


Apresentação

Esta publicação é parte do trabalho que o Projeto

de Desenvolvimento Comunitário do Rio

Gavião , o Pró-Gavião, vem realizando nos 13

municípios que fazem parte de sua área de

atuação, na perspectiva de organizar, capacitar e

preparar as mulheres para desenvolver seu

potencial produtivo, instrumentalizando-as para a

vida associativa contínua e permanente.

Esta cartilha apresenta algumas informações

básicas que poderão ajudar a mulher e sua família

a cuidare preservara água.





















A MULHER E O MANUSEIO DA ÁGUA

• Nos casos de usar água de chuva (através de telhados),
não armazenar a primeira aguada porque ela terá a
sujeira do telhado.

• Não se deve transportar, nem armazenar água para o
consumo humano em vasilhames que já foram usados
para colocar produtos químicos (tais como agrotóxicos,
pesticidas, fertilizantes, combustíveis etc.)

COMO USAR A AGUA DOMÉSTICA

As mulheres são as principais responsáveis pela água
usada dentro de casa, porque ela é quem cuida da casa,
do preparo dos alimentos, da higiene da família. Ela precisa
tomar muitos cuidados para não utilizar água contaminada
ou poluída, bem como para não poluí-la.

A mulher que vive no campo, ao buscar água para as
necessidades domésticas deve evitar bicas, poços e
nascentes que estejam próximas de esgotos ou de atividades
agropecuárias. Do mesmo modo, precisa ter cuidado com os
vasilhames usados para transportá-la e para guardá-la.

Alguns cuidados também devem ser tomados para
economizar a água:

• Antes de lavar os pratos, tachos, panelas ou frigideiras,
deve limpá-los com papel, palha ou até mesmo folhas
de plantas. Se necessário, deixe "de molho" os tachos
e panelas.

• Não lavar os utensílios (pratos, colheres, facas, xícaras,
etc.) em água corrente e sim utilizar uma bacia separada
para tal fim. Também é uma forma de economizar a
água juntar os utensílios e lavá-los de uma só vez ao
invés de fazer peça a peça.
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A MULHER E O MANUSEIO DA ÁGUA

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

• Normalmente uma água é considerada boa para o seu
consumo se não apresentar coloração (deve ser
incolor), cheiro (precisa ser inodora), gosto (ser insípida)
e não conter matéria orgânica e produtos químicos que
possam trazer conseqüências danosas à saúde.

• É aconselhável que toda fonte de água seja analisada
por um especialista (Técnico da Concessionária da
Região - EMBASA/CERB).

• Nas comunidades onde não existe tratamento de água,
esta deverá ser filtrada e fervida (ou clorada - o que
poderá ser feito com água sanitária na quantidade de
uma colher de sopa para uma vasilha de 100 litros).

• Poços e cisternas devem ser construídos em pontos
mais elevados do terreno e distantes de focos de
poluição, com as seguintes orientações:

• 15,00 m para as privadas secas (só fezes), linhas
de esgoto (valas por onde corre o esgoto);

• 30,00 m para os poços absorventes ou sumidouros,
estábulos;

• 45,00 m para as fossas negras (todos os esgotos).
POÇO
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Esta cartilha é parte do trabalho desenvolvido com o enfoque de
gênero pelo Projeto de Desenvolvimento Comunitário do Rio Gavião -
Pró-Gavião , sob a responsabilidade da equipe do Núcleo de
Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher - NEIM, da Universidade
Federal da Bahia , em convênio com a Rede Feminista Norte e
Nordeste de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher e Relações de
Gênero - REDOR

Se tiver algum a duvida sobre o conteúdo desta cartilha,
entre em contato com o Pró-Gavião nos endereços:

• Jânio Quadros , Mactinga e Guajerú
Av. Ladyslau Klenner, 0 ° 146
Presidente Jânio Quadros

• Licínio de Almeida , Mortugaba e Jacaraci
Av. Antônio Carlos Magalhães, s/n
EFA Licínio de Almeida

• Tremedal e Belo Campo
Av. Joaquim Gonçalves, n° 108
Tremedal

• Condeúba , Cordeiros Pirapá
Praça Jovino Acênio , s/n Secretaria de
Comunicação Municipal - Condeúba

• Uap Anagé
Rua 5 de abril n .O 68 - Centro
Anagé - Bahia - Cep: 45. 180-000
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