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solução do problema, com a chegada de novas chuvas.

A consideração da água como recurso básico para a
vida e como factor estratégico para o desenvolvimento dos povos é argumento suficiente para que,
de forma crescente, numerosas organizações e movimentos sociais reivindiquem o acesso a água de
qualidade como um direito humano.

Neste contexto europeu situa-se o projecto AQUANET, aprovado para a Fundação San Valero, pelo Organismo Autónomo de Programas Educativos
Europeus, no quadro do subprograma europeu Leonardo da Vinci, como um projecto de transferência
de inovação em que participaram 7 entidades peritas de 5 países da União Europeia, com o objectivo
de desenhar e validar 3 produtos-chave:

Por outro lado, os Objectivos para o Desenvolvimento do Milénio (ODM) das Nações Unidas estabelecem um prazo e objectivos e quantificados para
reduzir drasticamente a percentagem da população
que morre no mundo por falta de acesso a água de
qualidade ou pelas doenças que têm o seu foco de
transmissão na ausência de infra-estruturas básicas
de saneamento. Este objectivo das Nações Unidas,
considerado na altura por muitos como modesto,
tão pouco se cumprirá no prazo numa sociedade
tecnologicamente tão avançada que é capaz de procurar água em Marte.
Centrando o enfoque no nosso continente Europeu
e sem o dramatismo que significa ver morrer diariamente por causa da ausência (ou presença em mau
estado) de água como ocorre em continentes vizinhos, a radiografia da água na União Europeia também nos apresenta cenários contraditórios:
• Consome-se mais água e de forma mais ineficiente
em zonas geográficas europeias em que este recurso é mais escasso.
• O preço da água (até à plena aplicação do princípio de recuperação de custos que exige a DirectivaQuadro da Água), é menor naqueles países em que
o recurso é mais escasso, facto que claramente se
afasta da aplicação das regras básicas de mercado,
baseadas na relação entre oferta e procura.
• A água é o único recurso natural em que o ser humano assume diferenças de preços que excedem a
relação de 1 a 1.000, sendo capaz de fornecer o
mesmo preço por um metro cúbico (1.000 litros) na
factura doméstica como pela compra de uma garrafa de água com menos de 1 litro.
• Fala-se da água como recurso estratégico com
grande valor acrescentado e trata-se diariamente
como no na realidade na valesse nada. Somente a
sua ausência extrema em certas secas severas
fazem a população ter plena consciência da sua importância, que rapidamente esquecemos após a re-

