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O consumo consciente é pra você também



APOIO

água



O fato da Terra ser frequentemente chamada de “planeta 
azul” pode levar à percepção de que a água disponível 
para o consumo não tem limite, o que não é verdade. 
Apesar de ser um recurso abundante em nosso planeta, 
apenas 2,5% é de água doce e quase 2/3 desse volume  
não está disponível para nosso uso imediato, pois 
encontra-se em estado sólido em geleiras, nas coberturas 
de gelo e neve ou em subsolos congelados1. 

Para se ter uma ideia dessa proporção, se toda a água da 
Terra coubesse em uma garrafa PET de 2 litros, somente 
3 das mais de 40 mil gotas estariam disponíveis de forma 
imediata para o consumo. 

Além de ser um recurso f inito, é preocupante que sua 
demanda esteja aumentando devido ao crescimento da 
economia e da população: o consumo de água aumentou 
600% nos últimos 100 anos, um crescimento anual médio 
de 1,8%2, enquanto a população mundial cresce a menos 
que 1,2% por ano,3 desde 2011. 

Refletir sobre a maneira com que consumimos água 
diariamente é, portanto, de enorme importância para  

a conservação desse recurso f inito e para garantir que 
toda a população tenha acesso a ele. 

Este material foi elaborado especialmente para ser uma 
ferramenta de orientação para os consumidores, com o 
objetivo de mobilizar cada indivíduo na direção do consumo 
consciente de água ao apresentar hábitos simples e 
práticos que podem ser incorporados no dia a dia. 

Ele comprova com dados e fatos que pequenas mudanças 
de consumo fazem a diferença na disponibilidade de água, 
principalmente se adotadas por várias pessoas ou por um 
longo período de tempo. É bom lembrar que uma única 
pessoa tem grande poder de influência sobre  
a família, os amigos e a comunidade, servindo como 
exemplo e como catalisadora de mudanças positivas em 
grande escala.  

O Akatu acredita no poder do consumidor como agente 
de transformação social. Acredita ainda que o consumo 
consciente pode fazer parte da vida de todas as pessoas, 
já que é um caminho fundamental para garantir que haja 
o suficiente para todos para sempre. 

VA M O S  D A R  O S 

P R I M E I R O S  PA S S O S?

https://akatu.org.br/dica/quantidade-de-agua-disponivel-para-consumo-na-terra/


GLOSSÁRIO         de conceitos e termos

CONSUMO CONSCIENTE

CICLO HIDROLÓGICO

ÁGUA SUBTERRÂNEA

ÁGUA VIRTUAL

ÁGUA SUPERFICIAL

EVAPOTRANSPIRAÇÃO

PEGADA HÍDRICA

ÁGUA CINZA

É consumir com melhor impacto, consumir diferente, sem excessos ou desperdícios, para que haja o suficiente para 
todos para sempre4.

Também chamado de “ciclo da água”, é o movimento contínuo da água presente nos oceanos, nos continentes (superf ície, 
solo e sob as rochas) e na atmosfera. A água está sempre em movimento, o qual é alimentado pela força da gravidade e pela 
energia do sol que, ao mesmo tempo, provoca a evaporação das águas5. 

É formada pelo excedente das águas de chuvas que percorrem camadas abaixo da superf ície do solo e preenchem espaços 
vazios entre as rochas. As formações geológicas permeáveis são chamadas aquíferos, ou seja, uma reserva de água embaixo 
do solo funcionando como uma caixa d’água que alimenta os rios7.

Referida também como “água invisível” ou “de uso indireto”, é o volume total de água utilizado nas etapas do processo 
produtivo de um bem ou serviço, considerando, em geral, o local em que foi produzido. O adjetivo “virtual” se refere ao fato 
de que a maior parte da água usada para produzir um produto não está contida no próprio produto. O montante de água 
contido nos produtos é, em geral, insignif icante se comparado ao volume de água virtual9.

É aquela que não penetra no solo, acumulando-se na superf ície, escoando e dando origem a rios, riachos, lagoas e córregos. 
É uma das principais fontes de abastecimento de água potável do planeta. Seu monitoramento é importante para conhecer 
a quantidade e a qualidade de água disponível e realizar a gestão dos recursos hídricos6.

É a soma da evaporação da água na superf ície do solo e a transpiração de plantas, uma etapa do ciclo hidrológico. Cerca de 
75% da água retorna para a atmosfera via evapotranspiração no Brasil, sendo que o clima, o solo, uso da terra e manejo da 
água influenciam tal fenômeno8. 

Ferramenta de gestão de recursos hídricos que calcula o consumo de água doce durante a produção e o consumo de bens 
e serviços, tendo por base os usos direto e indireto. A pegada hídrica representa o quanto iniciativas públicas e privadas 
usam de água para a produção de seus produtos e serviços em suas cadeias produtivas10.

É um tipo de pegada hídrica que representa as águas residuais das tarefas cotidianas – ou seja, a água que sai da máquina 
de lavar, do chuveiro ou da pia –, indicando o grau de poluição de água doce associada ao uso cotidiano11.



“Hábitos de consumo consciente no dia a dia fazem uma grande diferença para a 
disponibilidade da água, especialmente quando adotados por muitas pessoas ou por 
um longo período de tempo. E mais: cada um de nós serve de exemplo para familiares, 
amigos e membros da comunidade próxima, de modo que os nossos hábitos são 
naturalmente copiados por muita gente sem necessidade de esforço de nossa parte,  
o que multiplica ainda mais os seus resultados positivos.”

Helio Mattar  
diretor-presidente do Akatu

“Por um lado, a escassez. Cerca de 35 milhões de pessoas no país não têm acesso à 
água tratada. Por outro, o desperdício. Temos as maiores reservas de água doce do 
mundo, daí a ilusão para muitos de que esse recurso é inesgotável. Diante desse 
paradoxo, é preciso amplif icar a consciência da responsabilidade de cada um no 
cuidado com esse recurso fundamental para a vida no planeta. Uma pequena atitude 
do dia a dia, como fechar a torneira ao escovar os dentes, pode ser um ato grandioso, 
se multiplicado por bilhões de habitantes. Nós, da Coca-Cola Company, temos 
consciência da nossa responsabilidade maior em relação à preservação desse bem tão 
precioso. Investimos muito nos últimos anos para devolver à natureza o equivalente 
a toda água que usamos para fabricar nossas bebidas. Em 2021, lançamos um novo 
compromisso: melhorar a segurança hídrica do nosso negócio e das comunidades 
onde atuamos até 2030. Continuaremos multiplicando nossas ações.”

Silmara Olívio 
Vice-presidente de Relações Corporativas Cone Sul na Coca-Cola América Latina



Criado em 2001, o Instituto Akatu é 
uma organização sem f ins lucrativos 
que acredita no poder transformador 
do consumidor. Pioneira no que faz, 
realiza ações para a sensibilização, 
a mobilização e o engajamento da 
sociedade para o consumo consciente: 
um consumo com melhor impacto, sem 
excessos ou desperdícios, para que haja 
o suf iciente para todos para sempre. 

Sua missão é educar e comunicar 
em escala, atuando como ativista 
de um novo modelo mental e de 
comportamento que leve as pessoas 
a adotarem estilos sustentáveis de 
vida refletidos na prática do consumo 
consciente e da produção responsável.

SOBRE O AKATU
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I N T R O D U Ç Ã O

Graças ao ciclo hidrológico, há sempre água doce disponível no planeta. Mas a capacidade humana de captar, tratar e  
distribuir esse recurso natural para assegurar o abastecimento global é bastante limitada12. Enquanto a humanidade continuar 
extraindo água em um ritmo mais rápido do que as recargas naturais conseguem repor e seguir poluindo as águas em uma 
velocidade maior do que sua capacidade de despoluir, corremos o risco de vivenciar a escassez desse recurso13. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são suficientes de 50 a 100 litros de água para atender as necessidades 
básicas diárias de um indivíduo14. No Brasil, porém, a média de consumo diário é de 154,9 litros por pessoa, muito maior  
que o recomendado15. 

Esse consumo de água exagerado, aliado a fatores como perdas e desperdícios no sistema de distribuição e nos usos da 
indústria, é um dos responsáveis pelo desequilíbrio no acesso à água tratada por toda a população, com grande parcela  
sem acesso à água potável. 

Cerca de 83% dos brasileiros são atendidos com abastecimento de água tratada, o que signif ica que quase 35 milhões 
de pessoas não têm acesso a este serviço básico. Dentre as 100 maiores cidades do país, apenas 27 possuem 100% de sua 
população atendida com água potável16.

Outro grande problema que compromete o amplo acesso à água tratada no Brasil são as perdas na distribuição, dadas às 
ineficiências técnicas que podem ser caracterizadas como perdas aparentes (quando um volume de água foi efetivamente 
consumido, mas não contabilizado – geralmente por erros nas medições, aparelhos descalibrados ou mesmo fraudes) ou  
perdas reais (as perdas f ísicas, a água que não chega ao consumidor devido a vazamentos nas redes e falhas no sistema)17.

