
 Curioso! 

– Tinha ideia de que, para apagar um grande incêndio 

podem gastar-se mais de 200 milhões litros de água doce? 

Mais de 10 000 tanques de água doce iguais a este. 

 

Não faça fogo! 

Gasta uma enormidade de água doce!  
Obrigado! 

(Campanha de poupança da água) 
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Tinha ideia  

de que: 

Uma pessoa gasta aproximadamente 84 garrafões de 5 

litros de água por dia? 

 

 

84 ??Dá 

voltas à cabeça? 

Volte a página! 

 



Tinha ideia de que:  

Por dia cada pessoa gasta aproximadamente 420 litros de 

água? 

O chuveiro a correr durante 15 minutos gasta 150 litros de 

água? 

Uma torneira a pingar por dia pode gastar até 45 litros de 

água? 

Para lavar a loiça durante 15 minutos gasta 150 litros de 

água? 

A lavar os dentes, com a torneira aberta, gasta 20 a 30 

litros de água?  

Gasta 300 litros de água ao regar durante o dia durante 30 

minutos?  

Uma descarga do autoclismo consome 10 litros de água 

pura? 

A lavar as mãos, ou uma alface, com a torneira aberta, 

gasta 5 litros de água? 

 

Tinha ideia de que:  

Para poupar 60 litros de água no duche basta fechar a 

torneira enquanto se ensaboa? 

Evitar banhos demorados. Molhar-se 2 minutos, fechar a 

torneira e ensaboar-se. Limpar o sabão e relaxar 3 

minutos. 

O uso de um copo para lavar os dentes ou de um alguidar 

para os legumes gasta apenas 1 litro de água. 

Mau uso da rega aumenta o consumo de água para o 

dobro. Regue todas as noites apenas 5 minutos. Regar as 

plantas à noite reduz para metade o gasto de água.  

Uso os garrafões vazios. Armazene em garrafões a água 

da lavagem dos legumes e das chuvas para regar ou lavar 

o chão ou o carro poupará cerca de 1000 litros de água. 

Da colocação de uma garrafa de 2 litros dentro do seu 

autoclismo, no final do dia, resultará a poupança de 20 

litros de água. 

Água é vida. O uso eficiente da água reduz o consumo de 

energia. Diminui o volume das descargas de águas 

residuais e contribui para o bem-estar das futuras 

gerações. 