• O primeiro manual europeu disponível em sete
idiomas oficiais da UE que recompila tecnologias,
metodologias e dispositivos que apresentam um
elevado valor acrescentado para potenciar a gestão
eficiente do recurso hídrico. A sua abordagem como
ferramenta de formação é dirigida principalmente
a trabalhadores e profissionais de sectores-chave
(agricultura, engenharia, arquitectura, urbanismo,
…), colégios profissionais e decisores públicos.
• O primeiro guia didáctico europeu, disponível
também em 7 idiomas e em diferentes formatos e
suportes, dirigido a docentes e alunos de formação
profissional e do ensino secundário. O seu objectivo
como material de apoio docente procura, sob o eixo
transversal da água, educar e formar em usos e critérios eficientes como uma aposta de futuro que
deve também ser internalizada nas próprias entidades e centros de formação, pela via efectiva de
“saber dar o exemplo”, com factos concordantes
com o ensino.
• A criação do observatório internacional do projecto AQUANET, com a adesão directa ou indirecta
através de redes e entidades representadas, de mais
de 200 organizações que dão aval à continuidade futura das acções e à exploração efectiva dos resultados, assim como à actualização permanente dos
conteúdos elaborados, uma vez concluída a vigência
do projecto.
Para o desenvolvimento destes produtos contou-se
com a capacidade técnica e profissional de entidades como: ADRAT em Portugal, AGROINSTITUT de
Nitra na Eslováquia, CIPA-AT Toscana em Itália, Município de HARGHITA na Roménia, EIDA e IRMA SL
em Espanha; entidades que coordenadas pela Fundação San Valero constituíram uma parceria internacional óptima para o desenvolvimento do
projecto, à que se acrescentou de forma estratégica
a colaboração do Ayuntamiento de Zaragoza, atra-
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vés da sua Agência de Meio Ambiente e Sustentabilidade, num momento-chave que facilitou o
grande impacto internacional e institucional do projecto ao coincidir o seu desenvolvimento com a celebração da Exposição Internacional Saragoça 2008,
com o tema “Água e Desenvolvimento Sustentável”.
De grande destaque foi a elevada participação nas
acções piloto, desenvolvidas a nível internacional
para a validação do manual e do guia, através da
oferta de uma plataforma telemática na qual se registaram mais de 2.000 pessoas, o que permitiu um
controlo de qualidade contínuo, assim como um
elevado nível de propostas e contribuições apresentadas de forma complementar às realizadas pelas
mais de 200 entidades aderentes ao observatório
do projecto.
Desde a direcção do projecto deseja-se agradecer e
reconhecer o esforço desinteressado, de todos
aqueles que tiveram um papel mais activo no projecto, deixando em anexo à presente publicação
uma relação das entidades do observatório, que tiveram um papel mais activo no projecto.
Convém ressaltar o importante impacto do projecto
nos meios de comunicação, o elevado número de
acessos à página do Project www.aquanet-experttraining.eu, a partir da qual se pode descarregar
todo o material elaborado nos 7 idiomas e o vídeo
do projecto em formato profissional, em espanhol
e inglês, a participação em feiras e eventos internacionais com grande potencial difusor, o grande acolhimento do concurso europeu de fotografia, cujas
imagens seleccionadas ilustram esta publicação
com referência do autor, as publicações em revistas
especializadas… Tudo conforme o objectivo final de
valorizar e transferir resultados.
No capítulo de agradecimentos, e à margem das
instituições já citadas, queria começar pela minha
própria instituição, a Fundação San Valero e a
minha equipa, pelos docentes sempre comprometidos com a sua tarefa de mostrar o caminho entre
os quais o projecto teve um grande acolhimento
desde o início; ao Comité Internacional redactor;
aos alunos que participaram; aos parceiros nacionais e internacionais do projecto, ao Ayuntamiento
de Saragoça e aos técnicos da Agência de Meio Ambiente e Sustentabilidade; ao Departamento de
Educação do Governo de Aragão e aos mais de 200

centros de formação e entidades aderentes ao projecto; ao SEAS pelo seu “saber-fazer” no desenho
de ferramentas de qualidade para a formação à distância; a todos os que participaram no concurso
europeu de fotografia; ao Organismo Autónomo de
Programas Educativos Europeus por apostar, através do subprograma Leonardo da Vinci, em projectos competitivos de transferência de inovação à
escala internacional de grande valor acrescentado,
para o reforço da qualidade e da excelência na formação profissional, na qual a Fundação San Valero
tem reconhecimento internacional. Obrigado a
todos por saber partilhar metas e esforços.

César Romero Tierno
Subdirector Geral da Fundação San Valero
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oBjeCtiVoS
Este manual é um resultado directo do projecto AQUANET que, entre outros estudos, realizou uma compilação exaustiva de metodologias, técnicas, tecnologias e dispositivos para a gestão eficiente da água. Por
isso, o presente manual pretende alcançar os seguintes objectivos:
• Oferecer soluções de aplicação simples para optimizar os diversos usos da água para o ambiente doméstico e escolar, que sirva para o professor ou formador como material didáctico para realizar acções de sensibilização entre os seus alunos.
• Proporcionar uma série de recursos e exercícios para efectuar na aula.
• Recompilar informação sobre a água, o ciclo hidrológico e a gestão da água que pode servir como material
de apoio e reflexão para o professor e alunos.
No entanto, deve ser o professor/formador quem deve adaptar a informação deste manual ao nível e idade
dos alunos/formandos, assim como os exercícios propostos.

