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EXTRAORDINÁRIA

TARIFA DE

CONTINGÊNCIA

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 entre os meses de outubro de 2014 a setembro de 2015. 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%.

Dicas de economia para escolas
(gestores/funcionários)

1

Faça um levantamento do quanto a escola gasta
com água e trace metas de economia, com planos
para redução quanto à estrutura e ao incentivo a
estudantes e funcionários.

7

Para limpar pátios, corredores, salas, refeitórios
etc, utilize pano com balde. Lave com água
somente em casos necessários e não mais que
uma vez por semana.

2

Em sala de aula, esclareça sobre a importância da
água e suas várias formas de utilização, alertando
sobre a escassez desse recurso por seu uso
indevido.

8

Ao beber água no bebedouro, utilize-o de forma
consciente. Não deixe o botão pressionado sem
beber água.

9

Evite beber água diretamente do bebedouro,
prefira encher uma garrafinha de água e beber
dela ao longo do dia.

alunos repassam o aprendizado para a família,
3 Osvizinhos
e praticam no dia a dia.

Realize aulas sobre o consumo consciente de água.

4

Estabeleça trabalhos ligados à economia de água
aos alunos e incentive o desenvolvimento de
projetos conscientes, em exposições científicas,
gincanas, etc.

5

Avalie a possibilidade de substituir equipamentos de
banheiros comuns por outros de baixo consumo
como bacias sanitárias e torneiras automáticas.

6

Instale um sistema de calhas e cisternas para
armazenar água das chuvas e aproveite essa água
para outras atividades onde não seja necessário
água potável.

10

Ao lavar as mãos, não abra a torneira no máximo
e não deixe-a aberta enquanto passa o sabão. Ao
ensaboar, gaste apenas o suficiente para remover
o sabão.

11

Ao fechar a torneira, tenha certeza de que não
ficou pingando. O que pode parecer pouco, ao
final do dia equivalem a litros de água
desperdiçada.

12

Ao dar descarga, aperte o botão apenas durante o
tempo necessário para eliminar o resíduo e, caso
existam dois botões, sempre use o menor
primeiro, que equivale ao menor fluxo de água.

