Poupar água é não desperdiçar nos consumos
inúteis a que muitos se
foram habituando ao
longo doa anos.
Para poupar, consome
apenas a quantidade
que realmente precisas.

Na Casa de Banho
Prefira o duche em vez do
banho de imersão. Num
banho de imersão gasta cerca
de 180 litros de água enquanto que no duche gasta 60
litros de demorar apenas 5
minutos.
Não se esqueça seja rápido e
enquanto se ensaboa não
Enquanto escova os dentes ou se barbeia, feche a torneira.
Assim, poupará 10, 20 ou mesmo 30
litros de água.

Em cada descarga do autoclismo
gasta em média 6 a 10 litros de
água, utilize-o só quando for
necessário. Não transforme a sua
sanita num recipiente de lixo, restos de comida, cabelos, cigarros
vão para o lixo e não para a sanita.

Antes de lavar os pratos,
tachos ou frigideiras, limpeos com papel. Se necessário, deixe de molho os
tachos e as panelas. Não
lave a loiça em água corrente, utilize a bacia do lava
loiça ou um alguidar. Não
lave loiça peça a peça, junte-a e lave 1 ou 2 vezes por
dia. Use a mínima quantidade necessária de detergente necessário para uma
lavagem eficaz. Poupará
água e detergente. Se tiver
máquina de lavas loiça nunca a ponha a trabalhar sem
a carga completa, quando
se liga e desliga ela consome de 25 a 60 litros de
água.

Uma máquina de lavar roupa consome 60 a 90 litros
de água por lavagem. Usea apenas quando necessário e ´sempre com a carga
máxima. Para pouca roupa
ou peças isoladas não use
a máquina.

Na rega

POUPE
ÁGUA
PELO
FUTURO
DE
TODOS

Há plantas que necessitam de
pouca água. Evite regá-las
sem que seja necessário. Se
possível utilize água de poços,
ribeiros e lagoas ou mesmo a
água da lavagem de frutos e
legumes. Regar de manhã
cedo ou à noite, é poupar a
água que se perde com o
calor do sol.

Nunca é demais lembrar que sem água não haveria vida em nosso planeta. Ela é de extrema

Faça da sua
casa uma casa
“verde” ...poupe
água, poupe luz,
recicle e contribua para um
futuro melhor.

Num momento em
que a crise económica está a afetar
todas as classes
sociais da nossa
sociedade geral,
para além da questão ambiental, há
também que considerar o fator económico, evitando o
desperdício desnecessário de água.

importância para a vida de todos os seres vivos
que habitam a Terra. Embora este recurso seja
encontrado em abundância no nosso planeta
(cerca de 70% da superfície é composto por
água), somente 4% da água é doce, ou seja, própria para o consumo. Levando em conta que a
população mundial atual é de sete bilhões de
habitantes e continua crescendo, é de fundamental importância que o ser humano procure formas
racionais e inteligentes de usar a água e economiza-la para que não falte no futuro. É este o atual e
grande desafio ambiental.
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