No Brasil, a soma destes dois tipos de perdas resultou, em 2018, num total de 38,5% de perdas na distribuição. Ou seja,  
38,5% do volume total de água disponibilizado à população não foi contabilizado como usado pelos consumidores18.  
Esse volume de perda também gera consequências econômicas signif icativas, representando, em média, um prejuízo para  
as concessionárias de distribuição de água de R$ 7,2 bilhões por ano19. Vale ressaltar que tal prejuízo é pago pela sociedade:  
se não existisse essa perda, haveria menor necessidade de bombear água e menor volume de água a ser tratado, com 
menores custos para as concessionárias que, consequentemente, poderiam reduzir as tarifas pagas por todos. 

O consumo doméstico de água pela população diz respeito ao seu consumo direto, em atividades cotidianas de higiene 
pessoal, preparo de alimentos e limpeza doméstica, por exemplo. Mas há também o consumo indireto de água, por meio 
dos produtos e serviços que cada consumidor compra. O consumo indireto se refere à água virtual ou água invisível, aquela 
que compõe a pegada hídrica, na forma de água consumida no processo de produção e de consumo de um bem ou serviço. 
Alguns exemplos: a água da chuva necessária para um vegetal crescer, a água gasta para resfriamento de máquinas de  
uma indústria, para a lavagem de tecidos na produção de roupas ou para a ingestão do gado na pecuária20.

sumário

Instituto Akatu   | 8

   | 



Enquanto o consumo doméstico direto representa uma pequena parcela do total de água consumida no Brasil (apenas 
8,8%, em 2019), a maioria absoluta do volume de água disponível é consumida em atividades econômicas para produzir 
produtos e serviços: 67,2% pela agricultura (irrigação); 11,1% pelo abastecimento animal; e 9,5% pela indústria21.

Esses dados mostram que tanto os hábitos diários — como lavar a louça, escovar os dentes ou tomar banho — quanto  
as escolhas de compra de bens e serviços influenciam, de modo signif icativo, a quantidade de água consumida por uma 
pessoa. Portanto, além das responsabilidades atribuídas aos órgãos públicos e às empresas privadas para melhorar a 
gestão deste recurso, os consumidores também desempenham um papel fundamental para contribuir com a economia 
de água por meio da adoção de hábitos de consumo consciente. 

ÁGUA E CRISE CLIMÁTICA: O QUE TEM A VER?

A água é o principal meio pelo qual os efeitos da crise climática são sentidos. O aumento de temperatura e as condições 
climáticas extremas podem afetar não apenas a disponibilidade, mas também a qualidade desse recurso para muitas 
pessoas — principalmente as que vivem em  comunidades de baixa renda, as mais vulneráveis e afetadas pelas mudanças 
do clima22. 

E QUAL A RELAÇÃO, NA PRÁTICA, ENTRE ÁGUA E CLIMA?23 

• Eventos climáticos extremos, como tempestades e furacões, 
podem destruir ou contaminar todo o suprimento de água de um 
local, aumentando o risco de doenças como cólera e febre tifoide;

• O aumento da temperatura pode levar ao desenvolvimento de 
microorganismos prejudiciais em fontes de água doce, tornando  
a água perigosa para as pessoas beberem;

• As mudanças climáticas exacerbam o estresse hídrico em áreas 
onde a água já é um recurso limitado, levando ao aumento da 
competição por água e até a conflitos;

• O aumento do nível dos mares e oceanos faz com que parte da 
água doce se torne salgada, comprometendo os recursos hídricos 
dos quais milhões de pessoas dependem.

Uma maneira de exemplif icar a redução da disponibilidade de água como consequência  
das mudanças climáticas é se lembrar da crise hídrica de 2014-2015 vivida no Estado de  
São Paulo. Algumas das causas do agravamento da situação foram a estiagem mais 
acentuada, decorrente das mudanças do clima, que altera o ciclo da água e resulta em 
eventos hidrológicos extremos, e o desmatamento no entorno de rios e represas, que  
reduz o volume de água nas fontes24 25 26. 

O Sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento de São Paulo, teve seu volume 
de água reduzido em 73%, em 2012, para -24%, em 2014. O volume foi negativo pois o 
reservatório passou a funcionar com o chamado “volume morto”, aquele abaixo da saída  
de água, considerado como reserva técnica27.

Para combater essa crise, o papel do consumidor foi fundamental: além da imposição  
de um rodízio de consumo de água, diversas campanhas mobilizaram a população para  
a redução do desperdício, inclusive por meio de reajuste de tarifas e descontos para  
quem economizasse no consumo em casa28.

Fonte: Ana

Total de água consumida no Brasil (média anual)

TOTAL DE
CONSUMO

1.109m³/s 

Irrigação

67,2%

Abastecimento
animal

11,1%

Termelétricas

0,3%

Indústria

9,5%

Abastecimento rural

2,4%

Mineração

0,8%

Abastecimento urbano

8,8%
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http://conjuntura.ana.gov.br/static/media/conjuntura_completo.27432e70.pdf
http://conjuntura.ana.gov.br/static/media/conjuntura_completo.27432e70.pdf


. 1.
R E D U Z A  O  T E M P O  D E  B A N H O

C O N S U M O  C O N S C I E N T E  D E  Á G U A :  P A S S O  1

TOMAR UM BANHO DE CHUVEIRO ELÉTRICO 
(CONSIDERANDO UM MODELO MODERNO, DE BAIXO 
CONSUMO) POR 15 MINUTOS CONSOME, EM MÉDIA , 
135 LITROS DE ÁGUA .

sumário   | 



REDUZA O TEMPO DE BANHO

O chuveiro de uma residência pode representar um enorme gasto de água se os 
moradores não adotarem comportamentos cotidianos de consumo consciente. 

Tomar banhos longos e usar o tempo no chuveiro ligado para refletir sobre 
como foi o dia e e sobre as tarefas que não deu conta de resolver são hábitos 
que contribuem signif icativamente para o desperdício de um dos recursos  
mais essenciais para a humanidade: a água tratada — que, infelizmente, não  
é acessível a todos e corre o risco de se tornar ainda mais escassa se o seu uso 
não for cuidado.

Uma pesquisa aponta que, em média, 
os brasileiros tomam banho 12 vezes por 
semana. Bem diferente, por exemplo, 
dos britânicos ou dos chineses, cuja 
frequência é de apenas 5 vezes por 
semana, em média29. Diante disso, os 
brasileiros devem prestar ainda mais 
atenção ao seu tempo de banho para 
não desperdiçar água.

DICA AKATU 

Se todos os cariocas reduzirem  
1 minuto do tempo do seu banho 
diário, será poupado um volume 
de água suficiente para encher, 
diariamente, 8 vezes o Aquário 
Marinho do Rio de Janeiro (AquaRio), 
o maior aquário da América do Sul, 
com 4,5 milhões de litros de água. 

Veja esse 
exemplo: 

1.

sumário
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https://akatu.org.br/dica/reduza-seu-tempo-de-banho/


MERGULHE FUNDO

O QUE VOCÊ PODE FAZER

• Diminua 1 minuto do banho diário: se você e outras 3 pessoas 
da família reduzirem o tempo do banho de chuveiro, ao f inal 
de 1 mês terão poupado quantidade suficiente de água para 
lavar todas as roupas na máquina durante esse mesmo mês

• Restrinja seu tempo de banho: 5 minutos são suficientes para uma pessoa tomar um 
banho de chuveiro. E o gasto de água pode ser ainda menor fechando a torneira ao se 
ensaboar e ao lavar o cabelo, abrindo-a apenas durante o enxágue30

• Se seu chuveiro for muito antigo, invista em um novo: chuveiros mais antigos são 
menos econômicos consumindo, em média, de 18 a 20 litros de água por minuto31. Já 
um chuveiro elétrico mais moderno consome, em média, 9 litros de água por minuto32

• Se o seu chuveiro for a gás, utilize um balde para recolher a água que cai enquanto 
ele aquece: essa água pode ser reusada depois em outras tarefas domésticas 

• Reduza o tempo até o chuveiro esquentar: organize os horários dos moradores da 
casa para que tomem banho em sequência, assim, o aquecimento da água é mais 
rápido e o gasto do recurso, menor

• Não use o tempo de banho para fazer a barba, escovar os dentes ou se depilar: para 
essas atividades, utilize uma bacia ou um copo d’água, fora do horário de banho

• Instale redutores de vazão de água no chuveiro: essas pequenas peças que diminuem 
consideravelmente o gasto de água podem gerar economia de até 80%33

Ampulheta de banho Essa pecinha com preço super acessível pode ser colada à parede do box para ajudá-lo a controlar o tempo 
gasto no chuveiro. 

