MANEIRAS DE ECONOMIZAR ÁGUA NA IRRIGAÇÃO:
INTRODUÇÃO.
Recentemente a Rain Bird compartilhou com a Business Wire Chanel um documento cujo o
título é: “25 ways to save water. One Source to Make it Happen”.
A tradução seria: 25 maneiras para Economizar Água. Apenas uma fonte para que isto
aconteça.
Se trata de um programa educacional com data de início em maio de 2015.
Este maravilhoso apanhado pode ser encontrado no endereço: http://25ways.rainbird.com/
Com base nisso fiz um levantamento e uma análise de quais sãs as melhores dicas para
economizar água em cada tipo de sistema de irrigação.
Iremos então dividir nosso artigo em Quatro etapas: Jardins Residenciais, Jardins Comerciais,
Campos de Golfe e Agricultura.
Esta primeira abordagem será então sobre irrigação para jardins residenciais.
Estamos ouvindo muita estupidez em relação a irrigação de jardins, principalmente no estado
de São Paulo. Enquanto que nos EUA se paga para otimizar o sistema de irrigação. Aqui
querem extinguir o próprio paisagismo.
Recentemente estava em uma reunião de condomínio de um prédio onde estavam já
finalizando a decisão em não ter jardim com a tônica maior de economia de água. A decisão
era de cotar o jardim do condomínio vertical e colocar piso de cerâmica em tudo.
Não me contive e tive que fazer uma elucidação diante da cegueira construída pela mídia que
leva a “empurro” inconsciente da opinião humana.
Fiquei feliz com o resultado pois todos, sem exceção, enxergaram o caminho errado que
estavam tomando. O Paisagismo e arborização serve para:
1 – Aumentar área permeável, impedindo que a água escoa e se concentre em outros locais
não desejáveis
2 – Concentrar Evapotranspiração em pontos auxiliando a formação de nuvens
3 – Melhora o microclima local. Diminuindo a temperatura e aumentando a humidade relativa.
4 – Reduz o Ruído.
5 – Diminui a contaminação do lençol freático pois, este piso, seria lavado com água e sabão.
6 – Reduz propagação de Som e dá mais privacidade a quem mora dentro do projeto
paisagístico.
7 – Aumenta a utilização da Área Comum.
8 – Cria Ambientes diferenciados, propondo aconchego e confraternização.
9 – Valoriza o empreendimento pela beleza.

10 – Deixa as crianças mais em contato com a Natureza e atrai pássaros (Fauna).
No próximo artigo iremos iniciar nossa sequência por cada tópico mencionado anteriormente.
Até a próxima.

