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OLÁ!
TUDO BEM?

Prepare-se!

Nas próximas páginas você vai aprender ainda 
mais sobre  a água e entender porque economizar 

cada gotinha dela é tão importante.

Veja a seguir algumas dicas de economia que vão 
ajudar todos a preservar esse recurso natural!

SEJA UM PROTETOR DA ÁGUA.
Vamos lá!
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É VERDADE
QUE A ÁGUA
POTÁVEL
ESTÁ CADA
VEZ MAIS
RARA?

Estima-se que um bilhão de pessoas no mundo carece de 
acesso a um abastecimento de água suficiente, definido como 
uma fonte que possa fornecer 20 litros por pessoa por dia. Nos 
próximos 25 anos, dois em cada três habitantes do planeta 
vão enfrentar problemas no abastecimento de água limpa.

Entre as principais causas da escassez de água estão: a polui-
ção das águas e desperdício na distribuição e no uso.

Fonte: www.onu.org.br



“A ÁGUA POTÁVEL
 LIMPA, SEGURA E
 ADEQUADA É VITAL
 PARA A SOBREVIVÊNCIA
 DE TODOS OS
 ORGANISMOS VIVOS.”

Fonte: Declaração da “ONU Água” para o Dia Mundial da Água.



PORQUE É PRECISO UTILIZAR
A ÁGUA COM CONSCIÊNCIA?

A água é essencial para os seres vivos.
E não é só por matar a sede. Ela ajuda a regular a tempera-
tura do corpo, diluir os sólidos e transportar nutrientes entre 
os órgãos. Por ser tão vital, é um recurso natural que deve ser 
cuidado e economizado.

Fonte: Creative Commons



COMO POSSO
AJUDAR?

FECHANDO A TORNEIRA ENQUANTO 
ESTIVER ESCOVANDO OS DENTES.

FECHANDO A TORNEIRA ENQUANTO 
ESTIVER LAVANDO AS MÃOS! 

NÃO UTILIZANDO A BACIA
SANITÁRIA COMO LIXEIRA!

Se todos os moradores do Brasil fecharem 
a torneira ao escovar os dentes a água 
economizada durante um mês equivalerá 
a um dia e meio do volume de água que 
cai nas Cataratas do Iguaçu! Que tal tentar 
escovar os dentes com a água de um copo?
Fonte: Akatu

Para lavar as mãos: molhe, feche a torneira 
e ensaboe; depois abra novamente e enxá-
gue. Fazendo isso, você economiza 24 pre-
ciosos litros de água por dia.

Ao jogar lixo dentro da bacia você pode 
entupir o encanamento, fazer o esgoto 
voltar para sua casa, e também poluir os 
rios. Por isso, jogue o lixo no cesto de lixo.



TOMANDO BANHOS RÁPIDOS! 

Se cada um dos brasileiros diminuísse em 
apenas 1 minuto o seu tempo de banho 
no chuveiro, além de economizar água, a 
quantidade de energia economizada em 
um ano seria a mesma necessária para 
15 dias de funcionamento da usina de Itai-
pu em sua capacidade máxima. Itaipu é a 
maior usina geradora de energia do mundo! 
Por isso:

• Use um alarme ou cronômetro para ajudar 
no tempo de banho.

• Se o chuveiro demora muito para esquen-
tar, coloque um balde para coletar esta 
água. Você ainda poderá usar esta água, 
pois está limpa! 

• Mantenha o chuveiro desligado antes de 
tirar toda a roupa.

Fontes: Akatu e EACH-USP

Tudo ao redor - alimentos, roupas, eletro-
domésticos, brinquedos - precisa de água 
para ser produzido. É a chamada “ÁGUA 
VIRTUAL”, a que consumimos sem ver. A 
produção de uma calça jeans consome 
11 mil litros e a de um celular, 16 mil. Por 
isso, quando o assunto é a economia 
de água, o consumo consciente de 
qualquer produto é importante. 

Fonte:  Planeta Sustentável – Editora Abril

CUIDADO
COM A ÁGUA 
QUE VOCÊ
NÃO VÊ!



COMO AJUDAR 
TODOS NA
MINHA CASA
A ECONOMIZAR
TAMBÉM?

AVISE UM ADULTO RESPONSÁVEL
QUANDO ALGUMA TORNEIRA
ESTIVER PINGANDO! 

AO LAVAR A LOUÇA.

AO LAVAR O CARRO.

O pinga-pinga da torneira ao longo de 1 
ano desperdiça pelo menos 16 mil litros de 
água limpa e tratada, o que custa cerca de 
R$ 1.200,00 em sua conta de água.  Não 
seria melhor consertar o pinga-pinga e usar 
esse dinheiro para outras coisas?
Fonte: Akatu

Antes de lavar pratos e panelas, limpe os 
restos de comida e jogue-os no lixo. Feche a 
torneira enquanto ensaboa as louças e ta-
lheres. Lavar a louça, por 15 minutos, com 
a torneira meio aberta, consome 120 litros 
de água; porém ao ensaboar com a torneira 
fechada, o consumo pode chegar a apenas 
20 litros de água.
Fonte: SindicoNet

Evite lavar o carro em períodos de es-
cassez de água mas, se for realmente 
necessário limpar, não utilize a man-
gueira, mas sim um balde. Muita gente 
gasta até 30 minutos ao lavar o carro,-
com uma mangueira não muito aberta e 
o desperdício chega a 560 litros. Para re-
duzir esse disperdício basta lavar o carro 
somente uma vez por mês utilizando um 
balde com água e panos. Nesse caso, o 
consumo é de apenas 40 litros.
Fonte: Sabesp



REUTILIZE A ÁGUA QUANDO 
POSSÍVEL.

