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A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA
Fonte: http://brasildasaguas.com.br/educacional/a-importancia-da-agua/

A água é fonte da vida.
“Independente de” quem
somos, o que fazemos,
onde
vivemos,
nós
dependemos dela para
viver. No entanto, por
“mais que saibamos de sua
importância”, continuamos
poluindo
os
rios
e
destruindo as nascentes,
ignorando o quanto ela é
essencial
para
nossas
vidas.
A água é, provavelmente o
único
recurso
natural
necessário em todos os

Ocorrência de
chuvas no mês
de Janeiro em
Sabinópolis
foram abaixo do
esperado.
Participação
dos munícipes
na economia de
água é
fundamental.

aspectos da civilização
humana,
desde
o
desenvolvimento agrícola e
industrial
aos
valores
culturais
e
religiosos
arraigados na sociedade. É
um
recurso
natural
essencial,
seja
como
componente bioquímico de
seres vivos, como meio de
vida de várias espécies
vegetais e animais, como
elemento representativo de
valores sociais e culturais e
até como fator de produção
de vários bens de consumo

final e intermediário.
Atualmente a Estação de
tratamento de Águas de
Sabinópolis
trata
aproximadamente
2.259.790 litros de água,
por dia.
Devido a escassez das
chuvas no mês de janeiro
de 2019 e o aumento
considerável do consumo
em
nosso
município
devemos ficar em alerta e
evitar o desperdício, para
que
enfrentarmos
a
escassez deste bem tão
precioso para nossa vida.

SAIBA COMO REDUZIR O CONSUMO DE ÁGUA
Fonte: http://brasildasaguas.com.br/educacional/a-importancia-da-agua/

NO BANHEIRO

NA LAVANDERIA

Feche a torneira enquanto
escova os dentes ou faz a
barba. Uma torneira aberta
pode consumir, por minuto
até 2,4 litros (numa casa)
ou
16
litros
(num
apartamento).

Utilize a lavadora de roupa
só quando ela estiver cheia
e ligue no máximo três
vezes
por
semana.
Reaproveite a água de
chuva ou máquina para
lavar pisos, área de serviço
e quintal.

Regule as válvulas de
descarga.
As
convencionais usam cerca
de 40% de toda a água de
uma casa ou escola. Uma
descarga chega a consumir
10 litros de água por
segundo.
Tome banhos rápidos, e
enquanto
estiver
ensaboando
feche
o
registro. A cada minuto no
banho você gasta de 3 a 9
litros.

lavar. Molhe as plantas
com regador, evite usar
mangueira.
Lave o carro utilizando o
balde,
evite
usar
a
mangueira. Prefira jardins a
áreas
cimentadas,
favorecendo a infiltração da
água no solo.

NA COZINHA

MANUTENÇÃO

Limpe bem os pratos e
panelas e jogue os restos
de comida no lixo. Deixe a
louça de molho para
facilitar a lavagem. Feche a
torneira enquanto ensaboa
e volte a abri-la apenas
para enxaguar.

Faça o teste do relógio de
água. Se os ponteiros
continuarem rodando sem
consumo, é sinal de
vazamento. Neste caso,
elimine os vazamentos e
troque
ou
conserte
torneiras que estiverem
pingando.

NAS ÁREAS EXTERNAS
Evite o desperdício, varra
as calçadas em vês de