introduÇÃo
O projecto AQUANET tem por objecto a transferência efectiva do planeamento em matéria de “gestão eficiente da água” que foi objecto de demonstração no projecto LIFE “OPTIMIZAGUA” [LIFE04 ENV/E/000164],
utilizando para tal a metodologia didáctica do projecto-piloto Leonardo “Multimedia Training System for
Workers” (1996) em que se baseou a formação à distância dirigida a sectores-chave, através da formação
especializada de profissionais na “gestão eficiente da água”, em modalidade de e-learning.
Para tal, o projecto AQUANET compilou ferramentas, metodologias, técnicas, tecnologias e dispositivos
para a gestão eficiente da água, nos diversos âmbitos de consumo: doméstico/residencial, hotelaria, industrial, agrícola, jardinagem pública e privada, entre outros. As referências a organizações, empresas ou
marcas apenas se realizam a título informativo para acreditar a existência da tecnologia analisada, não
existindo vinculação alguma por parte do projecto: agradecimento a todos eles pela informação obtida e
posta à disposição do público em geral, em benefício do meio ambiente.
Este manual é o resultado de um esforço, que esperamos seja uma ferramenta que reúna utilidade e eficácia.
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1. a ÁGua: ConCeitoS, dadoS e nÚmeroS
a informação e texto deste capítulo provêm na sua
maioria do 2º relatório das nações unidas sobre o
desenvolvimento dos recursos Hídricos no mundo:
”a água, uma responsabilidade compartida” e da
página internet do u.s. geological survey, usgs. outras fontes de informação são indicadas ao longo do
texto.
(fonte: u.s. geological survey, usgs)

Para facilitar a explicação, assumiremos que o ciclo
hidrológico começa nos oceanos, ainda que não se
inicia em nenhum local específico.
O sol dirige-o aquecendo a água dos oceanos, evapora-a e incorpora-se no ar como vapor de água. As
correntes ascendentes do ar elevam o vapor às camadas superiores da atmosfera, onde a menor temperatura causa a sua condensação, formando
nuvens que se deslocam pelo Planeta graças às correntes de ar. As partículas de nuvens colidem, crescem até formar gotas e precipitam-se sobre os
oceanos e continentes.

autor: nieves león

1.1 o ciclo hidrológico: o ciclo da água

A maior parte da precipitação cai nos oceanos. A
que se precipita sobre a terra, devido à gravidade,
escorre pela superfície. Uma parte deste escoamento alcança os rios nas depressões do terreno. A
água de escorrimento superficial e a água subterrânea que brota à superfície, acumula-se e armazenase nos lagos de água doce.

O ciclo hidrológico da Terra é um mecanismo global que transfere água dos oceanos para a superfície e das plantas para a atmosfera que envolve o
planeta. Os principais componentes naturais dos
processos do ciclo hidrológico são: precipitação,
infiltração, escorrimento, evaporação e transpiração.
O ciclo hidrológico descreve a presença e o movimento da água na Terra e sobre esta. A água do
planeta Terra está sempre em movimento, mudando constantemente de estado de agregação:
líquido, sólido e vapor. Trata-se de um ciclo biogeoquímico no qual há uma intervenção mínima
de reacções químicas e a água apenas se transfere
de um local para outro ou muda de estado físico.
O ciclo tem vindo a ocorrer e evoluir pelo menos
desde os últimos 3.000 milhões de anos. A vida
sobre o Planeta depende da água e sem ela a Terra
seria um lugar inóspito.

autor: samuel lago

Nem toda a água da chuva flui para os rios; uma
grande parte é absorvida pelo solo como infiltração.
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• As actividades humanas (povoações, indústria, agricultura) podem
alterar os componentes
do ciclo natural mediante desvios do uso do
solo e através da utilização, reutilização e descarga de resíduos, nos
cursos naturais dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos.
autor: amparo berrueco

autor: samuel lago

Os serviços U.S. Geological Survey (USGS) identificaram no ciclo da água, 15 componentes principais:
• Água armazenada nos oceanos
• Evaporação
• Água na atmosfera
• Condensação
• Precipitação
• Água armazenada nos gelos e na neve
• Escorrimento superficial
• Correntes de água
• Água doce armazenada
• Infiltração
• Descarga de água subterrânea
• Nascentes
• Evapotranspiração e humidade do solo
• Água subterrânea armazenada
• Distribuição global da água

