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Desperdício de água em São Brás de Alportel- Estudo
do caso
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O último dia na Terra

Resumo

Nos últimos anos, a água tem vindo a tornar-se um bem escasso
devido a problemas como as alterações climáticas e a má gestão
da mesma.
Este projeto permite obter informações sobre o desperdício de
água em São Brás de Alportel. Foram levadas a cabo diversas
pesquisas online  sobre o tema e consultados alguns livros
especí�cos. Foi desenvolvida uma atividade experimental que
consistiu na �ltração de água através de um �ltro de café que,
por sua vez, após a �ltração, mantinha certos sedimentos no
mesmo, assim iniciando o processo de limpeza da água, tal como
acontece em instalações que realizam este processo, uma destas
a ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais). Foram
também realizadas atividades de sensibilização com jogos
interativos e quizzes, cujo alvo foram crianças do 1º ciclo, mais
especi�camente 3º e 4º ano de escolaridade. As referidas
atividades alertaram para os riscos do desperdício, mas também 
para formas corretas de consumo. Finalmente, foram
distribuídos pan�etos pelas crianças e professores do 1º ciclo
com uma mensagem de sensibilização para o tema e foram
espalhados cartazes na vila de S. Brás de Alportel.  
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Situação problema

Até que ponto é tolerável desperdiçar a pouca água que temos?

Principais fatores da diminuição
quantidade de água:

Diminuição da precipitação;
Maior utilização de regadio na agricultura;
Diminuição das reservas das águas super�ciais;
Aquecimento global (Evaporação);
Poluição das águas super�ciais e subterrâneas (menor
quantidade de água doce disponível);
Ocupação antrópica de zonas de recarga dos aquíferos
(diminuição da in�ltração).
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Relação do aumento da
temperatura com o desperdício
da água

Meu padlet descolado

Notícias sobre o desperdício de
água

Link- DECO recebeu 924 denúncias por causa do desperdício de
água (sulinformacao.pt)

LInk- DECO: Há desperdício de 90 milhões de euros por ano
com perdas de água (noticiasaominuto.com)

Em 2020,houve maiores perdas na rede pública  devido à rotura
de canos e perdas aparentes (medição e�ciente dos contadores
de água instalados na rede). 
Fonte: Eng. Amélia Ribeiro 

Evidências da ação de
sensibilização
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Gráficos

Grá�co sobre a precipitação média anual em São Brás de
Alportel

Grá�co sobre a temperatura anual em São Brás de Alportel

Qual o valor da água?

Link- Valor da água - YouTube
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※※※※※※

O valor moral da água é incalculável, mas quando desperdiçamos
água é calculável, já que a diminuição deste recurso pode fazer a
diferença.
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Conclusões

Ao longo dos anos, a temperatura tem aumentado, ao contrário
da precipitação, logo têm havido períodos de secas graves e
menos água disponível para ser utilizada para o consumo
humano e animal. Ao realizar um quizz a alunos do 3º e 4º ano,
foi possível concluir que estes sabem o valor da água mas ainda
não sabem ao certo como/quando a devem utilizar.  
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