ter consciência de que é necessário 

poupar água e para tanto é preciso adotar soluções para seu consumo responsável. Abaixo seguem 

algumas dicas para reduzir o consumo de água.
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Reduzir o consumo de água não é tarefa fácil e depende do comprometimento de todos para a construção 
de uma nova cultura institucional voltada para as práticas do desenvolvimento sustentável. 

Ao beber água, coloque no copo somente a quantidade necessária 
para acabar com a sua sede. Se ainda assim sobrar procure uma 
planta para despejar a água.

Para enxaguar a louça utilize duas bacias com água 
limpa, uma para o primeiro enxágue e outra para o último.

Em casa, procure a utilizar caixa acoplada no vaso sanitário. 
Diferentemente das válvulas de parede, nela, o fluxo de água
é limitado por acionamento e exige um tempo para ser liberado.

Enquanto estiver escovando os dentes, não deixe a torneira aberta.

Uma piscina exposta ao sol perde aproximadamente 100 litros 
de água por dia através da evaporação. Para isto ser evitado, 
piscinas devem ser cobertas com tela plástica.

Nunca jogue papel higiênico, cotonetes ou algodão no vaso sanitário. 
Isso pode entupir o encanamento e fazer com que mais descargas 
precisem ser acionadas, desperdiçando água.
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