Parte desta água permanece nas camadas superiores do solo e volta aos corpos de água e aos oceanos
como descarga de água subterrânea. Outra parte
da água subterrânea encontra aberturas na superfície terrestre e emerge como nascentes de água
doce. A água subterrânea que se encontra a pouca
profundidade é captada pelas raízes das plantas e
transpirada através da superfície das folhas, regressando à atmosfera. Outra parte da água infiltrada
alcança as camadas mais profundas do solo e recarga os aquíferos (rocha subsuperficial saturada),
os quais armazenam grandes quantidades de água
doce por longos períodos de tempo. Ao longo do
tempo, esta água continua a mover-se; parte retornará aos oceanos, onde o ciclo da água “se fecha”…
e começa novamente.
Parte desta precipitação cai em forma de neve e
acumula-se em camadas de gelo e nos glaciares, os
quais podem armazenar água congelada por milhões de anos. Nos climas mais quentes, a neve acumulada funde-se e derrete quando chega a
Primavera. A neve derretida corre sobre a superfície
do terreno como água de degelo e por vezes provoca inundações.

1.1.1. ÁGua noS oCeanoS

autor: samuel lago

teXto da FiGura:
agua de la tierra: Água da terra
océanos: oceanos
otros: outros

autor: amparo berrueco
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A quantidade de água que
é armazenada nos oceanos por longos períodos
de tempo, é muito maior
à que actualmente se encontra em movimento no
ciclo de água. Estima-se
que dos 1.386.000.000
km3 de água que existem
Terra, cerca de
fonte: u.s. geological survey, na
usgs
1.338.000.000 km3 são armazenados nos oceanos.
Isto é, cerca de 96.5%. Também se estima que os
oceanos fornecem cerca de 90% da água que se
evapora até à atmosfera.
Durante os períodos de clima mais frio, formam-se
grandes camadas de gelo e glaciares, na medida em
que uma maior quantidade de água se acumula na
forma de gelo, menor será a quantidade de água
disponível para as outras componentes do ciclo. O
contrário, ocorre durante os períodos mais quentes.
Durante as últimas glaciações, os glaciares cobriram
quase 1/3 da superfície terrestre e os oceanos eram
aproximadamente 120 metros mais baixos do que
são actualmente. Há cerca de 3 milhões de anos,
quando a Terra era mais quente, os oceanos podiam ter estado 50 metros acima do nível médio actual.

1.1.2. eVaporaÇÃo: a ÁGua muda de eStado lÍquido
a GaSoSo

1.1.2.1. porque oCorre a eVaporaÇÃo?
A evaporação é o principal processo mediante o
qual a água muda do estado líquido ao estado gasoso. A evaporação é um processo pelo qual a água
líquida dos oceanos se introduz na atmosfera, em
forma de vapor, regressando ao ciclo da água. Diversos estudos demonstraram que os oceanos,
mares, lagos e rios fornecem cerca de 90% da humidade da atmosfera, via evaporação; os restantes
10% originam-se na evapotranspiração das plantas.
O calor (energia) é necessário para que ocorra a
evaporação. A energia é utilizada para quebrar as
ligações que mantêm unidas as moléculas de água,
é por isso que a água se evapora mais facilmente no
ponto de ebulição (100ºC), mas evapora-se mais
lentamente no ponto de congelação. Quando a humidade relativa do ar é de 100% - que é o ponto de
saturação -, a evaporação não pode continuar a
ocorrer. O processo de evaporação consome o calor
do ambiente, motivo pelo qual a água que se evapora da pele durante a transpiração nos refresca.
1.1.2.2. a eVaporaÇÃo CondiCiona o CiClo hidrolÓGiCo
A evaporação a partir dos oceanos é o principal processo pelo qual a água entra na atmosfera. A grande
superfície dos oceanos (cerca de 70% da superfície
terrestre está coberta por oceanos), propicia a ocorrência da evaporação a grande escala. À escala global, a mesma quantidade de água que é evaporada
volta à Terra como precipitação. Isto, no entanto
varia geograficamente. Sobre os oceanos, a evaporação é mais comum que a precipitação, enquanto
sobre a Terra a precipitação supera a evaporação.
A maioria da água que se evapora dos oceanos, regressa aos mesmos como precipitação. Apenas 10%
da água evaporada dos oceanos é transportada
para terra firme e cai como precipitação.

