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Faça a sua parte: economize água!

 Dia Mundial da Água
Não desperdice água: cada gota faz a diferença

O Dia Mundial da Água é comemorado em 22 de março com o objetivo de chamar a atenção sobre a                      
importância da gestão sustentável dos recursos hídricos. 

Lembre-se: apenas 30% da água do planeta é própria para o consumo. Precisamos fazer a nossa parte e 
evitar o desperdício. Atitudes simples no nosso dia a dia podem fazer muita diferença. 

A coordenadora do Núcleo de Estudos                         
Limnológicos* da UNIRIO, professora Christina 
Castelo Branco, destaca a importância de                  
conscientizar a sociedade sobre a preservação 
dos recursos hídricos. “As consequências das           
alterações climáticas já estão sendo percebidas 
em nosso dia a dia. Para evitar a escassez de 
água, é fundamental que toda a população faça a 
sua parte”, ressalta.
 
Um dos trabalhos desenvolvidos pelo Núcleo de 
Estudos Limnológicos é a análise das relações 
entre fitoplâncton, zooplâncton e condições físicas 
e químicas da água, diante das mudanças                 
climáticas em reservatórios brasileiros com                  
diferentes níveis de eutrofização (aumento da 
quantidade de nutrientes disponíveis no ambiente 
aquático, decorrente de atividades humanas                
provocadas por lançamento de dejetos de origem 
orgânica ou inorgânica em rios, lagos, mares etc.). 

O Núcleo de Estudos Limnológicos localiza-se no 
Instituto de Biociências: Av. Pasteur, 458, Urca.

- Reduza o tempo no chuveiro;

- Ao lavar a louça, abra a torneira apenas na hora 
do enxágue;

- Use balde para lavar o carro;

- Não jogue lixo na pia e no vaso sanitário;

- Uma torneira pingando pode desperdiçar 46 litros 
de água por dia, por isso, conserte os                                
vazamentos de torneiras e canos;

- Procure lavar a caixa d’água uma vez por ano;

- Mantenha a torneira fechada enquanto estiver   
escovando os dentes ou fazendo a barba. 

Será lançado hoje, dia 22 de março, o Relatório Mundial das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento de Recursos                       
Hídricos, edição 2016. De acordo com o relatório, três                  
quartos dos empregos no mundo, principalmente nas áreas 
da agricultura, pesca, energia, indústria e saúde, dependem 
da água. A escassez e os problemas de acesso à água 
podem limitar o crescimento econômico nos próximos anos, 
caso não sejam feitos investimentos para garantir a preserva-
ção dos recursos hídricos (Fonte: https://nacoesunidas.org/). *Estudo da qualidade da água doce presente em reservatórios, rios etc.