Com origem na Suécia e disponível no Brasil, economiza até 90% de água e 80% de eletricidade em uma residência. 
No site, o usuário pode estimar a economia média oferecida pelo sistema conforme algumas cidades: em São Paulo, 
uma família usando o OrbSys economiza R$ 3 mil em um ano, considerando 4 banhos diários de 10 minutos cada. 

Dos EUA e com entrega disponível para o Brasil, utiliza uma tecnologia que reduz as gotas de água para que adquiram 
formato de névoa e, assim, permite consumir 70% menos água em comparação a um chuveiro convencional.

Chuveiro OrbSys

Chuveiro Nebia

Dica Akatu

sumário
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https://www.americanas.com.br/produto/75280372?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_pla_ud_geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMIprD0qtCC4wIVggyRCh06gA3AEAQYASABEgKgZ_D_BwE&i=57400059eec3dfb1f8069611&o=5cd9af216c28a3cb50c35422&opn=YSMESP&sellerId=10615001000102
https://orbital-systems.com/
https://nebia.com/
https://akatu.org.br/dica/reduza-o-tempo-de-banho/


Dica Akatu

Toda Gota Conta Campanha da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) do Rio de Janeiro, de 2015, teve Marco Nanini 
protagonizando o vídeo que convida as pessoas a diminuírem o tempo no banho para poupar água. 

Mostra que, em 2015, durante a crise hídrica no Estado de São Paulo, 56,5% das pessoas diminuíram o tempo no banho 
para poupar água, sendo esta a mudança de comportamento à qual as pessoas mais aderiram. 

O vídeo (8 min) explica como economizar água no banho e o quanto você pode conseguir de economia seguindo certas dicas.

Pesquisa Instituto Ipsos

Manual do Mundo

Water Corporation O vídeo (5 min, em inglês) mostra que é suficiente tomar banho em 4 minutos, ainda que isso pareça pouco.

sumário
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https://akatu.org.br/dica/1-masp-de-agua-2/
https://www.youtube.com/watch?v=zGKQcXity_A
https://www.whirlpool.com.br/2015/09/pesquisa-revela-mudancas-de-habito-dos-brasileiros-para-enfrentar-a-crise-hidrica/
https://www.youtube.com/watch?v=sj5e0zwNwto
https://www.youtube.com/watch?v=K4hRrQ2_55M


. 2.

UMA TORNEIRA DE PIA GASTA ,  ENTRE 14 E 25 LITROS 
DE ÁGUA POR MINUTO EM MÉDIA .

  

F E C H E  A  T O R N E I R A  A O 

E S C O V A R  O S  D E N T E S

C O N S U M O  C O N S C I E N T E  D E  Á G U A :  P A S S O  2
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Os poucos minutos necessários para escovar os dentes podem representar um gasto enorme de água se considerarmos 
que grande parte da população brasileira escova os dentes de 2 a 3 vezes por dia, durante a vida toda.

Há que se considerar também uma peculiaridade dos brasileiros em relação ao restante do mundo: a maioria tem o 
costume de carregar uma escova e uma pasta de dente consigo para realizar a escovação onde estiverem, sendo prática 
comum principalmente no trabalho34.

Escovar os dentes 3 vezes por dia signif ica deixar a torneira meio aberta por cerca de 5 minutos, o que consome de 70 a 125 
litros de água35. Essa quantidade é praticamente suficiente para atender a todas as necessidades básicas diárias de uma 
pessoa, que é de 50 a 100 litros d’água, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS)36.

FECHE A TORNEIRA AO ESCOVAR OS DENTES

DICA AKATU

Evitar o desperdício de água durante  
a escovação é uma prática simples  
e possível para muita gente. Se  
10 milhões de brasileiros escovarem  
os dentes 3 vezes ao dia durante  
um mês com a torneira fechada, 
usando apenas um copo d’água  
para o enxágue, será economizado  
o equivalente a 1 hora do volume  
de água que cai pelas Cataratas  
do Iguaçu. 

2.
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O QUE VOCÊ PODE FAZER

• Estimule a família a diminuir 1 minuto de uso de água ao escovar 
os dentes: se você e outras 3 pessoas f izerem isso por 1 ano, vão 
economizar água suficiente para que outra pessoa escove os dentes 
diariamente por 2 anos — considerando 3 escovações de 2 minutos 
por dia 

• Utilize um copo com água: ele pode ser 
usado para umedecer a escova antes e para 
enxaguar a boca após a escovação. Quando 
isto não for possível, abra a torneira apenas 
para molhar a escova, feche-a durante 
a escovação e só a abra novamente no 
momento do enxágue

Pesquisa Instituto Ipsos
Mostra que durante o período de seca no Estado de São Paulo, em 2015, 45,1% dos consumidores passaram a fechar a torneira 
ao escovar os dentes. Esta foi a segunda prática mais adotada para economizar água em casa, atrás somente da redução no 
tempo de banho.

Campanha da Colgate, lançada em 2016 nos Estados Unidos, chama a atenção para o consumo consciente de água ao escovar 
os dentes. Visite o site (em inglês) e assuma o compromisso de não desperdiçar água você também.

Vídeo (30 seg) mostra o impacto positivo do ato de fechar a torneira ao escovar os dentes ou fazer a barba para o meio 
ambiente e para a população.

#EveryDropCounts

Serviço Autônomo  
de Água e Esgoto  

de Guarulhos

MERGULHE FUNDO

• Seja um multiplicador desse hábito de consumo consciente: incentive 
outras pessoas da sua casa, da escola ou do trabalho a fechar a torneira 
durante a escovação dos dentes

NT Kids
Vídeo (5 min) traz Aninha dando o recado: a personagem do desenho Anjinhos da Esperança fala sobre as simples atitudes 
diárias que ajudam a preservar nossas águas.

Water Corporation
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https://www.whirlpool.com.br/2015/09/pesquisa-revela-mudancas-de-habito-dos-brasileiros-para-enfrentar-a-crise-hidrica/
https://www.colgate.com/en-us/everydropcounts
https://www.youtube.com/watch?v=BPy19f9CdG0
https://www.youtube.com/watch?v=BPy19f9CdG0
https://www.youtube.com/watch?v=BPy19f9CdG0
https://www.youtube.com/watch?v=wZXy7cdKpcU
https://twitter.com/watercorpwa/status/696532221247750144
https://twitter.com/watercorpwa/status/696532221247750144
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CADA VEZ QUE A DESCARGA É ACIONADA , SÃO 
CONSUMIDOS DE 6 A 12 LITROS DE ÁGUA 

  

F A Ç A  X I X I  N O  B A N H O

3.
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FAÇA XIXI NO BANHO

A urina humana é composta 95% por água e 5% por substâncias não nocivas, como ureia e sal. Assim, você pode muito bem 
usar o momento do banho, quando se está consumindo água do chuveiro, para fazer xixi e economizar um acionamento de 
descarga por dia. Essa prática pode gerar um grande impacto positivo se praticado por muitas pessoas durante um longo 
período de tempo37. 

Além disso, ter vontade de urinar diante de água corrente do chuveiro é comum na f isiologia humana. Isso porque o som 
da água bate em nosso corpo como um aviso de que a bexiga está cheia e também porque a situação do banho deixa as 
pessoas confortáveis e relaxadas, o que estimula o esf íncter uretral, estrutura muscular que controla a capacidade humana 
de segurar a urina38 39.

E se bater a preocupação de que você vai sujar o box ao urinar, lembre-se: após um dia de trabalho, de atividades ou de 
diversão na praia, as substâncias retiradas da pele e do cabelo durante o banho são muito menos higiênicas que a urina40. 

DICA AKATU

Portanto, é hora de adotar a 
prática do xixi no banho. Se 
todos os brasileiros que têm um 
chuveiro em casa f izerem xixi no 
banho diário, eles vão evitar o 
acionamento de uma descarga 
por dia cada e, em uma semana, 
vão economizar 6,2 bilhões de 
litros de água, volume equivalente 
ao contido na Lagoa Rodrigo de 
Freitas, no Rio de Janeiro41.

3.
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Xixi no Banho A campanha da Fundação SOS Mata Atlântica incentiva toda e qualquer pessoa a fazer xixi no chuveiro, af inal, todos nós 
podemos adotar esse hábito.

Criado pela Sabesp, permite ao consumidor compreender a quantidade de água gasta em cômodos da casa conforme especif icações de 
seus aparelhos (tipo de chuveiro, vaso sanitário, etc.) e modo de uso (tipo de abertura do registro). Assim, é possível calcular a quantidade 
de água poupada ao deixar de acionar a descarga e fazer xixi no banho.

Curta-metragem (9 min) goiano traz um grupo de crianças que adota diversas ações para convencer amigos e familiares dos benefícios 
ambientais de se fazer xixi no banho, despertando o interesse de pessoas de todo o mundo, inclusive de personalidades públicas.

