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O projecto STOL — Science
Through Our Lives, ligado à
Universidade do Minho, está a
sensibilizar a comunidade braca-
rense para uma utilização mais
racional da água. 

Em vários locais do campus de
Gualtar da Universidade do Mi-
nho e na Biblioteca Lúcio Cra-
veiro da Silva foram colocadas
15 instalações que consistem
num determinado objecto e na
indicação da água necessária à
sua obtenção (a chamada “pega-
da hídrica”). 

Produzir, por exemplo, um
computador requer 20.000 litros
de água, um telemóvel exige
10.000 litros de água e um par
de sapatilhas envolve 4750 li-

tros.
A iniciativa está patente até

quarta-feira e surge no âmbito
do Dia Mundial da Água, cele-
brado a 22 de Março pelas Na-
ções Unidas. 

Os investigadores do STOL
pretendem assim sensibilizar pa-
ra os gastos, os desperdícios e as
possíveis poupanças deste recur-
so natural valioso e cada vez
mais escasso. As pequenas insta-
lações em locais de passagem
chamam a atenção para a água
despendida na produção de rou-
pas, alimentos, papéis ou outros
objectos de uso corrente, que ho-
je são facilmente descartáveis.

O STOL envolve as investiga-
doras Alexandra Nobre e Maria
Judite Almeida (Centro de Bio-
logia Molecular e Ambiental),
Cristina Almeida Aguiar (grupo

AgroBioPlant do Centro de In-
vestigação e Tecnologias Agro-
Ambientais e Biológicas) e Ma-
ria Antónia Forjaz (Centro de
Matemática). 

O projecto tem por missão pro-
mover a interacção entre o mun-
do científico e a sociedade com
diversas actividades, dinamizan-
do de modo consciente e criativo
a literacia e a numeracia científi-
cas. 

Em dois anos de existência, o
STOL lançou oficinas, works-
hops, festivais de ciência, expo-
sições, publicações e estabele-
ceu ligações/colaborações com
mais de vinte instituições, desig-
nadamente lares de terceira ida-
de, colégios e escolas secundá-
rias, bibliotecas, museus, jor-
nais, universidades, associações,
gabinetes de design e fábricas.

UMinho sensibiliza para
uso racional da água
ATRAVÉS DE 15 INSTALAÇÕES, Projecto STOL da Universidade do Minho
está a sensibilizar a comunidade para uma utilização mais racional da água. 
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Instalações indicam quanta água é necessária para produzir determinado objecto
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