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A Disputa Azul é uma campanha com o objetivo de estimular os estudantes
de escolas públicas e privadas a utilizarem água de maneira consciente. Para isso,

todos os alunos passarão por um processo de reeducação de novos hábitos de consumo,
que contará com uma peça teatral e materiais motivacionais, como adesivos e essa 

cartilha, que ajudarão a economizar muita água ao longo do ano.

Ao longo da campanha, vamos verificar o consumo de água dos colégios participantes e 
comparar com o mesmo período do ano anterior. Os três colégios que mais economizarem 

água serão totalmente reequipados com dispositivos economizadores, que irão auxiliar 
ainda mais na economia de água e, consequentemente, na economia financeira.

Para saber mais, acesse o site: www.disputaazul.com.br

Descubra como pequenas mudanças na sua rotina podem economizar muita
água no final do ano, sem que isso prejudique sua higiene pessoal.

Entre com tudo nesta disputa saudável, pratique as dicas de economia
e ajude seu colégio e o planeta!

Veja, a seguir, dicas para tornar seu consumo de água mais responsável.
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Neste tópico iremos comentar 
alguns fatos e dados, que ajudarão 
os participantes a entender a 
importância que a água tem em 
nossas vidas e o quão necessário
é utilizá-la de maneira consciente. 

Isso significa 
que apenas 
0,007% da 
água doce 

é acessível.

Entendeu por
que a água que

chega na sua casa é
preciosa? Pratique o 
consumo consciente!
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A profundidade média dos 
oceanos é de cerca de 

4 km, quase a altura dos 
alpes europeus. Imagine o 
volume de água do planeta. 

da água presente 
no planeta é salgada e,  

por isto, imprópria
para o consumo.

da água restante é doce,  
sendo que 2,493% estão 

em geleiras e subterrâneos 
de difícil acesso.

Desse número, 10% 
vão para o consumo 
urbano, ficando 90% 
para a agricultura, 

pecuária e indústria.
Entre 1970 e 1995, 

a quantidade de água 
disponível para cada 
habitante do mundo 
caiu 37%, em função 

do aumento da 
população.

A ÁGUA



Se toda água do planeta - doce, salgada e 
congelada - fosse dividida entre seus habitantes, 
cada pessoa teria direito a 8 piscinas olímpicas 
cheias. Mas, se dividirmos somente a água 
potável entre as mesmas pessoas, cada uma teria 
direito a, apenas, 5 litros de água.

O corpo humano adulto é composto de
aproximadamente 55% do seu peso em água,

e precisa ingerir em torno de 2 litros de água por dia.

cerca de 10 copos de 200ml.

   Deixando de beber água, uma pessoa tem apenas 3 dias de vida. A água é mais essencial
à sobrevivência do que a comida. Sem alimento, uma pessoa pode resistir até 40 dias.
   Hoje, cerca de 1,4 bilhão de pessoas não têm acesso à água limpa.
   80% das enfermidades no mundo são contraídas por causa da água poluída.
   A cada 8 segundos morre uma criança por doença relacionada à água, como desinteria
e cólera.

   A água hidrata o corpo, contribuindo para que a pele se mantenha saudável, lisa e suave.
   Evita perturbações do trânsito intestinal, como a prisão de ventre.
   Ajuda a fortalecer as defesas naturais.
  Ajuda a prevenir a formação de pedras nos rins e contribui para a redução do risco de 
infecções urinárias.
   Ajuda a melhorar a capacidade de concentração, de raciocínio e até favorece o bom humor.

Mais da metade das reservas de água no mundo 
encontram-se concentradas em apenas 10 países.

Apenas meia gotinha de água estaria disponível 
para todo mundo beber se toda água do planeta 
coubesse em uma garrafa de 1 litro. 

Num período de 100 anos, uma molécula de água 
passa 98 anos no oceano, 20 meses em forma de 
gelo e apenas 2 semanas em lagos e rios.

