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consciente o recurso 
Para especialistas, crise hfdrica atual no Estado tem papel de mudar o habito de consumo 
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se e a conscientiza~lio sobre a 
necessidade de economizar 
~gua. 0 brasileiro ainda tem 
a ideia de que aqui e a ren-a 
da farrura e que nunca vai fal
tar nada. por isso~ esse consu
mo desenfreado", destaca o 
professor de Engenharia Me· 
dlnica da PEl, Jorge Giroldo. 

INOVA<fAO ideal", explica Guedes. 
Apesar de ainda ser prot6ti· 

po, o mestrando acredita que 
a inovac;ao teria custo acessi
vel ao consumidor-em media 
R$ 350. "Esrou procurando 
parceiros que se interessem no 
projeto e queiram tornar a 
ideia comerciaJ." 
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Medidas simples resultam em ec:onomia de au~ 40% 

A grave crise hfdrica, princi
palmeme em Sao Paulo, faz 
com que o Dia Mundial da 
Agua, comemorado hoje, se 
tome data propicia para a dis~ 
cussfio de maneiras conscien
tes de uso do recurso. Em ca
sa, medidas simples como di· 
minui~iio do tempo do ba
nho, reutiliza~o da ~gua da 
m~quina de lavar roupas para 
limpeza do quintal e reapro
veitamento de agua da chuva 
podem responder por econo
mia de ate 40%. 

Oespecia lista ressalta a im· 
port!incia de a~Oes programa· 
das, tanto por parte da popu· 
la~ao, quanto de empreiteiras 
e do poder publico. "Em casa, 
quem nao rem dinheiro para 
investir em sistema de calha 
para a.Jmazenar agua da chu
va pode apenas guru·dar o re
curso em reservat6rio com 
tampa e reutilizar. Agora, as 
construtoras ja deve1ia m, por 
exe mplo1 projetar residen
cias1 ate mesmo as verticais, 
com tubula~iio especffica pa· 
ra agua pluvial.lsso certamen
te nao aumentaria muito o 
custo da consttu~ao e seria 
fundamental para a econo
mia de agua potavel." 

A preocupa~ao com o des· 
perdfcio de agua durante 0 

perfodo de espera para aque
cimenro do chuveiro a g~s 
motivou o esrudante de mes
trado em Engenharia Elenica 
da FEI, Carlos Eduardo Silva 
Guedes, 42 anos, a desenvol· 
ver sistema capaz de dimi· 
nuir esse tempo em are 95% 
e, com isso, economizar cer· 
ca de 15 litros do recurso por 
banho. A inven~ao consiste 
em aparelho que deve ser aco
plado na saida do aquecedor 
e que usa energia eletrica pa
ra esquentar a <lgua. 

Movimento busca participa~ao social 

Confom1e relat6•io divulga
do na sexta-feira pela Unesco 
(Organiza~iio das Na~Oes Uni· 
das para a Educa~lio, a Cien· 
cia e a Cultura), a popula~ao 

mundial devern enfrentar de· 
licit de 40% no abastecimen
ro ate 2030 caso niio tome me
didas drasticas para melhorar 
a gesrao do recurso natural. 
''0 lmico ponto positivo da cri· 

"Com o aquecimento a gas, 
a agua dernom cerca de urn mi
nuto e meio para chegar a tem
perarura media para banho 
(38' C)e, considerando vasiio 
de 20 litros por minuto, temos 
desperdfcio grande por pes
soa. 0 aparelho elenico com
pensa essa falha do aquecedor 
e desliga automaticamente as
sim que a agua a tinge o estado 

uo interessante da elise hf· 
drica e que ela e sistemica. 
Todos conseguimos enxer
gar nosso papel'', defende a 
coordenadora do Ceno·o de 
Sustentabilidade e do curso 
de Tecnologia em Gestao 
Am bien tal da Metodista, Wa· 
verli Neuberger. 0 pensa· 
mento da especialista e mO· 
te do Movimento Fonte de 
Mudan~as, que sera lan~ado 
pela universidade na quinta
feira. A proposta e incenti
var atitudes sustentaveis da 
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popula~ao em rel a~ao ao 
meio an1biente por meio do 
conhecimen[o. 

0 portal (www.metodista.b•l 
fontedemudancas) disponibili· 
zanl videos, com reporragens 
e aulas sobre o tern a, noticias, 
infogr:lficos que diio mais de· 
talhes sobre o Sistema Canta· 
reira e a crise hfdric:a, entre Ou· 
rros conteMos e informa96es. 
•(sabemos que a maior pane 
da popula~o tem d(lvidas e a 
universidade rem papel de 
produzir conh ecimento e 
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apontar para caminhos furu
ros", desraca Waverli. 

A i ntera~ao, via site e re
des sociais, sera outro recur
so utiH~1do para atrair parti· 
cipanres. A popula~i\o pode· 
nl enviar videos com dic:as 
de economia de agua no dia 
a dia e quaisquer outras in~ 

forma~oes que possam con· 
rrlbuir. "Nao e momenro de 
procurar culpados, e si m 
convergencias para enfren
tar o problema", obse1va a 
especialista. NF 
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