1.1.1.1. oCeanoS em moVimento
Existem correntes nos oceanos que movem grandes
massas de água em redor da Terra. Estes movimentos têm uma grande influência no ciclo da água e do
clima. A Corrente do Golfo, é uma conhecida corrente quente do Oceano Atlântico, que move água
desde o Golfo do México através do Oceano Atlântico até à Grã-Bretanha, a uma velocidade média de
97 km/dia. Esta corrente move 100 vezes mais água
do que todos os rios do Planeta. Proveniente de climas mais quentes, a Corrente do Golfo move água
quente até ao Atlântico Norte, o qual afecta o clima
de algumas áreas, por exemplo, o Oeste de Inglaterra.

• Uma vez evaporada, uma molécula de água permanece cerca de 10 dias no ar.

• Cerca de 40% da água que cai sob a forma de precipitação no solo provém do vapor resultante do
oceano. Os restantes 60% provêem de fontes terrestres.

autor: amparo berrueco
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1.1.3. armazenamento de ÁGua na atmoSFera
Ainda que a atmosfera não é um importante armazém de água, é uma via rápida que a água usa para
mover-se pelo globo. Sempre há água na atmosfera.
As nuvens são a forma mais visível da água na atmosfera, mas inclusivamente o ar limpo contém
água, partículas de água que são muito pequenas
para serem visíveis. O volume de água na atmosfera
em qualquer momento é cerca de 12.900 km3. Se
toda a água da atmosfera caísse como chuva ao
mesmo tempo, cobriria a superfície terrestre com
uma camada de água de 2.5 cm de espessura.

1.1.4.1. CondenSaÇÃo na atmoSFera
Inclusivamente naqueles dias em que o céu está
completamente limpo de nuvens, a água continua
presente em forma de vapor de água e pequenas
gotas demasiado pequenas para serem observáveis.
As moléculas de água combinam-se com diminutas
partículas de pó, sais e fumo para formar gotas de
nuvem, que crescem e formam nuvens. Quando
estas gotas se juntam entre si, crescem de tamanho
e a partir daí é possível a precipitação.
1.1.4.2. porque FiCa maiS FrÍo à medida que SuBimoS na
atmoSFera?
As nuvens formam-se na atmosfera porque o ar que
contém o vapor de água se eleva e arrefece. O crucial deste processo, é que o ar próximo à superfície
terrestre é aquecido pela radiação solar. A razão
pela qual o ar arrefece sobre a superfície terrestre
é a pressão atmosférica. O ar tem um peso e portanto exerce uma pressão em resultado da quantidade de ar que há por cima. A pressão atmosférica
é a força exercida por uma coluna de ar, que se estende desde a superfície terrestre até ao limite superior da atmosfera, sobre uma unidade de área
determinada (mede-se em hecto Pascais, hPa2). A
maior altitude, há uma menor quantidade de ar e
por isso, uma menor quantidade de ar exercendo
pressão. A maior altitude, a pressão barométrica é
menor e o ar é menos denso, o que provoca o arrefecimento do ar.

• O vapor circula na atmosfera numa “cintura dinâmica global”, que contém um volume de anual considerável e recorrente, que se estima entre 113.500
e 120.000 km3. Estes volumes ilustram o papel essencial que desempenham as precipitações na renovação dos nossos recursos hídricos naturais,
sobretudo aqueles que se utilizam para abastecer
os ecossistemas naturais e as culturas de sequeiro.
1.1.4. CondenSaÇÃo: a ÁGua muda do eStado GaSoSo a
lÍquido

A condensação é o processo pelo qual o vapor de
água do ar se transforma e água líquida. A condensação é importante para o ciclo da água já que
forma as nuvens. Estas nuvens podem produzir precipitação, a qual é a principal forma que a água tem
de regressar à Terra. A condensação é o oposto da
evaporação. A condensação é também responsável
da neblina (com que se embaciam os óculos quando
se passa de um compartimento a outro que está
mais quente), da humidade do dia, das gotas que
escorrem pelo lado exterior do copo com uma bebida fria e das gotas que se formam no interior das
janelas quando o clima está frio.