Simulador de consumo

A Patrulha do Xixi 
no Banho

MERGULHE FUNDO

O QUE VOCÊ PODE FAZER

• Coloque um post it no box escrito  
“xixi no banho”: assim, quando estiver 
se preparando para entrar no chuveiro, 
vai se lembrar de fazer xixi ali, e não 
no vaso sanitário. Deixe o bilhete até a 
prática virar um hábito

• Faça xixi logo no início do banho: você 
evita que o contato da urina com os pés 
leve ao aparecimento de frieiras, o famoso 
“pé-de-atleta”, e que o excesso de urina 
seja absorvido pelo rejunte do piso do 
banheiro, dif icultando a higienização42

• Limpe e desinfete o chuveiro 
periodicamente: independente de fazer 
xixi no banho ou não43

#gowiththeflow 
(vá com o fluxo)

Campanha da Universidade de East Anglia, na Inglaterra, incentivou o hábito de se fazer xixi no banho diário entre os alunos. Com seus 15 
mil estudantes adotando o hábito por um ano, a quantidade de água poupada é suficiente para encher 26 piscinas olímpicas — além de 
gerar uma economia de £ 18 mil na conta de água anual.

Em 2019, os noruegueses foram instruídos pelo seu governo a fazer xixi no banho. O motivo, segundo Frode Hult, da Agência de Água 
e Esgoto de Oslo, é o fato de a Noruega consumir o dobro de água da vizinha Dinamarca44. Municípios em todo o país implementaram 
restrições para garantir o uso racional da água, como multas de até €158 no caso de desperdícios45.

Campanha na Noruega
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https://www.youtube.com/watch?v=lXYg9asqgcA
http://simuladordeconsumo.sabesp.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=cSB5MNmb27E
https://www.youtube.com/watch?v=cSB5MNmb27E
https://www.bbc.com/news/uk-england-norfolk-29552557
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7588895/Norwegians-told-urinate-shower-save-water-help-environment.html
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UMA TORNEIRA COM UM VAZAMENTO PEQUENO, UM 
FILETE DE 4MM DE ÁGUA CORRENDO, DESPERDIÇA 
442 LITROS DE ÁGUA POR DIA!

C O N S E R T E  V A Z A M E N T O S 

E M  C A S A

4.
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CONSERTE VAZAMENTOS EM CASA 

Popularmente chamados de “pinga-pinga”, os vazamentos de água 
representam um desconforto não só para os ouvidos, mas para o bolso do 
consumidor e para o meio ambiente. Quando pouco perceptíveis, podem 
ser deixados de lado e se estenderem por longos períodos, o que resulta 
em grandes volumes de água desperdiçados e signif icativos prejuízos nas 
contas de água. 

Realizar a manutenção de torneiras e encanamentos, portanto, pode 
evitar o desperdício de água e, também, de recursos econômicos. Veja 
estes exemplos para ter uma ideia da quantidade de água que um 
simples “pinga-pinga” pode desperdiçar:

Uma torneira de cozinha que, ao ser fechada, continua com um 
gotejamento rápido, desperdiça 960 litros de água por mês. Essa 
quantidade é similar à ingerida diariamente por uma pessoa 
durante 1 ano e 3 meses46.

Um vazamento no tubo de alimentação da louça de uma bacia 
sanitária com válvula de descarga desperdiça 144 litros por dia47, 
mais que o suficiente para atender a demanda diária de uma 
pessoa (média de 100 litros/dia)48.

O problema, no entanto, vai além das nossas casas e se estende 
para todo o sistema de tratamento e distribuição. As chamadas 
“perdas reais” são as associadas aos vazamentos e as “perdas 
aparentes” são as relativas à falta de hidrômetros, erros de 
medição, ligações clandestinas e roubos. Em 2015 no Brasil,  
cerca de 37% da água distribuída foi perdida nesses processos49. 
Assim, a cada 100 litros de água coletados e tratados, apenas  
63 litros foram consumidos, um desperdício que gerou prejuízo  
de R$ 8 bilhões para o país50.

DICA AKATU

Se todas as casas do Brasil tiverem um único 
vazamento na torneira da cozinha, em apenas 3 dias 
seria desperdiçado um volume de água suficiente 
para encher os 6,2 bilhões de litros da Lagoa Rodrigo 
de Freitas, no Rio de Janeiro.

4.
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MERGULHE FUNDO

O QUE VOCÊ PODE FAZER

• Não deixe para amanhã o conserto de um vazamento: em muitos casos, pequenos reparos são suficientes para acabar com vazamentos de água 
em casa, como, por exemplo, trocando o vedante da torneira, que pode ser encontrado em lojas de materiais de construção. Se ao trocar o vedante 
o pinga-pinga continuar, pode ser que você precise trocar o reparo, peça que colabora na contenção da água em torneiras que precisam dar mais 
de uma volta para abrirem por completo51. Nesse caso, consulte um encanador 

• Verifique a torneira: se ela não for alimentada por caixa d’água, feche o registro da casa, abra a 
torneira e espere a água parar de sair. Depois, coloque um copo cheio de água na boca da torneira.  
Se a água do copo for sugada pela torneira, há vazamentos 

• Fique atento à conta de água: se o valor subir muito de um mês para outro, sua casa ou a edif icação 
pode estar sofrendo com algum vazamento. Verif ique torneiras, canos, além do teto e as paredes e, 
se perceber sinais como umidade, desníveis, manchas, mofo, poças d’água e azulejos soltos, pode 
estar ocorrendo vazamento. Dar leves batidas na parede ajuda a localizá-lo, pois o som diferente — 
normalmente de algo oco — pode denunciar a sua existência52 

• Teste outros métodos para encontrar vazamentos: com a caixa d’água cheia, feche todas as torneiras 
e desligue os aparelhos que usam água; se o hidrômetro continuar se movimentando é porque há 
algum vazamento na casa. Outra opção é jogar um pouco de borra de café no vaso sanitário; se ela 
não f icar depositada no fundo do vaso, é sinal de vazamento na válvula ou na caixa de descarga

Folha de S.Paulo Reportagem apresenta um infográfico e explicações didáticas de como é possível encontrar vazamentos em casa.

Dá dicas para você conseguir identif icar vazamentos em qualquer tipo de edif icação, assim como esse vídeo (7 min). A empresa lançou 
também um aplicativo que permite ao usuário comunicar vazamentos externos de água e esgoto à companhia para que sejam reparados.

Vídeo (3 min) dá o passo a passo para você solucionar um vazamento de torneira de forma rápida e simples.

Site da Sabesp

Multicoisas

SAAE
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http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/morar/2017/08/1907338-testes-rastreiam-vazamentos-em-casa-e-evitam-obras-desnecessarias.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=E7RNo4R_vOY&t=16s
http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=685
http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=244
https://www.youtube.com/watch?v=t76OduQFBSA
https://twitter.com/watercorpwa/status/696532221247750144/photo/1
https://saaesalto.sp.gov.br/2019/05/02/saae-da-dicas-para-voce-identificar-vazamentos-de-agua-em-seu-imovel/


SEM VAZAMENTO COM VAZAMENTO

 

Exemplo japonês 
(em inglês)

Tóquio possui um dos métodos de detecção e reparo de vazamentos mais ef icientes do mundo, o que reduziu pela metade a quantidade 
de água desperdiçada na cidade, de 150 milhões, em 2002, para 68 milhões de m³, em 2012. Grande parte desse bom resultado se deve ao 
reparo imediato, ou seja, feito no mesmo dia em que o vazamento é detectado.

O estudo mostra que em 2017, a média de perda de água potável no Brasil foi de 38,3%, ou seja, para cada 100 litros de água captada, 
tratada e pronta para ser distribuída, 38 litros f icaram pelo caminho. Essa quantidade de água perdida seria suficiente para abastecer  
30% da população brasileira por um ano.

A solução da startup brasileira Stattus4 permite detectar vazamentos por meio da “computação musical”, reconhecendo diferentes ruídos 
nas tubulações e suas origens. Por meio do software, um trabalho de varredura em uma concessionária de água que durava 24 meses 
para ser feito agora leva em torno de 4 meses53. 

Corrida brasileira 

4Fluid

Caça-vazamento 
da Caesb

Um manual de orientação para a realização de testes de identif icação de vazamentos de água.

T E ST E  D O  CO P O

1. FECHE O REGISTRO DE ENTRADA (PADRÃO).

2. ABRA UMA TORNEIRA ALIMENTADA DIRETAMENTE 
PELA REDE (TORNEIRA DO JARDIM OU TANQUE).

3. AGUARDE ATÉ A ÁGUA PARAR DE CORRER.

4. COLOQUE UM COPO CHEIO DE ÁGUA NA BOCA DA 
TORNEIRA .

5. SE HOUVER SUCÇÃO DA ÁGUA DO COPO PELA 
TORNEIRA ,  É SINAL QUE EXISTE VAZAMENTO NO 
RAMAL INTERNO (APÓS HIDRÔMETRO).
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https://www.c40.org/case_studies/tokyo-world-leader-in-stopping-water-leakage
http://tratabrasil.org.br/images/Release_Perdas_de_%C3%81gua.pdf
https://stattus4.com/solucoes-4fluid/
https://www.caesb.df.gov.br/images/arquivos_pdf/Cacavazamento2.pdf
https://www.caesb.df.gov.br/images/arquivos_pdf/Cacavazamento2.pdf
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DESCONGELAR UM ALIMENTO SOB ÁGUA 
CORRENTE POR 4 MINUTOS PODE CONSUMIR  
100 LITROS DE ÁGUA . 