Se você quiser ser ainda mais 
ecológico, vale colocar um balde 
vazio perto do chuveiro, quando 
estiver tomando banho. A água 
coletada ali pode ser usada para 
colocar as roupas mais sujas de 
molho antes da lavagem, para 
regar plantas, para uma descar-
ga. Outra boa dica é reutilizar a 
água da máquina de lavar para 
lavar seu quintal.
Fonte: Planeta Sustentável – Editora Abril

USE A VASSOURA.

Não use a mangueira, para 
limpar a calçada ou o quintal 
da sua casa. Usar a manguei-
ra ainda é um hábito comum e 
que traz grandes prejuízos. Em 
15 minutos são perdidos 279 
litros de água. 
Fonte: Sabesp

NÃO JOGUE ÓLEO DE
COZINHA PELO RALO! 

Esta atitude pode entupir o en-
canamento, deixar mau cheiro 
no ralo e poluir os rios, dificul-
tando o tratamento da água. 
Um litro de óleo jogado no ralo 
polui 25.000 litros de água, 
portanto guarde o óleo usado 
e depois leve até um ponto de 
coleta em sua região. 
Fonte:  Planeta Sustentável – Editora Abril

LIXO NO LIXO.

O lixo que não é descartado no 
lugar certo, cedo ou tarde, aca-
ba indo para os cursos d’água 
da cidade e quanto mais suja 
estiver a água mais difícil e 
caro será limpá-la para usá-la 
novamente. Então, já sabe: lu-
gar de lixo é no lixo. 



MANTENHA A
CAIXA D’ÁGUA LIMPA.

USE A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
APENAS QUANDO ESTIVER CHEIA.    

Ela deve ser lavada pelo menos a cada 
seis meses. Dessa forma não há bacté-
rias e os riscos de doenças diminuem. 
Além disso, melhora a qualidade de vida 
e sua casa terá água fresca e saudável 
para servir aos amigos e familiares.
Fonte: EACH-USP

Deixar acumular roupas para, só então, 
ligar a máquina de lavar é uma boa 
dica para economizar água.  Porém se 
na sua casa a roupa é lavada na mão:

• mantenha a torneira fechada enquanto 
ensaboa e esfrega a roupa.
• deixe as roupas de molho e use a mes-
ma água para esfregar e ensaboar.
• só abra a torneira de novo para en-
xaguar.

Fontes: Planeta Sustentável – Editora Abril e
Organize Sua Vida

REGUE AS PLANTAS USANDO 
UM REGADOR.

Ao molhar as plantas durante 10 
minutos com uma mangueira, o 
consumo de água pode chegar 
a 186 litros. Para economizar, 
use um regador: regue durante o 
verão de manhã ou à noite, o que 
reduz a perda por evaporação. No 
inverno, regue dia sim, dia não, 
pela manhã. Assim, é possível 
chegar a uma economia de 96 
litros por dia!
Fonte: SABESP

QUER SABER MAIS?
PESQUISE...
Instituto Akatu: www.akatu.org.br

ANA – Agência Nacional de Águas: www.ana.gov.br

ONU Brasil – Organização das Nações Unidas no Brasil: www.onu.org.br

Água e Cidade: www.aguaecidade.org.br

SABESP: www.sabesp.com.br

American Water Works Association: www.awwa.org

OMS – Organização Mundial da Saúde: www.who.int



A SUA CASA
PODE COMECAR
A ECONOMIZAR
AGORINHA
MESMO!



ENCAIXA
PALAVRAS

Posicione no diagarama as palavras abaixo. Essas palavras vão te ajudar a 
memorizar objetos e atitudes de um PROTETOR DA ÁGUA.

ECONOMIA - BANHO RÁPIDO - TORNEIRA FECHADA -  VASSOURA  - ECOLÓGICO 
CONSUMO CONSCIENTE - RECURSO NATURAL - BALDE - REGADOR - REUTILIZAR

E AGORA?
Assinale a alternativa com o desenho que mostra uma atitude 

correta em relação ao cuidado com a água e prove que você é um 
PROTETOR DA ÁGUA!

A)
B)

C)

D)

E)



LABIRINTO
SEJA UM PROTETOR DA ÁGUA e ajude a mão a encontrar a torneira 

aberta para fechá-la o mais rápido possível. Evite desperdícios!

LIGUE OS
PONTOS

Descubra como o PROTETOR DA ÁGUA está economizando água.



CUBO DO PROTETOR DA ÁGUA
1. RECORTE na linha reta. 2. ESCREVA ao lado dos desenhos como cada PROTETOR DA ÁGUA está economizando. 3. 
DOBRE nas linhas tracejadas. 4. COLE as pequenas abas. PRONTO! SEu CuBO DO PROTETOR DA ÁGuA ESTÁ 
mONTADO! Deixe em um lugar da sua casa: perto da televisão, em cima da mesa, onde quiser! Com as suas dicas,  todos 
em sua casa poderão aprender a economizar água todos os dias.

ECONOMIZE ÁGUA:

ECONOMIZE ÁGUA:
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ECONOMIZE ÁGUA:

cola cola

cola

cola

cola cola

MEDALHA
DO PROTETOR

DA ÁGUA
RECORTE no local indicado. PRONTO!

Agora é só usar a mEDAlhA DE
PROTETOR DA ÁGUA por aí!



DESCUBRA MAIS:
www.deca.com.br

Não jogue este impresso em 
vias públicas. 

Mantenha a cidade limpa.
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