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Ao sair do banho um minuto antes do normal, você já poupa de 3 a 6 litros de água. Nessa 

brincadeira, uma cidade com cerca de 2 milhões de habitantes conseguiria deixar de gastar em 

torno de 6 milhões de litros; se todos fizessem a mesma coisa, daria para encher pouco mais de 

duas piscinas olímpicas. 

 

Mas se você não está disposto a deixar o banho mais longo de lado, existem outras opções. 

Claro que não precisa virar maníaco-compulsivo, mas é sempre bom checar se a torneira está 

bem fechada. Às vezes, e nem é por mal, ela fica pingando, e aí podem ir embora ralos abaixo 

nada menos que 46 litros de água em um dia. Em um ano inteiro, esse número soma 16 mil litros, 

o que representa cerca de 64 mil copos de água. Se quiser fazer melhor ainda, aproveitando 

aquela reforma no apartamento, vale instalar torneiras com aerador, uma espécie de peneira 

na saída da água. A peça não prejudica a vazão e ainda ajuda a economizar. 

 

Na hora de escovar os dentes também é possível poupar, já que uma torneira aberta pela 

metade chega a gastar 12 litros de água em cinco minutos. Se você fechá-la enquanto escova, 

vai usar no final em torno de 1 ou 2 litros fácil, fácil. 
 

 

 

Nos vasos sanitários com caixa acoplada há a opção 

de ser feita uma regulagem no mecanismo interno, 

deixando o nível de água mais baixo, 

consequentemente gerando economia no consumo 

de água, é muito simples para obter e trazer 

resultados positivos. Verifique também se não há 

possíveis vazamentos no seu apartamento. 
 

Esse desperdício de água impacta diretamente no valor do condomínio que você paga todo 

mês, portanto se gastar menos água, o valor poderá ser menor, se todos colaborarem, todos 

serão beneficiados. 
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