N Ã O  D E S C O N G E L E  A L I M E N T O S 

E M  Á G U A  C O R R E N T E
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NÃO DESCONGELE ALIMENTOS EM ÁGUA CORRENTE 

Congelar alimentos é uma maneira de evitar o desperdício e 
garantir maior praticidade para as refeições. Quase tudo pode ser 
congelado. Porém, no descongelamento, deve-se tomar alguns 
cuidados tanto para preservar a qualidade dos alimentos quanto 
para evitar a perda de recursos. 

É importante “planejar” o descongelamento: retirar o alimento 
do congelador pouco tempo antes de ser consumido pode não 
ser suficiente para o seu total descongelamento, a depender 
da temperatura ambiente. Isso pode, então, demandar o uso de 
água corrente para acelerar o descongelamento, desperdiçando 
esse recurso.

DICA AKATU

Ao substituir diariamente o descongelamento de 
alimentos em água corrente pela bacia com água 
fria, em 1 ano você poupa uma quantidade de água 
suficiente para cozinhar uma quantidade de arroz capaz 
de alimentar uma família de 4 pessoas por mais de 10 
anos e meio.

Também é importante lembrar que cozinhar um 
alimento ainda congelado leva até 50% mais tempo 
em comparação ao cozimento de um alimento 
descongelado, o que caracteriza um desperdício de gás 
e de tempo do consumidor56.

No lugar da água corrente, é possível optar por uma bacia com água, que 
utilizará um volume muito menor. Ainda assim, a prática representa um 
gasto desnecessário de água, facilmente evitado com um bom planejamento 
do descongelamento da comida.

Veja esses exemplos: 

Um pedaço de carne pode demorar de 6 a 12 horas para descongelar dentro 
da geladeira sem nenhum gasto de água. Usando uma bacia, esse tempo cai 
para 2 ou 3 horas com o uso de 1 ou 2 litros de água54. Já em água corrente, o 
descongelamento ocorre entre 5 e 15 minutos, dependendo do tamanho da 
carne, mas o gasto de água é de cerca de 70 litros a cada 5 minutos55.

5.
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Panelinha Vídeo (2 min) traz Rita Lobo lendo trechos de seu livro com dicas de como  congelar e descongelar alimentos, inclusive 
ressaltando a diferença entre freezer e geladeira e mostrando truques para separar os alimentos em saquinhos.

Vídeo (1 min) da campanha do Akatu conta com dicas bacanas sobre como poupar água na hora de descongelar alimentos. 

A publicação apresenta uma série de boas práticas, incluindo as melhores formas de lidar com o congelamento e o 
descongelamento dos alimentos para mantê-los seguros e evitar o gasto de água.

#águapedeágua

Guia de Manipulação  
de Alimentos do Governo  

do Paraná

MERGULHE FUNDO

• Prefira a bacia à água corrente: quando precisar 
descongelar um alimento em um curto espaço de 
tempo, use uma bacia com água, alternativa mais 
sustentável que deixá-lo sob água corrente. Não se 
esqueça de colocar os alimentos em um saco bem 
fechado antes de imergi-los58 

• Use o microondas corretamente: selecione o modo 
desgelo apenas se for necessário um descongelamento 
imediato59. E lembre-se: um alimento descongelado  
não deve ser congelado novamente60

O QUE VOCÊ PODE FAZER

• Privilegie o descongelamento natural: 
planeje o cardápio da semana para 
facilitar a organização da retirada de 
alimentos do freezer com antecedência 
e o seu descongelamento dentro da 
geladeira, pois essa é a opção mais 
segura e não exige nenhum gasto de 
água57. Você pode também congelar 
os alimentos em porções menores, o 
que vai acelerar tanto o congelamento 
quanto o descongelamento  

Food Network

Let’s Save 10L Water
Campanha de Hong Kong com o mote “Vamos Salvar 10 Litros de Água” já atingiu mais de 80 mil adeptos mobilizando-os 
a economizar água nas atividades diárias, dentre elas o descongelamento de alimentos61.

Vídeo (3 min, em inglês) explica como descongelar alimentos em casa de maneira adequada e sem gastar água. 
Agência de Segurança 
Alimentar do Dep. de 
Agricultura dos EUA
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https://www.youtube.com/watch?v=wJZ6V4St1D8
https://www.youtube.com/watch?v=_-D0eoxj-a0&list=PLo3RUE7u58xfK60FZxx_FnSeLS6ZmfMZJ&index=23
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/alimenatacao_escolar/manual_de_boas_praticas_2016.pdf
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/alimenatacao_escolar/manual_de_boas_praticas_2016.pdf
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/alimenatacao_escolar/manual_de_boas_praticas_2016.pdf
https://www.foodnetwork.com/how-to/articles/how-to-defrost-meat-a-step-by-step-guide
https://www.waterconservation.gov.hk/en/at-home/water-saving-tips/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=T5C335jleZA
https://www.youtube.com/watch?v=T5C335jleZA
https://www.youtube.com/watch?v=T5C335jleZA


. 6.

UMA TORNEIRA DA COZINHA GASTA DE 
14 A 25 LITROS DE ÁGUA POR MINUTO.

  

L A V E  A  L O U Ç A  U S A N D O  S Ó  

A  Á G U A  N E C E S S Á R I A
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LAVE A LOUÇA USANDO SÓ A ÁGUA NECESSÁRIA

Lavar as louças sujas após as refeições é uma tarefa executada diariamente em praticamente todas as residências em 
que há acesso a água limpa. E é possível realizá-la de maneira a consumir menos tempo e menos água — assim, ganham 
você e o meio ambiente. 

Não é necessário, por exemplo, deixar a torneira da pia aberta durante todo o tempo de lavagem. Uma torneira de 
cozinha totalmente aberta chega a gastar até 25 litros de água por minuto. Se aberta apenas parcialmente, o consumo 
de água é de aproximadamente 14 litros por minuto62 .

Reduzir em 5 minutos o tempo de torneira parcialmente aberta em uma lavagem pode economizar 70 litros de água. Em  
1 ano, essa simples atitude pode poupar água suficiente para 2 pessoas tomarem banho diariamente por 1 ano e 2 meses63.

DICA AKATU

Também é possível diminuir a 
quantidade de água necessária para 
lavar as louças removendo seus restos 
de comida. Se todas as residências 
brasileiras removerem os restos de 
comida dos pratos usando talheres ou 
guardanapos usados, utilizando água 
apenas no enxágue, em 1 mês será 
poupado um volume de água suficiente 
para encher 13 milhões de caminhões-
pipa que, se enfileirados, dariam mais 
de 3 voltas na Terra64.

6.
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Bem-Estar Reportagem do programa (9 min) ensina, na prática, a remover os restos de comida dos pratos antes 
da lavagem sem o uso de água.

No site da companhia há dicas para economizar água na cozinha, dentre elas, como limpar os pratos antes 
de lavá-los e deixá-los de molho para facilitar o processo.

Reportagem traz um passo a passo para tornar a lavagem da louça mais ef iciente, sugerindo da ordem 
em que os itens devem ser lavados até os materiais necessários.

Sabesp

Super Interessante

MERGULHE FUNDO

O QUE VOCÊ PODE FAZER

• Abra a torneira apenas para o enxágue: ao lavar a louça na pia, 
não é necessário deixar a torneira aberta o tempo todo. Use uma 
esponja ou pano umedecidos com detergente ou sabão para a 
lavagem e só use a água corrente na hora do enxágue

• Remova restos de alimentos 
sem uso de água: o próprio 
talher ou um guardanapo 
usado podem ser suficientes 
para retirar os restos de comida 
de pratos e panelas. Assim, 
você poupa água nessa tarefa 

• Instale um redutor de vazão ou arejador na torneira: essas peças 
diminuem o fluxo de água, mas mantêm o volume necessário para 
a limpeza de utensílios. Um arejador, por exemplo, pode trazer uma 
economia de 57% na vazão da torneira65

• Deixe a louça de molho na pia: alguns minutos são suficientes para 
facilitar a lavagem, que você pode fazer com a torneira fechada, 
acionando-a só para o enxágue. E procure usar o produto de limpeza 
em dosagens adequadas e recomendadas pelo fabricante, pois 

o excesso de sabão ou 
detergente demanda  
maior consumo de água  
no enxágue 

Civil Eats
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https://globoplay.globo.com/v/3955404/
http://site.sabesp.com.br/site/sociedade-meioambiente/dicas.aspx?secaoId=450
https://super.abril.com.br/sociedade/como-lavar-louca/
https://civileats.com/2019/09/06/theres-a-blueprint-to-halve-the-food-waste-fiasco/


L AVAG E M  E M  B AC I A S

O vídeo (1 min) mostra o processo de lavagem da louça adotado em uma escola, que utiliza apenas bacias com água, sem a 
necessidade de água corrente.

