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Atividade 28 
 

COMO ECONOMIZAR ÁGUA: DICAS PARA IMPLEMENTAR NO DIA A DIA 

Foi-se o tempo em que todos acreditavam que a Terra, “planeta água”, tinha esse recurso infinito. 

Se não zelarmos por essa riqueza natural, a escassez será cada vez mais iminente. Então, nada 

de lavar o carro ou a calçada com a mangueira ligada, ok? E não é só isso! Confira algumas dicas 

de como economizar água no dia a dia em casa: 

Tome banhos rápidos 

Você é aquele tipo que solta as cordas vocais 

e dá um verdadeiro show de música embaixo 

do chuveiro? Mude a estratégia, você pode 

cantar em frente ao espelho, por exemplo, e ter 

um banho rápido. De acordo com a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), cinco 

minutos é o tempo ideal para conseguir se lavar 

adequadamente e conseguir um uso 

sustentável de água e energia.   

Não deixe as torneiras pingarem! 

Aquele ping ping que você escuta quando deita para dormir faz uma boa diferença na sua conta de 

água, sabia? E, na maioria das vezes, trocar a borrachinha da torneira, um custo máximo de dois 

reais e que você consegue fazer sozinho, já resolve o problema! Inclusive, um mês dessa torneira 

pingando pode gerar um desperdício de até 1300 litros de água. 

ORIENTAÇÕES: 

– REGISTRE AS ATIVIDADES NO CADERNO; 
– COLOQUE A DATA: DIA/MÊS/ANO; 
– NOME DO PROFESSOR; 
– ATIVIDADE IMPRESSA: LER O TEXTO E REALIZAR AS PÁGINAS DO LIVRO DIDÁTICO: 68 À 70; 
– ATIVIDADE ONLINE: LER O TEXTO, ASSISTIR AO VÍDEO E REALIZAR AS PÁGINAS DO LIVRO DIDÁTICO: 68 À 70. 

 

IS
T

O
C

K
 



Deixe a louça de molho 

Use uma bacia grande ou tampe a pia da cozinha e encha com água. Deixe as louças da refeição por um 

tempinho lá, de molho. Será muito mais tranquilo seguir com a limpeza depois, já que a sujeira (restos de 

alimentos e gordura) sairá com muito mais facilidade! 

Armazene a água da chuva 

A água que cai do céu também pode ser usada. Use baldes, tonéis ou bacias para armazenar a água da 

chuva. Depois, você pode usá-la para regar as plantas, limpar a casa, lavar o carro, o quintal, a área de 

serviço ou até dar um banho no seu cachorro. 

Hora certa para as regas 

Você sabia que as plantas absorvem mais água nos horários mais quentes? Então, aproveite para regar nos 

horários com as temperaturas mais amenas, como a noite ou as manhãs. 

Nada de mangueira no quintal 

Sabe aquela preguiça de varrer o quintal? Seria muito mais fácil amontoar as folhas das árvores em um 

cantinho com um jato d’água, não é mesmo? Esqueça essa ideia! Abandone a mangueira e abrace a 

vassoura para essa tarefa. Além de economizar água, você já se exercita! 

Torneira fechada sempre! 

Na hora de se barbear ou escovar os dentes, nada de deixar a torneira aberta eternamente. Só abra quando 

realmente precisar da água! De acordo com a Sabesp, mantendo a torneira fechada você economiza 11,5 

litros (casa) e 79 litros (apartamento) enquanto escova os dentes e 9 litros (casa) e 79 litros (apartamento) 

ao fazer a barba. 

Verifique canos e possíveis vazamentos 

De gota em gota, um vazamento pode desperdiçar cerca de 45 litros de água por dia! Sabe quanto é isso? 

O equivalente a uma piscina de bebê! Então, de vez em quando, dê uma geral nos canos da sua casa, para 

evitar esse gasto. Se descobrir um vazamento em um cano da rua, entre em contato com a companhia de 

água do seu estado. 

Lave o carro com balde 

Admita: não vai ser tão “doloroso” usar o balde 

em vez da mangueira para lavar o carro. O 

processo de limpeza é simples e, com 

organização, você pode gastar o mesmo 

tempo que levaria com a mangueira. Seu 

possante vai ficar limpinho da mesma forma! 