PULMÕES:

SANGUE:

RINS:

CORAÇÃO:
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O banheiro é um dos ambientes que 
mais utilizam água dentro do colégio 
e de uma residência. Lá encontramos 
vários equipamentos que funcionam 
com água, como chuveiros, bacias 
sanitárias, torneiras, bidês e 
banheiras. Por isso, o banheiro tem 
uma importância fundamental na 
economia de água dentro de todas 
as casas e escolas.

Nesta seção, você encontrará dicas 
para reduzir o desperdício de água no 
banheiro, sem prejudicar a higiene.

Em uma bacia sanitária antiga, cada vez que você aciona 
a descarga são consumidos cerca de 12 litros de água. 

Caso o sistema de descarga esteja com defeito,
o consumo pode aumentar significativamente. Não se 

esqueça de, regularmente, fazer a manutenção para 
evitar desperdícios. O melhor a fazer é trocar a bacia 
sanitária antiga por uma nova de 6 litros, com sistema 

de descarga de duplo acionamento.
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Opte por bacias sanitárias com duplo acionamento, pois elas 
consomem de 3 a 6 litros de água por acionamento. Comparado 
com as bacias antigas, você pode economizar até 60%.

O suficiente para uma família de
5 pessoas ingerir por mais de 18 anos.

Seguindo esta dica, você economizará, em um ano, uma média de*:

*Os cálculos foram arredondados, e levam em conta os gastos de água referentes 
a uma família de 4 pessoas, sendo 5 descargas por pessoa/dia ao longo de um ano.

Já existem caixas acopladas e válvulas de 
parede com botões separados de descarga, 
para sólidos e líquidos. Esta é, sem dúvida, 
uma opção ainda mais econômica.

Sistemas de descarga com 
defeito desperdiçam  muita água. 
A manutenção é fundamental 
para o uso eficiente da água.

Verifique vazamentos, conforme consta na 
página 25.

Não use a bacia como lixeira ou 
cinzeiro. Lembre-se, privada é 
apenas para o no 1 e no 2.

*Os cálculos foram arredondados, e levam em conta os gastos de água referentes a uma torneira 
com vazamento mais três escovações e três lavagens de mão por dia, ao longo de um ano.

Lavar a mão com a torneira um pouco aberta, 
em 5 minutos, também gasta 12 litros de água. 
Se você só abrir a torneira quando necessário, 
para molhar e enxaguar a mão, o consumo cai 
para 2 a 3 litros.

Seguindo as dicas desta página você economizará 
por ano, em média, até*:  

Troque a vedação regularmente. 
Isso evita o “pinga-pinga”.

 
Uma torneira 

aberta gasta de 
12 a 20 litros de água 

por minuto. Se a torneira 
estiver com vazamento são 
jogados, ralo abaixo, até 

48 litros por dia. 

Escovar os dentes com a torneira  um pouco aberta, 
em 5 minutos, gasta 12 litros de água. Escovar os 
dentes com apenas um copo de água gasta 200ml.

Essa prática pode economizar mais de:
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Um banho de ducha de 15 minutos consome 
até 243 litros de água. 

Se você reduzir o tempo do seu banho de 
15 para 5 minutos, haverá uma economia 
de, até, 160 litros de água. 

O suficiente para o 
consumo de uma pessoa 
ao longo de 18 meses.

*Os cálculos foram arredondados, e levam em conta o gasto de água 
referente a dois banhos de 5 minutos por dia, ao longo de um ano.

Ao ensaboar-se, feche o registro do chuveiro.

Imprima a letra de sua música favorita 
e cole na parte de fora do box. Caso 
seu box não seja translúcido, afixe a 
letra em algum lugar longe do alcance 
da água.

A música deve ter a duração de, 
aproximadamente, 5 minutos, que 
é o tempo ideal para um banho 
completo, sem desperdício de água. 
No final da música, o seu banho deve 
ser concluído.