informação extraída do 2º relatório das nações
unidas sobre o desenvolvimento dos recursos Hídricos no mundo: ”a água, uma responsabilidade
compartida” e da página internet do u.s. geological
survey, usgs.
1.1.5. preCipitaÇÃo
A precipitação define-se como todas as formas das
partículas de água, líquida ou sólida, que caem da
atmosfera e chegam ao solo. Os tipos de precipitação são: chuva, aguaceiros, neve, granizo, cristais
de gelo, pequenas bolas de neve. é o principal processo pelo qual a água regressa à Terra, sendo a
maioria na forma de chuva.
1.1.5.1. Como Se Formam aS GotaS de ChuVa?
A água está continuamente a evaporar-se e condensar-se no céu. Se se observa de perto uma nuvem,
ver-se-ão algumas partes a desaparecer (evaporarse) e outras partes a crescer (condensar-se). A

autor: lászló pátsztohy
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maior parte da água condensada das nuvens, não
cai como precipitação devido às rajadas de ar ascendente que sustentam as nuvens. Para que
ocorra a precipitação essas pequenas gotas devem
condensar-se. As gotas de água colidem entre si e
produzem gotas de maior tamanho e suficientemente pesadas para cair da nuvem em forma de
precipitação. São necessárias muitas gotas de
nuvem para produzir uma gota de chuva.

• Segundo o país, a precipitação oscila entre os 100
mm por ano, em climas áridos ou desérticos, até
mais de 3.400 mm por ano, em regiões tropicais
e/ou de relevo principalmente montanhoso.
• As monções, os ciclones tropicais e os sistemas de
tempestades convectivas e frontais de média latitude são mecanismos importantes que controlam a
precipitação, se bem que o efeito orográfico é outro
factor determinante.
• À medida que nos aproximamos dos pólos e à
maior altitude, grande parte da precipitação produz-se em forma de neve. Estima-se que a queda
de neve anual sobre a terra seja cerca 1,7 x 1013 toneladas, cobrindo uma superfície, que varia anualmente, entre 100 e 126 milhões de km2.
• Nas regiões de clima temperado e de clima frio, a
queda de neve pode contribuir para uma grande
percentagem da precipitação total de uma região.
Por exemplo, no Oeste dos EUA, Canadá e na Europa, entre 40 a 75% da precipitação regional
podem ocorrer em forma de neve.
• As menores quantidades de precipitação anual
(200 mm ou menos), produzem-se em regiões subtropicais, nas regiões polares e nas zonas mais afastadas dos oceanos. Existem também sombras
pluviométricas na vertente de sotavento das montanhas, como acontece nos vales orientais da Serra
Nevada, no Oeste dos EUA, onde as precipitações
são escassas.
• Shiklomanov estima que a quantidade total de
precipitação sobre a superfície terrestre é de
119.000 km3 por ano; segundo outras estimativas
esta quantidade pode oscilar entre 107.000 e
119.000 km3.
mais informação em:
http://www.ciclohidrologico.com/precipitacin

1.1.5.2. a taXa de preCipitaÇÃo Varia GeoGraFiCamente
e ao lonGo do tempo

A quantidade de precipitação varia ao longo do
mundo, dos países e inclusivamente dentro da
mesma cidade. O recorde mundial de chuva anual
média pertence ao Monte Waialeale, no Hawai
onde a média é de 1.140 cm/ano. Como algo excepcional registou-se neste lugar, 1.630 cm de chuva
durante 1 ano, o que corresponde a quase 5 cm/dia.
Em contraste a esta precipitação excessiva, temos
Arica, no Chile, onde não choveu durante 14 anos.
O mapa seguinte mostra a precipitação anual
média, em mm, do Planeta. As áreas a amarelo
podem se consideradas desertos. é lógico pensar
que o Sara apareça nesta cor, mas pensavam que
grande parte da Gronelândia e da Antárctida fossem desertos?

informação extraída do glossário Climatológico e
metereológico do ártico, do 1º relatório das nações
unidas sobre o desenvolvimento dos recursos Hídricos: “ água para todos, água para a Vida” (2003)
e do 2º relatório das nações unidas sobre o desenvolvimento dos recursos Hídricos no mundo: “a
água, uma responsabilidade compartida” (2006).

a distribuição das precipitações do planeta corresponde ao modelo de circulação atmosférica. a precipitação é muito variável. a escala regional de
distribuição espacial da chuva está influenciada por
determinadas acções do Homem (ex. grandes desflorestações, urbanizações e mineração) fonte: us
geological survey, usgs)