Essa troca gera uma economia de 176 litros, 

de acordo com informações da Sabesp. 

Fique de olho na caixa d’água 

Ao encher a caixa d´água, atente-se para que ela não transborde. Faça manutenções periódicas para evitar 

surpresas e gastos desnecessários e sempre a deixe tampada, para evitar a evaporação e que mosquitos e 

outros insetos entrem na água. 

IS
T

O
C

K
 

http://site.sabesp.com.br/site/imprensa/noticias-detalhe.aspx
http://site.sabesp.com.br/site/imprensa/noticias-detalhe.aspx


Um dia certo para lavar roupas 

Defina um dia na semana para lavar as roupas de casa. Separe por grupos (brancas, escuras, coloridas e 

delicadas) e lave tudo em um dia só. 

Reutilize a água da máquina de lavar 

Você pode reutilizar a água da lavagem das roupas para passar um pano na casa, lavar o quintal ou até a 

calçada. Uma outra opção é usar essa água para lavar os panos de chão. 

Use a capacidade máxima dos eletrodomésticos 

Muitas vezes uma roupa pode ser usada duas, três ou até quatro vezes antes de ser colocada para lavar; 

ou seja, elas não se sujam de forma instantânea – como peças jeans, por exemplo. “Por isso é preciso 

avaliar as condições de cada peça e, o que é mais importante: só colocar a máquina para funcionar depois 

que ela estiver cheia. Nada de usar a lavagem para apenas algumas peças, e sim para um grande volume 

de roupas. Isso evita o uso excessivo da máquina”, afirma Aline Silva, gerente de marketing da Casa KM, 

empresa especializada na fabricação de produtos de limpeza para as roupas e a casa. A mesma ideia 

também vale para máquina de lavar louças e tanquinho. 

Aprenda a ler o hidrômetro 

O hidrômetro é o aparelho que faz a leitura do consumo de água. São as informações que ele coleta que 

aparecem na sua conta de água. Portanto, essa é uma dica para caçar vazamentos: feche todos os registros 

da casa e, em seguida, verifique o hidrômetro. O certo é o ponteiro estar imóvel. Caso ele esteja se mexendo, 

é sinal de que tem vazamento na sua casa. Aí, o passo seguinte é procurar um profissional para localizar e 

consertar o problema. 

Feche o registro! 

Chegou o tão esperado feriado ou as férias, e você não vê a hora de cair na estrada. Mas, antes de sair de 

casa, feche todos os registros. Além de evitar possíveis vazamentos, é uma das medidas de segurança para 

quando você estiver ausente. 

Deixe um balde no chuveiro 

A maioria das pessoas gostam de tomar banho com a água morninha ou quente. Mas a água demora um 

pouquinho para ficar na temperatura ideal para cada um. Por isso, o balde é um ótimo aliado nesse momento, 

para recolher a água fria, que normalmente vai para o ralo e pode ser usada posteriormente. 

Use a vassoura na calçada 

A troca da mangueira pela vassoura para limpar a calçada gera uma economia de 279 litros a cada 15 

minutos, segundo a Sabesp. Ou seja, mangueira para “varrer” a calçada, nunca mais! 

Lave frutas e verduras sem desperdício de água 

Seus legumes, frutas e verduras podem ser lavados em uma bacia. Para que esse tipo de lavagem seja 

eficiente, use uma escova vegetal para limpar os alimentos e remover sujeirinhas e quaisquer resquícios de 

terra, e deixe as hortaliças de molho em uma solução clorada, específica para esse fim, disponível para 

venda em praticamente todos os supermercados. 
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Use um copo para escovar os dentes 

Para descartar cada vez menos água, uma outra dica de ouro é usar um copo de água para escovar os 

dentes. Com essa simples ação você pode economizar mais de 11,5 litros. 

Faça a coleta da chuva corretamente 

De nada adianta você armazenar a água da chuva para reaproveitá-la, e mais tarde descobrir que ela não 

está própria para o uso. Por isso, ao armazenar, sempre tampe o recipiente, para evitar infestações de 

mosquitos, principalmente os que propagam doenças, como o Aedes aegypti, responsável por transmitir a 

dengue. 