Essa é, sem dúvida, uma ideia divertida 
para economizar água sem que isso 
influencie na higiene pessoal.

Se metade da população de uma 
cidade de 100 mil habitantes adotar 
esta medida, a água economizada ao 
longo de um ano seria suficiente para 
abastecer, essa mesma cidade inteira, 
por mais de um ano.

Se colocar um balde enquanto espera a 
água esquentar, pode utilizar essa água para 
lavar louça, regar plantas ou fazer limpeza.

Misturadores do tipo monocomando 
permitem fechar a água sem perder a 
regulagem da temperatura.

Lembre-se: ao economizar água no 
banho, você também economiza energia.

Banho não é lugar de escovar os dentes. 
Escove-os na pia, com a torneira fechada.

Procure regular a temperatura da água 
quente para um nível confortável que 
requeira menos água fria para misturar.

Seguindo esta dica, você economizará, 
em média, por ano*:

Fazer xixi no banho economiza 
a água da descarga.
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Em um apartamento, cada minuto 
com o chuveiro aberto representa, 
em média, 17 litros de água gastos.



Você sabia
que, ao tomar um

simples copo de água,
podemos consumir muito

mais água do que pensamos?

Quando bebemos 1 copo de água, são necessários pelo
menos outros 3 copos de água potável para lavá-lo.

Por isso, procure evitar excessos ao utilizar copos, talheres,
pratos e utensílios domésticos em geral. Em muitas casas,
cada membro da família tem seu próprio copo ou caneca
para beber água evitando, assim, o desperdício de água,

sabão e trabalho com a limpeza.

Nesta seção, você vai encontrar dicas
para deixar tudo limpinho em pouco

tempo e  economizar água.
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Evite usar água corrente
para descongelar alimentos.
Procure tirar a peça do freezer
com antecedência e deixe descongelar
na geladeira.

Reaproveite a água 
de cozimento dos 

legumes para fazer 
o arroz. Além de 
economizar água, 

isso agrega sabor e 
nutrientes ao prato.

Lavar a louça na pia, 
durante 15 minutos 

com a torneira aberta, 
gera um gasto de, 
aproximadamente:

Deixe a louça de molho 
e abra a torneira apenas 

para enxaguar. Usar baldes 
e bacias também ajuda a 

economizar água.

A lava-louças é uma ótima opção 
para economizar. Ao contrário do 
que muita gente pensa, ela gasta 
até 6x menos água do que a lavagem 
manual. Procure juntar a louça do 
dia para ligá-la somente quando sua 
capacidade estiver completa.



No tanque, com a torneira aberta por 15 
minutos, o gasto de água pode chegar a 
280 litros. Se reduzir o tempo de torneira 
aberta para 5 minutos, você fará uma 
economia de 160 litros.

Seguindo esta dica você economizará, em 
média, por ano*:

Evite trocar a toalha várias vezes na 
semana. Muitos hotéis no mundo já 
adotaram essa prática.

Acumule roupa no tanque e deixe de 
molho por 20 minutos. Isso amolecerá 
a mancha e economizará água.

Que tal aproveitar 
a água do enxágue 
para limpar o piso? 

A lavagem com 
água fria pode 
economizar até 
90% de energia.

Aqui você encontra dicas 
para reduzir o consumo de 
água na hora de lavar roupa 
e, ainda, reaproveitar a água 
para outras limpezas.

*Os cálculos de economia foram arredondados, e levam 
em conta três lavagens por semana ao longo de um ano.

*Os cálculos de economia foram arredondados,
e levam em conta uma lavagem por dia ao longo de um ano. 

Uma lavadora de 5 kg consome
135 litros de água por lavagem.

Quem lava roupa uma vez por dia, todos os dias
da semana, pode chegar a gastar até 945 litros

de água no final da semana.

