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Projeto de Gestão
Existem diversos projetos de gestão e solução para a escassez de
água. Alguns, como a dessalinização, são de grande porte e envolvem
uso de alta tecnologia. Algumas saídas utilizadas por certos países
são mais simples e podem ser executadas com facilidade pelo governo junto à população. Conheça algumas:
•
•
•
•
•

Reutilização de águas residuais e pluviais;
Combate a vazamentos;
Gotejamento nas lavouras;
Reservatórios para coleta da água da chuva;
Etiquetas em aparelhos domésticos mais eﬁcientes.

Números do desperdício
25 litros

Torneira aberta
por 5 minutos

Seca ao redor
do mundo
Você sabia? A escassez de água não é um
problema exclusivo do Nordeste de nosso país,
nem mesmo somente do Brasil! Diversos
países, inclusive países desenvolvidos,
enfrentam periodicamente problemas
de estiagem. Dentre eles estão:
Aproximadamente 97% da água do
Austrália, China, EUA(Califórnia),
planeta
está em mares e oceanos. Da
Japão, Israel, Cingapura.

Por que
economizar?

água doce restante, 2% está congelada e somente 1% é apropriada para o consumo humano. O desperdício de água está presente no nosso
cotidiano, desde o escovar os dentes com a torneira
aberta até lavar a calçada com mangueira. Além disso,
a seca não perdoa. Com a média de 500 a 800 mm de
chuva por ano, o sertão nordestino passa por problemas decorrentes da falta d’água, e é papel de
cada um de nós economizar ao máximo esse
recurso tão importante para nossa sobrevivência.

Ilustração: Divulgação

Jornal de

Por que não deixar água parada?
O mosquito Aedes Aegypti prefere pôr seus ovos e incubar suas larvas em locais com água parada.
O ovo do mosquito da dengue continua vivo por até 450 dias, mesmo se a água evaporar, tornando possível a eclosão com o retorno
desta. Daí a importância de manter a vigilância nos locais que possam
acumular a água da chuva.

Unifor Sustentável

Banho de chuveiro
por 15 minutos

135 litros

Regar o jardim
por 30 minutos

190 litros

Lavar a calçada
por 15 minutos

279 litros

Lavar o carro por
30 minutos

560 litros

Quando o assunto é gestão d’água, a Unifor também faz sua parte.
Torneiras de pressão para evitar gotejamentos, coleta da água da
chuva dos telhados e do solo, que é drenada e levada através de
tubulações para a lagoa, são ações de reuso da água desenvolvidas no campus. A água da lagoa é distribuída por bombeamento para
caixas d’água que servem para aguar os diversos jardins da Unifor.
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