1.1.6. ÁGua armazenada noS GeloS e na neVe
A água que é armazenada por longos períodos de
tempo no gelo, na neve ou nos glaciares, também
forma parte do ciclo da água. A maior parte da
massa de gelo da Terra, cerca de 90%, encontra-se
na Antárctida, enquanto os restantes 10% se encon-

teXto da FiGura:
precipitación anual promedio (mm): precipitação
média anual (mm)
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• Na actualidade os glaciares cobrem 10-11% de
toda a superfície da Terra.
• Se actualmente todos os glaciares derretessem, o
nível do mar subiria cerca de 70 metros.
• Durante a última Idade do Gelo o nível do mar encontrava-se cerca de 122 metros abaixo do nível actual e os glaciares cobriam quase 1/3 da superfície
terrestre.
• Durante o último período quente, há 125.000
anos, os mares estavam cerca de 5.5 metros mais
acima do nível actual. Há cerca de 3 milhões de
anos, os mares poderiam ter estado 50.3 metros
mais acima.

autor: amparo berrueco

tram na Gronelândia.A camada de gelo da Gronelândia aumentou o seu tamanho ao longo do
tempo, até cerca de 2.5 milhões de km3, devido a
que há maior quantidade de neve que precipita do
que derrete.
A camada de gelo apresenta uma espessura média
de 1.500 metros, mas estima-se que pode alcançar
os 4.300 metros. O gelo é tão pesado, que a terra
que está por debaixo foi pressionada até se curvar.
De facto, desde a última glaciação do Pleistoceno,
as terras da Escandinávia e Gronelândia estão a
subir de nível, ao voltar a equilibrar-se as placas
continentais à posição inicial que tinham antes da
glaciação. Este processo denominado eustasia é
muito lento, mas mensurável com equipamentos
científicos.

fonte: Centro nacional de dados de neve e
gelo/national snow and ice data Centre
1.1.7. a ÁGua de deGelo Flui até aoS CurSoS de ÁGua: o
moVimento da ÁGua do deGelo daS neVeS e GeloS, Como
eSCorrimento SuperFiCial que Flui até aoS CurSoS de
ÁGua.
Para quem vive na Florida (EUA) ou na Riviera Francesa, não se levanta todos os dias a perguntar
como a neve que se derrete contribui para o ciclo
da água. Mas, em todo o Mundo, o escoamento
produzido pela fusão da neve é uma parte importante do movimento da água na Terra. Nos climas
frios, a maioria do caudal dos rios durante a Primavera provém da neve e do gelo derretidos. Além
das inundações, o rápido derretimento da neve
pode causar deslizamentos de terra e deslocação
de materiais sólidos.

1.1.6.1. o Gelo e oS GlaCiareS, VÃo e Vêm
À escala global, o clima está a mudar continuamente; geralmente não o faz suficientemente rápido para que o notemos. Houve períodos quentes,
como quando viviam os dinossauros (há uns 100 milhões de anos). Também houve muitos períodos
frios, como durante a última Idade do Gelo, há cerca
de 20.000 anos atrás. Neste período, o Canadá, a
maioria do Norte da Ásia e da Europa e algumas regiões dos E.U.A. encontravam-se cobertas por glaciares.

actividade
Uma boa forma de compreender como o degelo
afecta os caudais dos rios,
consiste em observar o hidrograma abaixo. Este hidrograma mostra o caudal
diário médio por dia, do rio
North Folk, registado durante 4 anos na barragem
North Folk, na Califórnia
(EUA). Os picos mais altos
do gráfico devem-se prinautor:Julio santín
cipalmente ao resultado
do degelo. Compare e analise a média diária mínima
durante as diferentes estações do ano durante o ciclo
de 4 anos.