Procure utilizar a lavadora de roupa cheia
e ligar, no máximo, três vezes por semana. Isso 
economizará 540 litros de água por semana.

Seguindo esta dica você
economizará, em média, por ano*:

Hoje existem máquinas de 
lavar ecológicas que, além de 
reduzir o consumo de água, 
diminuem o gasto de energia 
e o tempo de lavagem.

Pesquise antes de comprar, 
escolha entre as mais 
eficientes, de preferência 
com o selo Procel. Ele é a 
garantia de que você fará 
uma grande economia a 
médio e a longo prazos.
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*Os cálculos foram arredondados, e levam em conta o gasto de água 
referente a uma lavagem por semana, ao longo de um ano.

Aproveite as chuvas para regar as plantas ou armaneze a água 
para uma rega futura. Consulte a meteorologia, ela pode ajudar 
a descobrir se vai chover, principalmente no verão, quando ela 
é mais abundante. Já no inverno, a rega das plantas pode ser 
feita em dias alternados. 

Prefira o regador para molhar as plantas, em vez da mangueira. 
Mangueira com esguicho-revólver também ajuda a economizar.

O gasto médio, ao lavar um automóvel, é 
de 500 litros, em 30 minutos. Lave apenas 
quando for realmente necessário usando 
balde ao invés da mangueira. Dez baldes 
de 10 litros são suficientes. Desta forma, 
economizará até 400 litros de água. 

Seguindo esta dica você economizará, em 
média, por ano*:

Se, ainda assim, preferir usar a mangueira, 
adote o modelo com ajuste de pressão 
e gatilho, para interromper o fluxo ao 
ensaboar o carro.

Você também pode adotar a lavagem a 
seco, com pano e produtos especiais 
que dispensam água.

A rega das plantas deve ser feita bem cedo ou à 
noite. Isso reduz a perda de água por evaporação, 
principalmente no verão.

*Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro 04/03/2001.
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Pequenos vazamentos trazem grande 
desperdício de água. Esteja sempre alerta!

Ao evitar vazamentos, economizamos água e dinheiro. Um vazamento 
contínuo em um tubo, com um furo de cerca de 2 mm (o diâmetro de um 
palito de dentes), representa um gasto de 4.130 litros de água por mês.

Seguindo esta dica, ao longo de um ano você economizará*: 

É água suficiente para 
suprir as necessidades de 
água que uma família de 4 

pessoas usa para beber, por 
aproximadamente 17 anos.

*Os cálculos de economia foram arredondados, e levam em conta um vazamento 
contínuo ao longo de um ano.

Este tipo de vazamento é caracterizado pela torneira que fica pingando, 
mesmo após ser fechada. Quando isso acontecer, troque a vedação (courinho). 
Gotejando, uma torneira chega a desperdiçar quase 50 litros de água por dia, 
ou 1.500 litros por mês. Um filete de mais ou menos 4 milímetros totaliza 
13.000 litros por mês de desperdício.

Este teste também deve ser feito de madrugada, quando o consumo é praticamente 
nulo. Feche todas as torneiras da casa, desligue os aparelhos que usam água e 
não utilize os sanitários. Feche bem a torneira de bóia da caixa, impedindo a 
entrada de água. Marque, na própria caixa, o nível da água e verifique, após uma 
hora, se ele baixou. Em caso afirmativo, é sinal de vazamento nas prumadas, ou 
na rede interna, e partes comuns abastecidas pela caixa d’água.

Feche o registro geral da casa. Abra uma torneira alimentada diretamente pela rede 
pública (pode ser a de um tanque da área comum) e 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 de que existe vazamento no cano alimentado diretamente pela rede.

Proteja-se com uma luva e utilize uma pequena caneca ou copo para retirar 
a água do poço da bacia sanitária e aguarde alguns minutos. Caso o poço 
comece a receber água será indício de um vazamento no sistema de descarga.
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Se criarmos uma rotina
mais sustentável, você

estará economizando água
indiretamente.

