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Sobre a Cartilha
Esta cartilha é parte integrante do projeto de extensão 
USO RACIONAL DA ÁGUA NAS EDIFICAÇÕES do IFSP Câmpus 
Caraguatatuba, sob o Edital no.007/2015, realizado por alunos bolsistas do 
Curso de Edificações que desenvolveram estudos sob a orientação de professores 
deste tema tão importante, complexo e sempre atual: ÁGUA, para que o conhecimento 
pudesse ser repassado à sociedade por este material. 

Os autores agradecem o apoio do IFSP pelo incentivo ao Ensino, pesquisa e 
extensão.

Campanha IFSP PRO-ÁGUA: 
Porque sem água não há vida.

A Campanha IFSP PRÓ-ÁGUA é um tema do Grupo 
de Estudos sobre Inovação e Gestão Integrada 
que visa disseminar a importância do uso consciente 
deste recurso essencial, com dicas simples sobre 
economia e esclarecendo dúvidas sobre o cenário 
atual da crise hídrica que estamos enfrentando.
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Grupo de Estudos sobre 
Inovação e Gestão Integrada

Nos últimos anos a preocupação com a sustentabilidade cresceu, e agora, mais do 
que nunca, estamos sentindo a necessidade de conhecer, esclarecer e cuidar do que 
é essencial para a vida de todos, buscando o uso racional da água nas edificações.
Antes de começar, vamos apresentar alguém... 

 

  

Diferente do 
“SENHOR DESPERDÍCIO”,

que faz tudo errado! 
Mal sabe ele que 

a situação está seca! 
Opa, quero dizer preta...

Ele faz tudo CERTO quando o assunto é 
economizar água e vai nos dar algumas 
dicas para mudarmos nossos hábitos e 
nos tornarmos cidadãos sustentáveis.

Este aqui é o SUSTENTECO, 
um exemplo de quem
devemos ser!

Ín
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Reaproveitamento de Água de Chuva Pg. 8
Dicas para você não desperdiçar Água Pg. 10

Hidrômetro:   Pg. 11
Conservação da Água Pg. 11
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Quanta bobagem, gente! 
Tem muita água no mundo... 
Afinal, 70% do mundo não 
é água? 
Então como pode estar 
faltando água?

De toda a água do mundo, somente 
2,5% é água doce, e desse valor, 
somente 1,2% é a água encontrada 
em rios e lagos.

Uma parcela extremamente 
pequena é destinada para o 
consumo humano.

A estimativa de desperdício no 
Brasil é de 45% do volume ofertado 
a população!  

Estudos apontam que mais de 1 
bilhão de pessoas no mundo já 
sofrem com a falta de  disponibili-
dade de água potável para consumo.

Você sabia que a quantidade de água na Terra é a mesma 
que há 500 milhões de anos? Isso acontece porque, com o 
chamado ciclo das águas, ela tem a capacidade de se renovar. 
Porém com o aumento da população e do consumo desrregular 
deste bem, estamos retirando da natureza muito mais água sem dar o tempo 
deste ciclo se renovar por completo.

Está vendo 
SR. DESPERDICÍO! 
Só 1% é água doce. 
                Se não 
              ECONIMIZAR, 
             vai FALTAR!
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Veja algumas das ameaças a este ciclo hídrico 
e os problemas que elas provocam.

CICLO DA ÁGUA
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No Brasil encontra-se a maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica, porém a 
população está concentrada nas capitais, onde tem menor disponibilidade hídrica. Em 
São Paulo, a população sofre com a pressão reduzida na rede, que muitas vezes significa 
conviver com torneira seca por horas. E pode ser obrigada em breve a enfrentar um 
rigoroso racionamento e ficar quatro ou até cinco dias por semana sem água.  E mesmo 
este racionamento não sendo admitido pelas autoridades há muitas famílias de vários 
bairros diferentes de São Paulo e outras capitais que relatam a falta de água em suas 
residências por varios dias seguidos.

A água chega em nossas casas através de uma rede de distribuição.
O problema é a grande quantidade de perdas que há nesse sistema.

Brasil possui 12% da água doce mundial. 
É considerado um país rico em água!

Então por que está faltando água?

