
 ÁGUA 

Poupe agora… 

para não 

Faltar depois! 

Confrontada com consumos muito 

acima dos normais em vários luga-

res do Concelho e perante o longo 

período de tempo seco, a EMARVR 

intensifica o apelo ao uso eficiente 

da água pelos seus utilizadores. 

Com estas dicas, você pode apren-

der a fazer a sua parte, ajudando a 

poupar este bem tão escasso, evi-

tando o desperdício! 

Não deixe o futuro 

ir por água abaixo! 



1. Prefira duches rápidos 

Não demore mais do que 10 minu-

tos. Considere também lavar o rosto 

e os dentes no duche.  

3. Reduza a água que gasta com 

as descargas do autoclismo  

Coloque uma garrafa de água com 

areia no interior do reservatório do 

autoclismo para evitar que encha 

na totalidade. Instale autoclismos 

com dispositivo de dupla descarga. 

2. Não deixe a água a correr 
Feche a torneira enquanto escova 

os dentes. Em alternativa, utilize um 

copo. Para fazer a barba, encha 

metade do lavatório.  

5. Aproveite a água da lavagem de 

fruta, hortaliças ou legumes para 

rega.  

4. Assegure que não há fugas 

Assegure que não há fugas no auto-

clismo. Há dois testes simples para 

as despistar. Coloque corante ali-

mentar no depósito e aguarde entre 

10 a 15 minutos. O aparecimento 

de água colorida significa que o 

autoclismo tem fugas. Em alternati-

va, espalhe pó de talco nas pare-

des da sanita. Se o pó desapare-

cer, é porque o depósito está a 

perder água.  

6. Poupe na lavagem da loiça  

Se lavar à mão, coloque as peças 

mais sujas de molho antes da 

lavagem. Depois, encha o lava-

loiças com água e detergente para 

lavar toda a loiça. Volte a abrir a 

torneira só para uma enxaguadela 

final. E seja rápido. 

7. Não descongele com água 

corrente 

Retire os alimentos do congelador 

de véspera. Mas se se esqueceu, 

utilize, em alternativa, um alguidar. 

8.Poupe no jardim e na horta 

Utilize a água que poupou na 

cozinha para regar o jardim. Use 

o regador e evite a mangueira. 

Coloque um reservatório no jar-

dim para armazenar a água da 

chuva. Cubra a terra do jardim e 

dos vasos com materiais (ex. 

casca de pinheiro) que diminuam 

o contacto direto do solo com a 

luz solar para conservar a humi-

dade da terra. Evite lavar o pavi-

mento com água da rede pública. 

9. Cuide da piscina 

Não encha a piscina com água da 

rede. Utilize uma cobertura, que 

reduzirá a evaporação em cerca 

de 90% - são milhares de litros de 

água por mês. 

10. Controle regularmente o con-

tador 

Para assegurar que não há perdas, 

compare os valores marcados no 

contador no início e no final de 

um determinado período, durante 

o qual não vai consumir água 

(durante a noite ou quando nin-

guém se encontra em casa). Se 

os valores indicarem que houve 

consumo nesse período, significa 

que há fugas. Procure os serviços 

de um canalizador.  

11. Feche as torneiras 

Assegure sempre que as torneiras 

estão bem fechadas. Uma torneira 

a pingar pode gastar cerca de 25 

litros de água por dia. 

12. Prefira eletrodomésticos 

eficientes 

Quando precisar de uma nova 

máquina de lavar roupa ou de 

lavar loiça, invista em eletrodo-

mésticos de elevada eficiência 

energética (classe A). Além de 

água, vai poupar energia. 


