
O estado do Ceará passa por situação crítica de falta de chuvas. É preciso economizar para não faltar 
água. Por isso, para preservar nossos mananciais, todos teremos que reduzir 10% do consumo de 
água, com base na média do último ano. Caso o consumo seja ultrapassado, o excedente será 
calculado com sobrepreço de 120% a mais que o valor normal da tarifa. Este mecanismo funcionará 
acompanhado da revisão tarifária extraordinária, mediante percentual médio ponderado de 12,9%. 
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7Mapeie os processos de produção para identificar 
os que consomem mais água e defina onde 
podem ser feitas melhorias para economia.

Equipamentos antigos e processos produtivos 
ultrapassados causam grande desperdício de 
água. Avalie e substitua-os onde for possível.

Reaproveite a água utilizada na produção em 
atividades que não necessitem de água potável, 
como para resfriamento de máquinas, lavagem
de pisos, veículos, etc.

Substitua equipamentos de refrigeração à água 
pelos de refrigeração a ar. A utilização de água 
para resfriar equipamentos aquecidos é um das 
que mais consomem água.

Nos sistemas de lavagem para remoção de 
contaminantes, não deixe água transbordando
nos tanques de enxágue e use sistemas de fluxo 
intermitente, em vez de contínuo.

Use sistemas de baixo fluxo de água nas 
descargas dos vasos sanitários e torneiras e 
instale aeradores de pia. 

Na limpeza de setores, pratique a lavagem 
ecológica. Existem produtos que permitem lavar 
um espaço de 100 metros quadrados com 
apenas um balde e panos. 

Faça manutenção periódica de equipamentos, 
como ares-condicionados, refrigeradores, 
torneiras, descargas e encanamentos, e previna 
vazamentos.

Invista em treinamento de pessoal e sinalização 
necessária sobre o consumo consciente de água 
em locais estratégicos da repartição.

Incentive os funcionários a fazerem uso 
consciente da água implementando programas
de reaproveitamento de água.

Adote um discurso sustentável na economia
de água junto aos funcionários e consumidores, 
que seja coerente com as atitudes praticadas,
e valorize a marca.

Dicas de economia para indústrias