BuzzFeed Vídeo (3 min, em inglês) apresenta 9 passos para lavar louças de modo simples e ef iciente, contribuindo para a redução no 
consumo de água.

Pesquisa da instituição descobriu que as pessoas que lavam a louça de maneira mais consciente têm sua inspiração elevada 
em 25%, no sentido de afeto positivo, atenção e determinação, além de níveis de estresse e nervosismo reduzidos em 27%.

Universidade do Estado da 
Califórnia

Minuto da 
Sustentabilidade
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https://www.youtube.com/watch?v=qxjCUDKcHy8


.

UMA LAVADORA COM CAPACIDADE PARA 8 KG 
GASTA ,  EM MÉDIA ,  125 LITROS DE ÁGUA POR CICLO 
DE LAVAGEM E UMA DE 5 KG,  100 LITROS.

O T I M I Z E  A  L A V A G E M 

D E  S U A S  R O U P A S

7.
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OTIMIZE A LAVAGEM DE SUAS ROUPAS

As máquinas de lavar roupas substituíram o esforço manual e de tempo dedicados à atividade, facilitando o dia a dia de 
muitas pessoas. Mas seu funcionamento demanda energia elétrica e um volume de água considerável: o uso da máquina 
de lavar roupas representa aproximadamente 11% do consumo de residencial diário de água.66

Devido ao alto consumo de água, juntar o máximo de peças possível antes de iniciar um novo ciclo de lavagem pode 
representar uma grande economia desse recurso ao longo do tempo. Assim como reduzir a frequência das lavagens.

A lavagem semanal de uma calça jeans em uma máquina convencional, por exemplo, consome mais de 900 litros de água 
em um ano67, o equivalente ao volume gasto em mais de 20 banhos de 5 minutos de duração.

DICA AKATU

Se todos os brasileiros passarem a lavar uma calça 
jeans quinzenalmente ao invés de semanalmente, em 
1 ano será economizada água suficiente para encher 
60 vezes o estádio do Maracanã68.

É importante ainda conhecer os recursos do seu 
equipamento, como capacidade, funções e tipos de 
ciclos de lavagem, para utilizá-los da melhor maneira 
possível, poupando água, energia, produtos de 
limpeza e, consequentemente, reduzindo custos com 
a compra de produtos e com as contas mensais.

7.
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O QUE VOCÊ PODE FAZER

• Escolha uma máquina com capacidade 
adequada: na hora de comprar um 
equipamento, verif ique a capacidade 
dele e escolha a melhor opção de acordo 
com a frequência de uso e número de 
moradores da sua residência, para que 
não precise fazer lavagens extras. Para 
casas com quatro ou mais moradores, por 
exemplo, recomenda-se um modelo com 
capacidade acima de 10 quilos69

• Ajuste o nível de água na máquina: ele 
deve ser adequado à quantidade de peças 
que você irá lavar71. Se não for possível 
utilizar a máquina em sua capacidade 
máxima, utilize a função “economia”72 

• Reduza a frequência de lavagens:  
evite lavar uma peça de roupas mais  
vezes do que é preciso. Você, 
provavelmente, lava uma calça jeans 
mais do que o necessário73 

• Utilize produtos de limpeza 
adequadamente: siga as instruções do 
fabricante, pois usá-los em excesso pode 
dif icultar lavagens e demandar mais água

• Lave à mão peças manchadas sem 
desperdiçar água: antes de colocá-las 
na máquina, siga esses passos com 
peças que necessitam de uma limpeza 
mais profunda75:  

Batom 
Retire o excesso gentilmente com papel 
toalha. Passe um cubo de gelo para abrir 
as f ibras do tecido e aplique detergente 
incolor, esfregando em círculos 

Molho de soja (shoyu) 
Misture água quente, suco de limão e 
detergente neutro. Aplique na mancha 
com um pano até ela sair 

Café e chá 
Aplique um pouco de vinagre branco na 
área suja antes de lavar, deixando agir por 
alguns minutos; 

Vinho tinto 
Passe água com gás na mancha, depois 
a cubra de sal e deixe descansar por 
algumas horas

• Mantenha a máquina sempre limpa: 
lavadoras sujas podem manchar 
as roupas e, consequentemente, 
demandar uma repetição do 
processo de lavagem74

• Esteja ciente da capacidade  
da sua máquina e procure 
utilizá-la ao máximo: junte 
o maior número de peças 
possível antes de iniciar um 
ciclo de lavagem, pois isso 
reduz a quantidade de ciclos 
necessários, poupa água e  
sabão e gera uma economia 
para você70
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XXXX
XXXX

Tipo de equipamento
Nome do Fabricante
Marca comercial ou logomarca
Indicação do modelo

Indicação da eficiência 
energética do equipamento

Indicação do consumo de
energia, em KWh/ mês
Informações adicionais

Assinaturas do INMETRO 
e parceiros

MERGULHE FUNDO

S E LO  PR O C E L

Organize Sem Frescura Vídeo (2 min) mostra como lavar as roupas de forma adequada, sem prejuízo para o funcionamento da lavadora  
e para a qualidade das peças, e ainda economiza água

Reportagem responde a uma série de dúvidas dos consumidores quanto ao uso das máquinas de lavar, apresentando um guia 
sobre o peso de cada peça de roupa para ajudar a calcular a quantidade de itens a serem colocados a cada ciclo de lavagem

Apresenta um guia prático para escolher a máquina de lavar que melhor atenderá sua demanda, explicando também como 
adotar melhores práticas na lavanderia para ter ef iciência e economizar água

Uol

Homepedia

Cleanipedia Traz um passo a passo para manter a máquina sempre limpa, garantindo a ef iciência na lavagem

Disponibiliza para o consumidor tabelas com informações dos produtos etiquetados, como uma lavadora de roupas, informando o 
consumo total de água, o tempo do ciclo e a ef iciência de centrifugação e lavagem. As informações são atualizadas periodicamente, 
classif icando os melhores modelos e incentivando os fabricantes a orientar o consumidor no ato da compra

Selo Procel de 
Ef iciência Energética
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https://www.youtube.com/watch?v=D4Yyb0HErvk
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2016/10/21/saber-peso-das-roupas-evita-sobrecarga-da-maquina-e-melhora-a-lavagem.htm
https://homepedia.com.br/cuidar-bem/cuidado-com-as-roupas/maquina-de-lavar-guia-completo-sobre-como-usar
https://www.cleanipedia.com/br/lavanderia/como-limpar-maquina-de-lavar.html
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/lavadorasTopLoad.pdf
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/lavadorasTopLoad.pdf
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R E A P R O V E I T E  A  Á G U A 

E M  T A R E F A S  D O M É S T I C A S

A CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA PARA USO NÃO 
POTÁVEL PODE REDUZIR EM ATÉ 50% O CONSUMO 
DE ÁGUA POTÁVEL EM UMA RESIDÊNCIA .

8.
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REAPROVEITE A ÁGUA EM TAREFAS DOMÉSTICAS

A água utilizada em atividades como lavagem de 
roupas, banhos e cozimento de alimentos não  
precisa ter como destino o descarte. As chamadas 
“águas cinzas” podem ser reaproveitadas na própria 
residência para usos não potáveis, da mesma forma 
que a água da chuva.

Essa é uma maneira de reduzir o consumo de água 
e do volume de esgoto enviado para as estações de 
tratamento. Globalmente, 80% das águas residuais 

retornam ao meio ambiente sem tratamento, impedindo sua reutilização76, um 
problema de infraestrutura que custa caro para as 2,2 bilhões de pessoas que não 
têm acesso a esse recurso77.

Para você reaproveitar a água, é preciso adotar um processo adequado de coleta, 
armazenamento e reúso, evitando riscos à saúde da família e ao meio ambiente. 
Águas cinzas podem ser utilizadas em tarefas como: limpeza doméstica, lavagem 
de áreas externas, dar descargas e lavar o carro. E não podem ser usadas para regar 
jardins, hortas e gramados usados para praticar esportes onde pode ocorrer o 
contato da superf ície molhada com o corpo78. 

DICA AKATU

Se uma residência recolher a água que sai da 
máquina de lavar em todos os ciclos de lavagem, ao 
f inal de 1 mês terá coletado 770 litros de água. Isso 
é mais de 4% do consumo mensal residencial e um 
volume suficiente para dar até 130 descargas.

8.
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Manual do Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas

Material lista boas práticas para o manejo e o reaproveitamento de águas cinzas em casa. 

Vídeo (1 min) da campanha do Akatu indica como você pode captar e reutilizar a água que cai do chuveiro a gás enquanto ele esquenta.

