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TECNOLOGIA
DOBEM

Torneiras
com sensores
de aproximação
dasmãos
Economia de água:
35% a 80%
Preço médio:
R$ 89 a R$ 1.639
Instalação requer
encanador

Arejador na torneira
(mistura ar à água,
diminuindo o fluxo)
Economia de água:
57% a 76%
Preço médio:
R$ 4 a R$ 40
Instalação pelo
próprio usuário

Redutor de vazão
no chuveiro
Economia de água:
32% a 62%
Preço médio:
R$ 26 a R$ 72
Instalação pelo
próprio usuário

Descarga de duplo
acionamento
Economia de água:
40% a 50%
Preço médio:
R$ 32 a R$ 450
Instalação
requer encanador

CAIXAD’ÁGUA IDEAL
Sabesp diz que reservatório da capacidade certa previne cortes de água

Que TAmAnho
Deve TeR?
Sabesp recomenda que
caixas d’água tenham água
suficiente para abastecer o
imóvel por 24 horas

QuAnTos liTRos são
consumiDos em24h?
Na conta de água, consta o
consumomensal do imóvel, em
m³ (metros cúbicos). Para obter
o consumo diário, é preciso
convertê-lo para litros e dividir
pelos dias domês

ÁGUADEREÚSO
Processo transforma esgoto em água que pode ser usada para limpeza urbana e industrial

filTRAção

Em SP, apenas empresas podem comprar essa água, que não é própria para consumo.
A Sabesp é a única fornecedora. Interessados devem ligar para o número 0800 771 2482
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1m³ = 1.000 litros

PoR eXemPlo

Residência
gasta 8 m³ de
água por mês

Isso equivale a
8.000 litros em
30 dias, isto é,
267 litros por dia

A capacidade
da caixa d’água
deve ser de pelo
menos 267 litros

8 x 1.000 =8.000

8.000 267=
30

Reduza o tempo do banho. Ao
invés de uma ducha de 15min,
tome uma de 5min, fechando
a torneira ao se ensaboar. Você
economiza até 90 litros

Reduza o tempo do banho.
Você pode economizar
até 96 litros se diminuir o
tempo de 15 para 5min

Coloque um balde para recolher a
água que cai enquanto o chuveiro
esquenta. Você pode economizar
até 15 litros e reutilizar a água para
limpeza ou no vaso sanitário

Feche a torneira enquanto
escova os dentes e
economize até 79 litros

Não aperte a descarga mais
tempo do que o necessário. Cada
acionamento de seis segundos
gasta de 10 a 14 litros

Verifique se não há
vazamentos ou pinga-
pinga. Eles podem
causar um desperdício
de até 16mil litros no
período de um ano

Não lave embaixo da
torneira. Prefira uma bacia
e use uma escova vegetal
para remover as sujeiras

Limpe bem os restos de comida de
pratos e panelas antes de lavá-los.
Jogue-os no lixo, nunca no ralo da pia

Ao usar o tanque, você gasta 279 litros
em 15min. Feche a torneira enquanto
ensaboa a roupa e aproveite a água do
enxágue para lavar o quintal

NO BANHO
COMDUCHA

NO BANHO
COM CHUVEIRO
ELÉTRICO

NO BANHO COM
CHUVEIRO A GÁS

AO ESCOVAR
OS DENTES

AO PUXAR A
DESCARGA

TORNEIRA
BEM
FECHADA

AO LAVAR
FRUTAS E
VERDURAS

AO LAVAR
A LOUÇA

AO LAVAR A ROUPA
NO TANQUE

membranas
Feitas de tela de náilon
revestidas com reagentes
em placas ou em tubos; água
penetra pela superfície e
escorre pelo centro, mais limpa

A água sai desta etapa
pronta para usos como:

> Industrial
> Irrigação
> Limpeza urbana

1.Carvão
ativado

2.Areia

3.Cascalho

No Brasil, as estações de
tratamento não realizam
essa etapa, pois a água
de reúso para consumo
não é regulamentada

Fonte: professor Ivanildo Hespanhol (USP)

Feche a torneira enquanto ensaboa a
louça. Abra só na hora de enxaguar,
você pode economizar até 223 litros

Se você tem uma lava-louças,
use-a somente quando estiver
na capacidade total

go
va

ca

AFolha reuniudicaspara
você fazerasuapartee
evitarodesperdíciode
águaemmeioàcrise

hídricaqueafeta
SãoPaulo

Ilustração Bruno Santos


