Faça a sua parte I uso racional da água
A preservação dos recursos hídricos não é

Mangueira se for indispensável, use sempre

tarefa apenas dos órgãos públicos. A consci-

um esguicho (tipo bico). Assim, quando você

entização da sociedade é muito importante

não estiver utilizando a mangueira, o fluxo de

para que a água seja utilizada de forma ra-

água é interrompido. Não exagere na lavagem

cional e responsável por todos. Só a prática de

de calçadas, garagens e carros. Não use o jato

uma postura solidária na escola, em casa, no

da água para varrer o chão, e sim a vassou-

lazer e no trabalho pode tornar o uso da água

ra. Quando possível, troque a mangueira pelo

sustentável para as futuras gerações.

regador ou pelo balde, na irrigação do jardim.

Torneira ao lavar as mãos, feche a torneira na

Máquina de lavar roupas use sempre a quanti-

hora de ensaboar. Para escovar os dentes ou

dade máxima de roupas indicada pelo fabri-

fazer a barba, faça o mesmo. Só volte a abrir

cante. Evite repetir operações de enxágue.

na hora de enxaguar. Depois de usar, verifique
se a torneira não está pingando.

Vazamentos fique de olho em vazamentos na
tubulação que leva água até a caixa d´água, na

Vaso sanitário o vaso sanitário consome boa

instalação interna do imóvel, nos reservatórios

parte de água de uso doméstico. Não o use

subterrâneos, na válvula ou caixa de descarga.

como lixeira ou pressione a válvula sem necessidade. Regule, periodicamente, a válvula
de descarga.
Boia da caixa d’água observe sempre o funcionamento da boia da caixa d’água. Boia com
defeito é água perdida pelo extravasor (ladrão).
Chuveiro os banhos consomem muita água e
energia. Feche o chuveiro quando estiver ensaboando, não tome banhos demorados nem
reaproveite resistências queimadas, que aumentam o consumo e representam perigo.

Alguns números do desperdício
• Deixar a torneira aberta por
1 minuto: 12 a 20 litros.
• Deixar a torneira do chuveiro meio
aberta por 15 minutos: 45 litros.
• Deixar a torneira gotejando por
um dia: 46 litros.
• Banho de chuveiro de 5 minutos:
60 litros em média.
• Banho de ducha de 5 minutos:
40 a 80 litros.
• Banho de banheira: 150 a 200 litros.
• Lavagem na máquina de lavar roupas:
80 a 120 litros.
• Descarga do vaso sanitário:
10 litros a cada 6 segundos.
Consulte dicas sobre vazamentos no site
www.copasa.com.br
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