Aqui você encontra dicas
gerais para cuidar do meio

ambiente em sua casa.

O planeta agradece!



Evite o uso excessivo de sabão e detergente e opte por produtos à base 
de vegetais e isentos de fosfato. O fosfato é o nutriente básico para a 
reprodução das algas que, ao morrerem e se decomporem, consomem 
o oxigênio da água, provocando a morte de peixes. O detergente 
permanece ativo na água durante vários dias antes de ser degradado, 
produzindo espuma, que é prejudicial ao meio ambiente.

Procure utilizar lâmpadas fluorescentes, em vez de incandescentes. 
As fluorescentes consomem até 80% menos energia e têm o mesmo 
potencial de iluminação. Há, no mercado, lâmpadas fluorescentes 
amarelas, que imitam a cor mais agradável das incandescentes. 
Economizar energia elétrica é uma maneira de  economizar água, pois 
66% da matriz elétrica brasileira é baseada na hidroeletricidade.

Não despeje óleo de fritura na pia. Além de contribuir para o 
entupimento da rede de esgoto, a gordura provoca a poluição, 
se atingir os rios. Separe este resíduo e destine-o para 
postos de coleta, como supermercados e instituições que 
realizam este serviço. Várias agências da Sabesp recebem óleo 
(site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=82).

Para reduzir o nível de poluentes presentes na água 
e consumo de enxágue, adquira o hábito de usar 
quantidades menores de produtos de limpeza. Aqueles 
que geram menos espuma (sem fosfato) são mais fáceis 
de remover, o que economiza água.

Recuse sacolinhas plásticas. Elas correspondem a 7% dos resíduos 
produzidos pelas pessoas. Além disso, sua decomposição demora 
mais de 100 anos. Procure usar apenas sacolas retornáveis ou caixas 
de papelão nas suas compras.

Pratique coleta seletiva. A reciclagem é uma maneira eficiente de contribuir
para a economia de água. Os produtos reciclados consomem menos água do
que os produzidos a partir de  matérias-primas virgens.

Procure usar pilhas recarregáveis, pois geram menos resíduos que as 
pilhas descartáveis. Ao usar a bateria do celular, siga as recomendações 
do fabricante e aumente a vida útil do equipamento. Desta maneira, 
evitamos a fabricação de mais pilhas e baterias e geramos menos 
resíduos. Hoje em dia, o descarte das pilhas pode ser feito em pontos de 
coleta de alguns bancos, supermercados e até drogarias.

Reutilizar a água numa casa é outra atitude inteligente.  A água do 
último enxágue da máquina de lavar pode, por exemplo, ser utilizada 
para a limpeza doméstica e até para dar descarga nos banheiros. 
A sujeira acumulada no filtro da máquina não deve ser lavada no 
tanque e, sim, ser jogada no lixo, para evitar entupimentos.
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Previna a poluição! A água de lavagem de apetrechos de pintura 
à base de água (brochas, rolos, pincéis e bandejas) pode ser 
usada para diluir mais tinta látex ou deve ser jogada na rede de 
esgoto (um ralo ou privada). Assim, seguirá para tratamento. 
Se jogada em bueiros ou bocas-de-lobo irá poluir rios e 
córregos. Obs.: isto não vale para tintas à base de solvente, 
que devem ser entregues a centrais de reciclagem ou fábricas, 
que reprocessam e fabricam tintas de 2a linha.

Uma casa com uma piscina de tamanho médio exposta ao sol e à 
ação do vento, perde aproximadamente 3.800 litros de água/mês 
por evaporação. Isto é o suficiente para suprir as necessidades de 
água potável (própria para beber) de uma família de 4 pessoas, por 
cerca de um ano e três meses aproximadamente, considerando o 
consumo médio de 2 litros/habitante por dia. Com uma cobertura, 
a perda é reduzida em 90%, como também a proliferação de algas, 
diminuindo o consumo de algicida e outros produtos.

