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Previsão de chuva no Norte
O litoral Norte do Estado deve

ter chuva fraca hoje e amanhã,
conforme previsão do Instituto
Capixaba de Pesquisa, Assistência
Técnica e Extensão Rural (Inca-
per). As outras regiões, no entanto,
devem continuar com o tempo se-
co e quente até quarta-feira.

As chuvas registradas nos últi-
mos dias no Estado não mudam o

panorama de crise hídrica, por se-
rem consideradas de baixa inten-
sidade. A previsão do Incaper é
que o mês tenha temperaturas aci-
ma da média e o tempo seco.

Chuvas com volume considerá-
vel estão previstas para ocorrer
apenas a partir da segunda quinze-
na de outubro, que também deve
ter temperatura acima da média.

SECA NO ESTADO

Condomínios já fazem
economia de água
Com a instalação de
reservatórios, prédios
guardam água da chuva,
de ar-condicionado e
máquinas de lavar
para reutilizar

Daniel Figueredo

Condomínios comerciais e
residenciais estão instalan-
do reservatórios para guar-

dar água de chuva, ar-condiciona-
dos e máquinas de lavar para reu-
tilizar para lavagem de calçadas,
áreas comuns dos prédios e até pa-
ra uso em descargas.

As medidas vêm sendo adotadas
para enfrentar a crise hídrica e co-
laborar com a economia necessária
para evitar o racionamento, que po-
de acontecer em até o fim do mês,
conforme alerta feito na semana
passada pela Companhia Espírito-
Santense de Saneamento (Cesan).
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O SÍNDICO Gilson Pessanha mostra pedras que substituíram parte da grama no jardim, para reduzir uso de água

O condomínio Residencial Bar-
ro Vermelho, no Barro Vermelho,
em Vitória, por exemplo, possui
três reservatórios subterrâneos de
cinco mil litros e dois guardam ex-
clusivamente água da chuva.

Segundo o síndico do condomí-
nio, Sérgio Esteves, um desses re-
servatórios recebe água de máqui-
nas de lavar de 88 moradores.

“Ela passa por um processo de
decantação e filtragem e, depois
disso, é armazenada para lavar as
áreas comuns e molhar os jardins.
Fizemos essa instalação, pois não
havia chuva para encher os reser-
vatórios e foi uma solução para
termos água sempre”, explicou.

Ele afirmou que a ideia surgiu
quando começou a crise hídrica.
“Perdemos o jardim, por não es-
tarmos regando. As áreas estavam
sendo apenas varridas, mas esta-
vam ficando sujas. Agora, não usa-
mos água da Cesan para isso.”

Síndico do condomínio Van-
guard, em Jardim da Penha, há 15
anos, Gilson Pinto Pessanha fez a

adaptação do encanamento dos ar-
condicionados e máquinas de lavar
para um reservatório de quatro mil
litros. “Cada máquina gasta 50, 60
litros. Usamos para lavar as áreas
comuns e a calçada. Vizinhos, às
vezes, reclamam, acham que é des-
perdício, mas mostramos que é
água de reuso.”

Ele afirmou que a obra custou
pouco e que tem compensado com
a redução do consumo de água por
parte do condomínio. A grama
também foi trocada por pedras em
parte do jardim, para diminuir a
necessidade de regar.

O presidente do Sindicato Patro-
nal de Condomínios do Estado
(Sipces) e síndico do Plena Center,
em Santa Luiza, Vitória, também
fez adaptações no condomínio pa-
ra reduzir o consumo de água.

“Ligamos a tubulação de 74 ar-
condicionados a um reservatório e
usamos para lavar as áreas co-
muns. Só com o ar-condicionado,
conseguimos até três mil litros de
água por semana.”

ALGUMAS MEDIDAS DOS CONDOMÍNIOS

Torneiras e descargas reguladas

GILSON criou reservatório

Reutilização de água
> A ÁGUA CAPTADA em máquinas de

lavar e ar-condicionados está sendo
armazenada em reservatórios. Em
alguns condomínios, essa água é
usada diretamente para lavagem de
áreas comuns. Em outros, a utiliza-
ção de produtos floculantes para re-
tirada de resíduos e processo de fil-
tragem possibilita o uso também pa-
ra regar jardins.

Captação de água de chuva
> HÁ TAMBÉM a instalação de reserva-

tórios para a captação de água da

chuva. Nesses casos, calhas são di-
recionadas para os reservatórios.
Essa água é utilizada tanto para la-
vagem, quanto para uso em plantas.

Medidas de economia
> UMA DAS MEDIDAS nos condomínios

também é a substituição de plantas
que precisam de muita água por ou-
tras que precisam de menos água.

> OUTRA MEDIDA utilizada para eco-
nomia é a regulação das torneiras,
com instalação de temporizadores, e
a redução do volume de água utiliza-
do em descargas.