Apenas um enxágue 

A maior parte dos programas de lavagens da máquina de lavar roupa sugere dois ou mais enxágues, mas 

não tem necessidade de fazê-lo. Programe apenas um enxágue, coloque amaciante o suficiente para o 

programa escolhido e pronto, já deu para economizar aqui também. 

Competição com a criançada 

Ensine as crianças, desde pequenas, a economizar água. Para não se tornar uma tarefa chata ou uma 

obrigação, que tal disfarçar a economia com uma brincadeira? Você pode sugerir, por exemplo, uma 

competição para ver quem toma o melhor banho (tem que ser um banho direitinho e completo, lavando tudo, 

até atrás das orelhas) em menos tempo. Com certeza, os pequenos vão entrar na onda e adorar tomar 

banho rápido. Ah, e não esqueça de premiar o vencedor. 

Feche a torneira do tanque 

A torneira não precisa ficar aberta enquanto você ensaboa, esfrega ou torce as peças de roupas. De acordo 

com a Sabesp, a cada 15 minutos de torneira aberta no tanque, o gasto de água é de 270 litros, o dobro de 

um ciclo completo de lavagem em uma máquina com capacidade de 5kg. 

Leve as panelas para a mesa 

Nada impede de você usar suas travessas e deixar a mesa posta incrível, para deixar seus convidados de 

queixo caído. Mas, no dia a dia, leve a própria panela para a mesa. Sujando menos utensílios, você gasta 

menos água. 

Deixe as roupas de molho 

Muitas pessoas usam o modo “pré-lavar” da máquina, pois elas vêm com essa função. De acordo com Aline, 

“apesar de ser mais prático, a melhor forma de economizar é deixar as roupas dentro de um balde com água, 

uma vez que o resultado final de limpeza é o mesmo”. Essa mesma água pode ser reutilizada para limpar o 

quintal ou a calçada de casa. 

Use o mesmo copo para tomar água 

Se toda hora você vai até o filtro e toma um copo de água, qual a finalidade de pegar um copo novo em 

todas as vezes? Para cada copo usado, são necessários mais dois copos de água para lavá-lo. Portanto, 

use o mesmo copo o dia todo! 
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Use regador 

Independente se você tem um jardim, um canto da casa ou o quintal cheio de vasos, adote o regador em 

vez de usar a mangueira. Essa é mais uma forma de economizar água: ela vai diretamente para o vaso, ao 

contrário da mangueira, que deixa muita água ir para o chão. 

Economizar água faz bem para o bolso e, principalmente, para o meio ambiente. Mas, mesmo depois de 

todas essas opções para a economia, o que vale mesmo é o consumo consciente. Reforce essas dicas com 

seus familiares e amigos e ajude a poupar essa riqueza natural. O Planeta agradece! 

Como economizar água: 50 dicas para implementar no dia a dia. Tua casa. Disponível 
em: <https://www.tuacasa.com.br/como-economizar-agua/> Acesso em: 27 ago. 2020. 

Agora, abra seu livro de Ciências – Aprender Juntos 5º ano na Unidade 5. Leia com atenção a página 68 e 

realize os exercícios propostos. Reflita sobre quais atitudes você tem em casa com relação à água e as 

mudanças que podem ser feitas. Observe e avalie as imagens da página 68, refletindo sobre como você 

costuma agir em cada uma delas. 

Observação em relação a página 68: O livro didático sugere que para evitarmos o desperdício de água é 

indicando fechar o chuveiro enquanto nos ensaboamos, porém, tal ação pensando na saúde não é 

recomendada. 

 ATIVIDADE 29 

Pegue seu livro de Ciências – Aprender Juntos 5º ano e abra na Unidade 5. Leia com atenção as páginas 

69 e 70, sobre “Lixo e saneamento básico” e realize os exercícios propostos.  

Para entender melhor! 

Agora, CLIQUE na imagem abaixo e assista a um vídeo sobre “Os lixões no Brasil”. (COMPLEMENTAR) 
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