O senhor desperdício diz:
Ah!!! Tá vendo? 
Não é só na minha casa que 
tem vazamento, hein. Também 
não fui o unico que já fez 
um gato na vida!!!!

Hei! Vaso 
sanitario 
não é lixeira!!!

Ah Não!!! 
Até no banheiro 

SUSTENTECO, 
tá no meu pé?

A falta de saneamento básico e tratamento de esgoto  
contribuem muito para a poluição dos afluentes.
O lixo e esgoto não tratado que é despejado nos rios 
e lagos contaminam a água que temos disponível nas 
capitais como São Paulo e em todo o Brasil.
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Você sabe o que é demanda?
Demanda é a quantidade de água que satisfaz as necessidades dos consumidores, 
ou seja, quanto de água é necessária para abastecer a população.

Agora, pense comigo: 
Enquanto a população não para de crescer (maior demanda), 
temos que usar racionalmente toda Água disponível. 
Devemos evitar a contaminação e poluição da Água, permitindo 
o uso por todos. 
Faça sua Parte !!!

Você sabia que a irrigação é a maior 
responsável pelo consumo de água
 do mundo?

Fique sabendo: Segundo a ONU (Organização 
GDV�1Do}HV�8QLGDV�¬D�HVWLPDWLYD�p�GH�TXH�DWp�
2050 a demanda aumente 55%!

Posso beber qualquer água?
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Água Virtual: Utilizada na indústria 
na produção dos bens de consumo

Consumir menos produtos
 industrializados contribui
no Uso Racional da àgua!!

Não podemos beber qualquer água. Para a água 
poder ser consumida ela deve passar por uma série 
de tratamentos, tornando-se potável. 
O Ministério da Saúde determina todos os padrões 
de potabilidade para que a água possua a qualidade 
necessária para o consumo.

Como vimos, a seca traz 
grandes problemas para 
manter o abastecimento 
da população, o que 
acarreta numa busca por 
água para garantir este 
abastecimento.



Sim! A água que você usa para lavar o carro é a 
mesma água que serve para beber. O que é mais 

importante?  Pense nisso!!

Então a água que chega nas nossas torneiras 
é potável?

Agora que você sabe que a água da rua é própria para o consumo, 
para poder começar a fazer seu uso racionalmente, você deve saber 
que perda é diferente de desperdício! 
A perda de água acontece quando há algum vazamento na tubulação 
e quando os esquipamentos precisam de reparos. 
Já o desperdício acontece quando usamos mais água do que o 
necessário para realizar as tarefas do dia a dia.

Perda é diferente de desperdício

Sei que eu desperdiço, mas agora vocês querem que eu seja 
vidente e adivinhe que tem um vazamento na tubulação? 
Engraçadinhos vocês!
Saiba como fazer um teste para descobrir vazamentos na 
tubulação da sua casa

Feche o registro na parede;
- Abra uma torneira alimentada diretamente pela Rede Pública;
- Espere a água parar de sair;
- Coloque imediatamente um copo cheio de água na boca da torneira;
- Caso haja sucção da água do copo pela torneira, é sinal que 
  pode existir vazamento no cano alimentado diretamente pela rede.

Vamos Racionalizar
Procure pela sua casa possíveis perdas de água, faça o teste de vazamento e 
fique atento! Além de ser água desperdiçada, também pesa no seu bolso.
Que tal agora evitar o desperdício e usar somente o necessário? Só o que 
precisamos é de atenção e uma mudança dos nossos hábitos.

Fique sabendo:
Um banho de chuveiro elétrico por 15 minutos gasta em média 
45 litros de água!
Mas... Se o banho for reduzido para 5 minutos, o consumo cai para 
15 litros de água!
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Você Sabia que 1 minuto com a
torneira meio aberta equivale a 
2,5 litros de água?
Então, para reduzir o tempo do banho 
vou desligar o chuveiro enquanto lavo 
o cabelo e me ensaboo!

“Então não posso escovar os dentes enquanto 
espero a água esquentar?”

Como usamos água em casa?

Lavando as mãos
Molhe primeiro as mão e feche a torneira. 
Ensaboe e depois abra a torneira para 
enxaguar. 
Assim a água não fica correndo enquanto 
você utiliza o sabão!