Não jogue folhas e sujeira da calçada dentro de bueiros e galerias. 
Isso provoca o entupimento e alagamento da rede pluvial.

Adote o hábito de usar a vassoura, e não a mangueira, para limpar a 
calçada. Lavar calçada com a mangueira é um mau hábito, proibido em 
muitos países desenvolvidos, gerando multas. Em 30 minutos são perdidos 
até 500 litros de água.

Exercer a criatividade na hora de reutilizar materiais pode ser divertido e 
gratificante. Uma garrafa pode virar um vaso de plantas, uma moldura velha 
pode virar um mural de fotos. O importante é soltar a criatividade e ajudar o 
meio ambiente.

A responsabilidade
na diminuição do consumo

de água é de todos. Se cada um
fizer a sua parte dentro de casa, as

chances de vitória na disputa são ainda
maiores. Se todos se unirem fica

fácil economizar dinheiro
e evitar excessos no

consumo de água.
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F T D E S C A R G A

S G V A O G R P J F

P B A N H O E S A P

C O Z I N H A C R L

O R A J T G F H D A

B F M S M D A U I N

A T E P U J R V M E

L E N F A O T A G T

D S T O R N E I R A

E C O N O M I A P V

Mostre que você é atento e encontre as 10 palavras relacionadas com o consumo de 
água no caça-palavras abaixo. Elas podem estar tanto na horizontal quanto na vertical.

Descubra qual cano está ligado à torneira.

Você consegue decifrar a mensagem secreta abaixo?
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Encontre 4 erros na imagem abaixo. Depois disso, enumere de 1 a 7 os utensílios que mais 
gastam água dentro de casa, sendo 1 para o que mais gasta e 7 para o que menos gasta.

Utilize as dicas para resolver o diagrama abaixo.

Uma gota deste produto é capaz
de poluir um litro de água.

Cômodo responsável pelo gasto
de 6% da água em casa.

É considerado o problema invisível
no gasto de água.

Utensílio recomendável para molhar
as plantas.

Órgão do corpo humano composto
de 77% de água.

Unidade de medida universal usada
para quantificar a água.

3534



Pegue um dado, algum objeto para representar você, convide seus amigos e parentes 
para jogar o Caminho da Água e descubra como proteger este bem tão precioso.
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F T D E S C A R G A

S G V A O G R P J F

P B A N H O E S A P

C O Z I N H A C R L

O R A J T G F H D A

B F M S M D A U I N

A T E P U J R V M E

L E N F A O T A G T

D S T O R N E I R A

E C O N O M I A P V

RESPOSTAS
CAÇA-PALAVRAS LABIRINTO DE CANOS MENSAGEM SECRETA

PALAVRAS CRUZADAS

CONSUMO CONSCIENTE

2

3
4

5

6

7

1

A água é muito importante para nós pois, sem ela, não vivemos. Precisamos consumir 
diariamente dois litros de água para que nosso corpo funcione, por isso economize sempre.

Erros:

1. Banho de banheira com chuveiro ligado.
2. Escovar os dentes com a torneira aberta.
3. Torneira da cozinha aberta.
4. Lavar o carro com mangueira.

Ordem do Gasto de Água:

1. Descarga (41%)
2. Banho (37%)
3. Bebida (5%)
4. Lavanderia (4%)
5. Limpeza da Casa (3%)
6. Jardim (2%)
7. Limpeza de Carro (1%)
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www.sabesp.com.br  
Produtos – Uso Racional da Água

Cartilha de Uso Racional da Água no
Comércio (parceria Fecomercio & Sabesp)

www.fecomercio.com.br



Acesse o site e saiba mais:
www.disputaazul.com.br

Curta a Disputa Azul no Facebook:
facebook.com/disputaazul

Patrocínio
Idealização

e Realização


