
 Lavagem de veículos: 

� Substituir a lavagem de viaturas com mangueira pela lavagem 

usando balde. 

� Substituir a lavagem de viaturas com mangueira pela lavagem 

usando dispositivos portáteis de água sob pressão. 

 

 Rega de jardins e similares: 

NOTA: Neste tipo de lavagens exteriores, utilizar sempre, se 
possível, água proveniente de captações próprias 
 

� Regar somente quando necessário. A instalação de sensores de 

humidade no solo é recomendada para a determinação exacta desse 

momento. 

� Efectuar a manutenção periódica dos sistemas de rega de modo a 

eliminar fugas. 

� Programar a altura de rega para o início da manhã (antes das 

8:00h) ou ao fim da tarde (depois das 18:00h) de modo a minimizar as 

perdas por evaporação. 

� Evitar regar em dias com vento para minimizar as perdas por 

transporte e evaporação. 

� Verificar intensidade de rega para não criar escoamento 

superficial para pavimentos e sumidouros. 

� Nos sistemas de rega por mangueira, adaptar uma agulheta na 

extremidade para melhorar a uniformidade na distribuição de água na 

área a regar. 
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MEDIDAS AO NÍVEL DA HABITAÇÃO 
 

 Utilização de torneiras: 

� Evitar a utilização de água corrente para lavar ou descongelar 

alimentos (alguidar com água, que pode ser usada para outros fins). 

� Verificar o fecho correcto das torneiras após o uso (não deixando 

a correr ou pingar). 

� Utilizar a menor quantidade de água possível para cozinhar os 

alimentos, usando vapor, microondas ou panela de pressão (poupa água, 

vitaminas e melhora o gosto). 

� Utilizar alguma água de lavagens, enxaguamento de roupa ou 

louça ou de duches (com pouco detergente) para outros usos, como 

sejam lavagens na casa e, por períodos limitados, em rega de plantas.  

� Utilizar a água de cozer vegetais para sopas ou cozer outros 

vegetais (no frigorífico dura vários dias). 

 

 Utilização de chuveiros: 

� Utilizar preferencialmente o duche em vez do banho de imersão. 

� Utilizar duches curtos, com um período de água corrente não 

superior a 5 minutos. 

� Fechar a água do duche durante o período de ensaboamento. 

� Utilizar 1/3 do nível máximo de banheira no banho de imersão. 

� Recolher a água fria corrente até chegar a água quente à torneira, 

para rega de plantas ou lavagens na habitação. 



 Utilização de autoclismos: 

� Ajustar o autoclismo para o volume de descarga mínimo. 

� Usar uma descarga de menor volume, ou interrupção da 

descarga, para usos que não necessitem da descarga total (e.g. urina). 

� Colocar o lixo em balde apropriado a esse fim, evitando deitar lixo 

na bacia de retrete e a descarga associada. 

� Reduzir o volume de armazenamento (ex. colocando uma garrafa 

cheia de água no interior da cisterna). 

� Não efectuar descargas desnecessárias do autoclismo. 

� Reutilizar a água de outros usos para a bacia de retrete. 

 

 Utilização de máquinas de lavar roupa: 

� Consultar as instruções do equipamento particularmente no que 

se refere às recomendações relativas aos consumos de água, energia e 

detergente. 

� Efectuar apenas lavagens com carga completa. 

� Não utilizar programas com ciclos desnecessários (e.g. pré-

lavagem). 

� Seleccionar os programas conducentes a menor consumo de 

água. 

� Regular a máquina para a carga a utilizar e para o mínimo nível 

de água se possuir regulador. 

 

 Utilização de máquinas de lavar louça: 

� Seguir as instruções do equipamento particularmente no que se 

refere às recomendações relativas aos consumos de água, energia e 

aditivos (detergente, sal e abrilhantador). 

� Utilizar a capacidade total de carga sempre que possível. 

� Evitar o enxaguamento da louça antes de a colocar na máquina. 

� Não utilizar programas com ciclos desnecessários (e.g. 

enxaguamento). 

� Seleccionar os programas conducentes a menor consumo de 

água. 

� Regular a máquina para a carga a utilizar e para o mínimo nível 

de água se possuir regulador para esse fim. 

� Lavar a louça na máquina em vez de a lavar à mão. 

 
 

MEDIDAS AO NÍVEL DO EXTERIOR DA HABITAÇÃO 
 

 Lavagem de pavimentos: 

� Utilizar mangueiras com dispositivos de controlo de caudal na 

extremidade, de modo a permitir o rápido corte ou diminuição do caudal 

sem ter de se efectuar deslocação à torneira de alimentação do sistema. 

� Efectuar a lavagem do modo mais rápido possível e evitando 

comportamentos que signifiquem desperdício. 

� Efectuar a lavagem com água imediatamente após uma limpeza 

a seco. 

� Substituir a lavagem de pavimentos com água (mangueira) por 

métodos de limpeza a seco (vassoura ou varredura automática). 

 


