
Como poupar água? 

Curiosidades 

Basta fechar a  torneira 

Se mantiver a torneira fechada enquanto 
escova os dentes ou se barbeia, poderá 
poupar entre 10 a 30 litros de água. 

Num banho de imersão gasta cerca de 
180 litros de água. Num duche gasta 
apenas 60 litros de água. 
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Uma torneira a pingar uma gota por segundo 
pode gastar  30 litros  de água por dia. 

Ao adoptar gestos económicos, uma famí-
lia de 3 pessoas tem a oportunidade de 
gastar menos cerca de 300 mil litros de 
água por ano, o que equivale a 60 mil gar-
rafões de 5 litros ou a encher quase 7 pisci-
nas de 4 metros de largura, 7 de compri-
mento e 1, 5 metros de altura. 

Colabore… 

Reduza o consumo de água 

Uma máquina de lavar roupa consome 
cerca de 60 a 90 litros de água por lava-
gem. 
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A água é um  recurso natural limitado e essencial à 

vida. 

A sua distribuição no planeta, e no nosso país, não é 

uniforme. A sua falta é um problema mundial. 

Com o crescimento da população, o desenvolvimento 

agrícola e industrial, é cada vez mais difícil  satisfazer 

as necessidades crescentes de água. 

Sendo a água património comum cada um de nós deve 

sentir-se responsável pelo uso que dela faz. 

Reduza o consumo, em casa, no trabalho ou na escola. 

Muita água é gasta desnecessariamente porque se julga 

inesgotável. 

Se não a desperdiçar hoje teremos mais amanhã. 

Siga as recomendações contidas neste folheto e divul-

gue – as. 

Vamos poupar água 

Casa de Banho 

 Evite banhos de imersão. 

 Tome duches rápidos e 
não deixe a água correr 
enquanto se ensaboa. 

 Descarregue o autoclismo 
só quando necessário. 

 Reduza a quantidade de 
água por cada descarga do 
autoclismo. Para tal colo-
que no depósito uma gar-
rafa de água ou opte por 
um autoclismo com depó-
sito duplo. 

Cozinha 

 Na compra de electrodomésti-
cos opte pelos de menor  con-
sumo de água . 

 Utilize as máquinas de lavar 
roupa e loiça com a carga com-
pleta. Uma máquina cheia 
consome menos água do que 
duas com a carga incompleta. 

 Quando tiver pouca quantida-
de de roupa lave-a á mão.  

 Se lavar a loiça manualmente 
utilize a bacia do lava-loiça ou 
um alguidar. Evite lavá-la em 
água corrente, mas se o fizer 
não deixe a água a correr conti-
nuamente. 

 Reduza o consumo de água na 
lavagem do carro. Procure lavá-
lo com menos frequência. 

 Opte por baldes de água; evite a 
utilização da mangueira mas, 
caso o faça, feche a torneira 
quando não estiver a utilizar a 
água. 

Lavagem do carro 

Jardim 

 Nunca regue o jardim nas 
horas de maior calor. Se regar 
de manhã cedo ou à noite 
poupa a água que se perde 
com o calor do sol. 

 Se possível faça a rega com 
água de poços e ribeiros, recu-
pere a água da chuva ou reuti-
lize  a de usos domésticos (ex.: 
de lavagem de fruta e legu-
mes). 

 Opte pelo cultivo de plantas 
típicas da região porque estão 
melhor adaptadas ao clima. 

 Há plantas que necessitam 
pouca água, evite regá-las sem 
necessidade. 

Canalizações 

 Instale um misturador de água 
quente e fria nas torneiras, de 
forma a evitar desperdícios de 
água. 

 Não deixe as torneiras a pin-
gar. 

 Mantenha em bom estado a 
canalização de torneiras, auto-
clismos e máquinas. 