Vídeo (3 min) explica como funciona uma cisterna e quais seus benefícios ambientais e econômicos. Dentre os dados apresentados, 
chama a atenção o da economia: uma cisterna pode poupar em até 50% a conta de água de uma residência. 

#águapedeágua

eCycle

MERGULHE FUNDO

O QUE VOCÊ PODE FAZER

• Reutilize a água que sai da máquina de lavar roupas: direcione o cano de despejo para um balde para coletar a água e reaproveite-a na descarga 
dos vasos sanitários, para lavar o quintal ou o carro — veja que prático: essa água já vem com um pouco de sabão. E a água do segundo enxágue 
da máquina, “a do amaciante”, é ainda mais limpa, podendo abastecer a próxima lavagem79

• Colete água da chuva: do lado de fora da casa, você 
pode montar uma cisterna, um sistema simples e de 
baixo custo na qual a água da chuva é captada do 
telhado por meio de calhas e armazenada em um 
reservatório — use-a para lavar áreas externas ou na 
descarga de vasos sanitários. Lembre-se de manter  
o recipiente bem tampado para evitar a proliferação 
de mosquitos, como o da dengue eCycle

• Reutilize a água do ar-condicionado: ainda que 
pareça pouco, o pinga-pinga proveniente do  
ar-condicionado pode chegar a 10 litros diários.  
Essa água pode facilmente ser armazenada com  
o auxílio de uma mangueira e utilizada para  
limpeza doméstica ou para regar plantas80

• Reutilize a água do chuveiro: se o seu 
equipamento for a gás, use um balde 
para coletar a água que cai enquanto 
ela esquenta. Essa água pode ser 
reaproveitada para dar descargas, lavar 
o próprio banheiro ou áreas externas, 
como quintais e varandas 

• Reutilize a água do cozimento: em 
menor proporção, você pode também 
reaproveitar a água do cozimento dos 
alimentos na cozinha mesmo, com a 
vantagem de preservar os nutrientes. 
Cozinhou algum legume? Guarde a 
água para fazer um caldo ou uma sopa
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http://www.ipt.br/noticia/1058-passo%2520a%2520passo:%2520aguas%2520cinza.htm
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https://www.ecycle.com.br/6293-minicisterna-mini-cisterna


Recicloteca Vídeo (6 min) ensina a fazer um mini sistema de captação de água que pode ser usado em qualquer lugar.

Reportagem do programa fala dos benefícios ambientais e nutricionais de reutilizar a água do cozimento  
de alimentos em outros preparos na cozinha.

Oferece soluções em equipamentos para captação de água, tanto da chuva quanto de águas cinzas da  
máquina de lavar e do chuveiro. 

Bem-Estar

Casalógica

Pia ecológica AlphaInova
Opção mais sofisticada, funciona com duas cubas, onde a primeira é utilizada para lavar alimentos e dispensar a água, enquanto 
a segunda funciona como reservatório para o tratamento dessa água dispensada, para que retorne ao sistema. Estima-se uma 
economia de 240 litros/dia em uma casa com quatro pessoas.

Movimento da Aliança pela Água promove a sensibilização da população para a captação e o reaproveitamento da água da chuva 
por meio de instruções, of icinas e mutirões para aprender a construir esse tipo de reservatório.

Desde 2013, o Ministério do Desenvolvimento Social f inancia a construção de cisternas na região do semiárido brasileiro para garantir 
o abastecimento de água para famílias de 5 pessoas durante até 8 meses de estiagem81. A iniciativa já construiu 1,3 milhão de 
estruturas para captação de água da chuva que abastecem cerca de 5 milhões de pessoas.

Cisterna Já

Programa Cisternas
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https://www.youtube.com/watch?v=YbDMdiv30ms
https://globoplay.globo.com/v/4040962/
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https://pt.wikiversity.org/wiki/Cisterna_J%C3%A1
http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/acesso-a-agua-1/programa-cisternas
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N ÃO  U S E  A  M A N G U E I R A  PA R A

L AVA R  O  Q U I N TA L  E  VE Í CU LO S

MANTER A TORNEIRA DO QUINTAL ABERTA POR  
1  MINUTO GASTA ,  EM MÉDIA ,  19 LITROS DE ÁGUA .
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NÃO USE A MANGUEIRA PARA LAVAR O QUINTAL E VEÍCULOS

Quem vive em casa e possui áreas como quintal e calçada precisa mantê-las limpas e organizadas para o bem-estar 
próprio, da família e da vizinhança. 

Cuidar do veículo, por sua vez, é uma forma de garantir a segurança não apenas de quem dirige, mas também dos 
passageiros e pedestres. Além da manutenção mecânica, a limpeza e higienização também são pontos relevantes para 
maior bem-estar dos envolvidos. 

O que esses dois casos têm em comum? Tanto para limpeza dos ambientes externos da casa quanto dos veículos, o uso da 
mangueira é frequente, apesar de dispensável na maioria dos casos — em muitos municípios motivo até para penalização 
em forma de multa. 

Para você ter uma ideia, lavar um carro com mangueira gasta, em média, 560 litros de água. Usar só um balde para o 
enxágue consome de 40 a 50 litros de água, portanto, uma enorme economia deste recurso82.

DICA AKATU

Se uma família limpar a calçada com vassoura 
ao invés de usar a mangueira, o volume de água 
economizado em 1 ano (considerando 4 limpezas 
por mês) é suficiente para serem acionadas 2 
descargas todos os dias durante esse mesmo ano.

9.

sumário

Instituto Akatu   | 40

passo 9   | 

https://akatu.org.br/dica/varra-calcada-e-economize-agua-suficiente-para-muitas-descargas/


O QUE VOCÊ PODE FAZER

• Troque a mangueira pela vassoura 
para limpar áreas externas: essa 
é a melhor opção. Mas, quando 
ela for insuficiente, opte por um 
balde com água de reúso (coletada 
da máquina de lavar, do chuveiro 
ou mesmo da chuva) para lavar a 
sujeira mais pesada 

Limpeza Rápida ABC

• Experimente produtos de limpeza a seco: um kit de produtos 
para a lavagem a seco pode ser encontrado a preços acessíveis 
em supermercados, lojas de material de construção ou 
especializadas em materiais para carros. São uma boa opção 
para poupar o uso de água 

• Troque a mangueira pelo regador: na hora de regar plantas 
externas e jardins, o regador também funciona e evita o 
desperdício de água

• Troque a mangueira pelo balde d’água na hora de lavar o carro: 
você precisa de menos água do que imagina para higienizar 
um veículo. Use um pano úmido e com sabão para lavá-lo e, na 
sequência, um balde d’água será suficiente para o seu enxague. 
Sempre que possível, utilize água de reúso nessa tarefa

• Lave o carro na sombra: quando exposta ao sol, a lataria do 
carro esquenta, fazendo com que a água e o sabão utilizados 
evaporem mais rápido. Além de dif icultar a lavagem, isso acaba 
demandando mais água83 

Matel
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#águapedeágua Vídeo (1 min) da campanha do Akatu mostra como é importante resgatar o balde e a vassoura para lavar o quintal e 
a calçada.

Vídeo (3 min) explica como funciona a lavagem de carro a seco e os benefícios que ela gera em comparação a outras 
opções quando o assunto é consumo de água.

Em 2018, a região consumiu 15% menos água em comparação a 2013, período anterior à crise hídrica. Uma das razões é 
atribuída à mudança nos condomínios, que passaram a utilizar água de reuso e a vassoura e o balde para a limpeza de 
áreas comuns, adicionada a economia das pessoas em suas casas para evitar o racionamento e o rodízio ao máximo.

Vrum

Grande São Paulo

Cidade de 
São Paulo

Desde 2018, uma lei municipal prevê multas a quem lavar a calçada, o quintal ou o carro com água tratada ou potável 
na cidade de São Paulo. O valor da multa é de R$ 250, podendo dobrar em caso de reincidência.

MERGULHE FUNDO
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C A L C U L E  O  S E U  C O N S U M O 

D E  “ Á G U A  V I R T U A L ”

UMA BARRA DE CHOCOLATE DE 100G CONSOME 
1 .700 LITROS DE ÁGUA PARA SER PRODUZIDA .
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CALCULE O SEU CONSUMO DE “ÁGUA VIRTUAL”

Todos os produtos que consumimos passam por várias etapas 
antes de chegar às nossas casas: extração de matéria prima, 
fabricação, transporte, armazenamento e venda. Cada etapa, por 
sua vez, gera impactos, como a emissão de gases de efeito estufa 
(GEE), e demanda o consumo de recursos naturais, como água. 

Essa água é chamada de “água invisível”, “água virtual” ou, mais 
formalmente, pegada hídrica. Esse conceito envolve todo o volume 
de água utilizado e também poluído ao longo do ciclo de vida de 
bens e serviços, ou seja, em todas as etapas pelas quais passam 
antes e depois de chegarem ao consumidor. 

