
IMPORTÂNCIA DO USO CONSCIENTE DE ÁGUA POR CONDOMÍNIOS, EMPRESAS E MEIO 
AMBIENTE.

A água é um recurso fundamental para a sobrevivência do ser humano. Em função disso, é muito 
importante praticar o consumo consciente de água. Não é necessário deixar de usar o recurso, mas sim 
repensar as suas formas de usá-lo.

Ø Varrer antecipadamente todo o piso a ser lavado, recolher o lixo gerado, 
dando destinação correta a ele; 

Ø Secar imediatamente, toda área molhada;

Ø Enquanto estiver executando a limpeza, evitar a utilização do telefone com 
a mangueira aberta. 

Ø a Molhar o piso com a menor quantidade de água possível, utilizando 
mangueira, puxando o excesso com o rodo;  

Ø placa ou balde indicando Antes de iniciar a limpeza com água, colocar 
“PISO MOLHADO”;

Ø  portões metálicos, Não jogar água em portas,  interfones, fechaduras, 
tomadas, interruptores e equipamentos elétricos e danos  evitando oxidação 
elétricos e choques nos mesmos, se necessário as portas e portões 
metálicos, deverão ser limpos com pano úmido; 

 Quando a mangueira fica ligada por 15 minutos são gastos 
aproximadamente 280 litros de água. Se você faz esse uso uma vez por 
semana,são mais de  por ano, que vão bueiro abaixo.14 mil litros de água

 Sabe aquele velho hábito que muita gente ainda tem de varrer 
calçadas, pátios e áreas de garagem ‘‘com água’’ ao invés de vassoura? Pois 
é, se esse é o seu caso, faça uma conta rápida...

USE A VASSOURA, E NÃO A MANGUEIRA, PARA VARRER O CHÃO.

ALGUMAS DICAS PARA ECONOMIA DE ÁGUA NA LIMPEZA DOS CONDÔMINIOS.
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  Ø Trabalhar com mangueiras e esguicho em perfeito estado de conservação, sem emendas e 
vazamentos e de preferência com bico dosador; 

 Ø Vazamentos nas torneiras, registros e válvulas de descargas de banheiros das áreas comuns;

 Ø Ao detectar alguma dessas irregularidades, informar ao síndico ou ao seu superior da Della Consul.

UM FUNCIONÁRIO CONSCIENTE E RESPONSÁVEL OBSERVA AS SEGUINTES SITUAÇÕES:

Use a vassoura pra 
varrer e não a água!
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