Lavando a louça
Retire manualmente o excesso de comida. 
Deixe as louças mais sujas dentro da pia 
e lave primeiro as menos sujas, pois 
assim a água usada no enxague vai caindo 
nas louças mais sujas e amolecendo a 
sujeira, sendo mais fácil lavar depois. 
t
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Algumas dicas para 
economizar:
Escovando os dentes: 
Tenha um copo sempre disponível! 
Molhe a escova e feche a torneira 
enquanto escova.
Na hora de enxaguar a boca e a 
escova, use o copo com um pouco 
de água. O gasto será  de, mais 
ou menos, meio litro de água!

Uso da Água nas Residências



Tecnologias Economizadoras
Muito simples mesmo e eu nunca tinha pensado nisso! Tem mais 
alguma coisa que eu possa fazer?

Sim! Existe uma peça chamada arejador! Ela serve tanto para chuveiros 
quanto para torneiras e não custa caro! E você pode adpatar nas peças que 
já estão na sua residência.

Torneira de 
fechamento 
automático

Torneira com 
sensor

Temporizador de 
chuveiro

O bico arejador, pode ser comprado  
separadamente  e adaptado de 
forma simples no bico da sua tornei-
ra sem a necessidade de trocá-la. 
Ele injeta bolhas de ar no jato 
d’água causando uma sensação de 
maior volume de água e diminuindo 
respingos. A economia é em média 
de 50% nas torneiras e mais de 30% 
nos chuveiros.

Duplo acionamento
para as bacias sanitárias
As descargas comuns liberam, 
em média, 12 litros de água 
por descarga. Já o duplo 
acionamento pode liberar 3 
ou 6 litros dependendo da 
necessidade.

Reaproveitamento da Água da Chuva
Sabe o que mais pode ser feito para economizar?

A chuva não é potável, mas pode ser usada para outros fins: 
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Arejadores

Solução Sustentável
Cisterna Vertical



Estou convencido! 
É melhor economizar e ter sempre, do 
que desperdiçar e acabar

Pesquise como 
montar um sistema 

de captação da água 
da chuva e os cuidados 

que se deve ter

Veja Também:
Manual para Captação Emergencial e 

Uso Doméstico de Água de Chuva do IPT
http://issuu.com/iptmarketing/docs/

cartilhachuva_final_20mar15/1?e=
3357955/11957357

Coloque em prática estes ensinamentos. 
Vamos fazer o Uso Racional da Água. 
Faca a sua parte!!!

Usos indicados

Rega de jardins
e plantações

Lavagem de 
carros

Lavagem 
de pisos

Descargas em 
bacias sanitárias
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Hidrômetro: Controle sua 
Economia de Água!!

PCA - Programa de Conservação 
da Água
O PCA é um programa com ações preventivas 
com o objetivo otimizar o consumo de água 
e gerar menos efluentes. Como?
- Reduzindo a quantidade de água extraída 
  das fontes;
- Reduzindo o consumo de água;
- Reduzindo o desperdício de água;
- Reduzindo as perdas de água;
- Aumentando a eficiência do uso da água;
- Aumentando a reciclagem e reutilização 
  da água;
- Evitando a poluição da água.

A mudança acontece com 
a participação de todos!!

A sua escola, o seu condomínio, 
seu prédio e a Prefeitura da sua 
FLGDGH�SRVVXHP�DOJXP�3&$�¬

Participe de projetos para o 
Uso Racional dos nossos 
Recursos Naturais. 

Um desenvolvimento sustentável 
é aquele que satisfaz as 
necessidades das gerações 
presentes permitindo às gerações 
futuras fazerem o mesmo!
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Faça o Uso Racional 
da Água.
Sabendo usar, 
não vai faltar.



INSTITUTO FEDERAL
SÃO PAULO
Campus Caraguatatuba

www.ifspcaraguatatuba.edu.br
Tel: (12) 3885-2130

Saiba Mais

Agência Nacional de Águas 
www.ana.gov.br

Cartilha: Vamos Cuidar da Água 
www.deca.com.br

Educação Ambiental e Concientização
www.sabesp.com.br

Ministério do Meio Ambiente
www.mma.gov.br/agua

Ministério da Integração Nacional
www.mi.gov.br

ONU Brasil
www.onu.org.br

Projeto Água
www.projetoagua.org.br

Confira outros projetos e pesquisas

www.gestudos.webnode.com
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