DICA AKATU

Para melhor visualizar como a água é consumida na produção de  
um item, considere a carne bovina: são necessários 3 anos de engorda 
até o animal ser abatido e produzir, em média, 200 kg de carne. Neste 
período, ele consome 1.300 kg de grãos e 7.200 kg de forragens e  
bebe 24 m³ de água, além dos 7 m³ de água necessários para 
manutenção do local de sua criação. 

Isso signif ica que, para produzir 1 kg de carne, usa-se 36 kg de 
forragens, 155 litros de água e 6,5 kg de grãos. Como a produção desta 
quantidade de ração consome, em média, 15.300 litros de água, a 
pegada hídrica de 1 kg de carne bovina chega a aproximadamente 
15.500 litros de água. E ainda é preciso considerar que a água que 
retorna ao sistema hídrico pode estar poluída por conta do uso de 
fertilizantes no campo da cultura de ração ou pelo estrume87. 

A pegada hídrica auxilia na mensuração do impacto  
de um item sobre a escassez hídrica e sobre a piora  
da qualidade de corpos d’água, além de permitir 
comparar diferentes produtos a partir de seu impacto84. 

Entre as cadeias produtivas, vale destacar a de 
alimentos e a de roupas, principalmente as de  
algodão, como dois exemplos que demandam  
grandes volumes de água. Ao desperdiçar esses 
produtos, portanto, perdemos também esse recurso  
tão precioso85 86.

10.
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DICA AKATU

No setor têxtil, a produção de uma calça jeans chega a consumir, em média, 
10.580 litros de água. Essa quantidade é suficiente para suprir o consumo 
residencial (lavar louças, tomar banho, beber, cozinhar …) de uma pessoa por 
mais de 3 meses.

DICA AKATU

Para se produzir uma camiseta de algodão é preciso, em média, 2.700 litros 
de água, quantidade equivalente ao que uma família de 4 pessoas utiliza 
para lavar roupas por 4 meses.

Os produtos eletroeletrônicos e de grande porte também exigem muita água 
durante sua produção: um celular consome mais de 12 mil litros de água e 
um carro, de 52 mil a 83 mil litros de água91.

No mundo, em média, cada pessoa se “alimenta” de 1.500 a 10 mil litros de água por 
dia88, sendo que a pegada hídrica média diária do consumo de alimentos no Brasil é 
de 4,4 mil litros, o equivalente à 1,62 milhão de litros por ano, por pessoa89.

Em muitos países, de 30 a 40% do consumo de água indireta vem do consumo de 
carne e produtos lácteos90. Um 1 kg de manteiga, por exemplo, demanda mais de 
5.500 litros de água para ser produzido.
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Consciente Coletivo Vídeo (2 min) da websérie do Akatu mostra que pequenas mudanças de comportamento de consumo, como 
evitar o desperdício e a compra desnecessária de produtos, podem fazer a diferença para proteger a água.

Vídeo (2 min) explica de maneira sucinta o que é pegada hídrica e como ela é composta.

Vídeo (2 min) traz um pesquisador apresentando o conceito de pegada hídrica no setor pecuário.

TV Escola

Embrapa

MERGULHE FUNDO

O QUE VOCÊ PODE FAZER

• Não compre itens desnecessários: reflita sobre uma 
compra antes de fazê-la. Pense se você realmente 
precisa de um novo item, se não pode consertar o 
que possui ou trocá-lo, pois toda vez que você deixa 
de comprar um novo produto, está poupando a água 
necessária para a sua fabricação.

• Reduza o desperdício de alimentos: planeje o cardápio semanal 
e compre somente o necessário. Assim, você evita excessos que 
podem levar ao desperdício — ao desperdiçar um alimento, 
perdemos também a água utilizada em sua fabricação. 

• Substitua a carne bovina: opte por outras fontes proteicas, como 
frango e leguminosas, pelo menos alguns dias da semana. A 
produção delas demanda muito menos água que a de carne 
bovina92.

• Incentive as empresas a divulgarem informações sobre a pegada 
hídrica de seus produtos: é importante pensar que a forma  
com que os itens são produzidos define muitos impactos 
ambientais e sociais, portanto temos o direito do acesso a esse 
tipo de informação.

• Cobre o governo: é necessário que haja legislação para que 
a água seja usada de forma sustentável e transparente pelos 
fabricantes, com o objetivo de reduzir a sua necessidade em 
processos produtivos.
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Water Footprint Network
Possui uma galeria (em inglês) com dados da pegada hídrica de alguns alimentos e bebidas. Essa mesma plataforma possui uma 
calculadora de pegada hídrica individual, onde é possível estimar sua própria pegada com base no seu padrão de consumo. 

Vídeo (3 min, em inglês) fala sobre os elementos diários que compõem a pegada hídrica de um indivíduo, mostrando que ela 
também é composta pela água utilizada na produção de todos os bens e serviços que consumimos.

Vídeo (7 min) apresenta a quantidade de água doce disponível no mundo para consumo, onde ela é encontrada, quais os maiores 
setores consumidores desse recurso (como agropecuária e indústria) e como funciona a água virtual.

WWF

Unesco

6 Perguntas do  
Consumo Consciente

Desenvolvidas pelo Akatu, são um guia para você utilizar antes de fazer qualquer compra, para que a sua escolha seja a de 
menor impacto negativo possível. 
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Não é de hoje que a água é percebida como um recurso natural tão 
importante que a sua proteção e a garantia do acesso a ela por parte de 
todos os indivíduos merecem estar no centro das tomadas de decisões. 
Conf ira uma série de eventos em que o tema ganhou (e continua 
ganhando) destaque em discussões, recomendações, compromissos e 
metas estabelecidas para governos, empresas e sociedade.

L I N H A  D O  T E M P O

1 9 7 7
Conferência das Nações Unidas 

para a Água

Realizada em Mar del Plata, Argentina, teve como resultado a 
aprovação do Plano de Ação Mar del Plata, primeira abordagem 
coordenada internacionalmente para o gerenciamento integrado 
dos recursos hídricos, composto por um conjunto de resoluções 
e recomendações abrangendo todos os componentes essenciais 
de gestão da água93. 

1 9 8 1  -  1 9 9 0
Década Internacional de 

Abastecimento de Água Potável 
e Saneamento

Proposta pelas Nações Unidas para que o abastecimento de água melhorasse 
em todo o mundo e que fossem contidos a poluição e o desperdício de água. 
Durante o período, diversas instituições da ONU, governos e ONGs investiram 
cerca de 300 bilhões de dólares na proteção da água94.  

1 9 9 2
Conferência Internacional sobre 

Água e Meio Ambiente

Sediada em Dublin, na Irlanda, surgiu das preocupações de que a escassez e o mau uso da água representavam 
uma ameaça séria e crescente ao desenvolvimento sustentável, ao meio ambiente e à saúde e bem-estar humanos. 
As recomendações do encontro permearam princípios como, por exemplo, que a água deve ser reconhecida como 
um bem econômico e que as mulheres desempenham papel central no fornecimento, gestão e proteção da água95.

UN
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1 9 9 2
Dia Mundial da Água

Por meio da resolução 47/193, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o dia 22 de março 
de cada ano como sendo o Dia Mundial da Água, data que evidencia a importância de proteger esse 
recurso natural essencial e f inito96.

2 0 1 5
Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável

Estados-membro da ONU adotaram, em 2015, o documento 
“Transformando o Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável”, comprometendo-se a tomar medidas  def inidas pelos 17 
objetivos e 169 Metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS)97. O ODS 6 trata especif icamente da água e é intitulado “Assegurar 
a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas 
e todos” e tem entre suas metas alcançar o acesso universal e equitativo 
da água potável e segura a todos até 2030.

2 0 1 8  -  2 0 2 8
Década Internacional para  

a Ação, Água para o 
Desenvolvimento Sustentável

A Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Década Internacional para a Ação, Água para o 
Desenvolvimento Sustentável, iniciando no Dia Mundial da Água, 22 de março de 2018 e terminando 
no dia 22 de março de 2028, enfatizando que o desenvolvimento sustentável e a gestão integrada dos 
recursos hídricos são cruciais para alcançar os objetivos sociais, econômicos e ambientais98. 
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C O N C L U S Ã O

Apesar da aparente abundância de água no planeta, o cenário de 
crescente demanda e os desaf ios de distribuição e tratamento são 
pontos urgentes a serem endereçados por todos os atores sociais: 
governos, empresas e sociedade. 

Ao elaborar este material, o Akatu procurou indicar 10 primeiros passos, 
todos simples e práticos, para que os indivíduos possam colaborar na 
proteção deste recurso natural tão necessário para a manutenção da 
vida na Terra a partir de seu consumo diário.

Como não há vida sem consumo nem consumo sem impacto, o  
caminho para contribuir com um futuro mais sustentável é a prática  
do consumo consciente. Ao adotar hábitos de consumo consciente,  
uma pessoa diminui os impactos negativos ou gera impactos positivos 
para ela própria, o meio ambiente, a sociedade e a economia. 

Lembre-se: o consumo consciente é pra você também.
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