fonte: u.s. geological survey, usgs
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pelo solo, mas quando a chuva cai sobre o solo saturado ou impermeável, começa a correr sobre o
solo, seguindo o declive do mesmo. Durante chuvas
fortes, ver-se-ão pequenos fios de água correndo
encosta abaixo. A água corre por canais à medida
que se dirige aos grandes rios. A imagem mostra um
exemplo de como o escorrimento superficial entra
num pequeno regato. Neste caso, o escorrimento
corre sobre solo nu, arrastando grande quantidade
de sedimentos que são depositados no rio (isto é
mau para a qualidade da água). A água de escorrimento que está a entrar num regato, começa a sua
viagem de regresso ao oceano.
Como acontece em todas as partes do ciclo da água,
a relação entre a precipitação e escorrimento superficial varia de acordo com o tempo e a geografia.
Tempestades semelhantes na floresta Amazónica e
no deserto do Sudoeste
dos EUA terão efeitos diferentes. O escorrimento
superficial é afectado por
factores meteorológicos e
pela geologia física e topografia do local. Unicamente 1/3 da chuva que
cai corre em forma de escorrimento até aos oceanos; a restante fracção
evapora-se ou é absorvida
pelo solo passando a forautor:Julio santín
mar parte da água subterrânea.

Caudal diário médio em 4 anos no rio north fork,
no estado da Califórnia (Eua). (fonte: u.s. geological survey, usgs)
teXto da FiGura: Caudal diário médio, em metros cúbicos por segundo (m3/segundo)
O escorrimento produzido pelo degelo, varia por estação e por ano. Compare os picos máximos de caudal durante o ano 2000 com os picos muito
menores em 2001. Parece ser que, durante 2001,
houve uma grande seca nessa área. A falta de água
armazenada em forma de neve no Inverno, pode
afectar a quantidade de água disponível para o
resto do ano.
1.1.8. eSCorrimento SuperFiCial

1.1.9. Corrente de ÁGua: o moVimento da ÁGua no Seu
Canal natural, Como um rio

Neste texto, utiliza-se o termo “corrente de água”
para referir-se à quantidade de água que corre num
rio, ribeiro ou vala.
1.1.9.1. importânCia doS rioS
autor: marco fachada

O escorrimento superficial é o escorrimento da
chuva sobre o terreno do planeta.
A maior parte das pessoas pensa apenas que a
chuva cai sobre a terra, flui sobre ela (escorrimento
da chuva) e corre para os rios, que por sua vez desaguam nos oceanos. Isto é algo simplificado, já que
os rios também ganham e perdem água através do
solo. No entanto, a maior parte da água dos rios
provém directamente do escorrimento superficial.
Geralmente, parte da chuva que cai é absorvida

autor: fernando José magalhães
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Os rios não são importantes apenas para as pessoas, também o são para o resto dos seres vivos.
Não são unicamente um lugar agradável para que
as pessoas brinquem; os seres humanos também os
utilizam para abastecer-se de água potável e água
de rega, para produzir electricidade, para eliminar
resíduos (no melhor dos casos, resíduos tratados),
para transportar mercadorias e para obter comida.
Os rios e as suas margens são os principais ambientes
onde se desenvolvem plantas e animais nos continentes, albergando por isso, a maior biodiversidade
dos ecossistemas terrestres. Os rios ajudam a manter
os aquíferos cheios de água já que descarregam água
através dos seus leitos. Os oceanos mantêm-se com
água devido aos rios e ao escorrimento que continuamente são neles descarregados.

dependente do tamanho da sua bacia. Os grandes
rios apresentam as bacias maiores. Da mesma
forma, rios de diferentes tamanhos, reagem de maneira diferente face às tempestades e chuvas. O
nível dos grandes rios aumenta ou diminui de uma
forma mais lenta do que o dos rios de menor dimensão. Numa bacia pequena, a subida e normalização do nível da água, produz-se possivelmente
numa questão de minutos ou horas. Os grandes rios
levarão dias, pelo que as inundações podem durar
vários dias.
1.1.9.4. armazenamento de ÁGua doCe: ÁGua doCe que
Se enContra na SuperFÍCie da terra

1.1.9.2. aS BaCiaS e oS rioS
Quando se pensa num rio,
é importante pensar na
sua bacia. O que é uma
bacia? A bacia é a área
onde toda a água cai e
drena, dirigindo-se a um
mesmo ponto. As bacias
podem ser tão pequenas
como uma pegada na
lama ou tão grandes
como incluindo toda a
porção de terra que drena
autor:Julio santín
para o rio Mississípi no
ponto em que desemboca no Golfo do México,
ou o rio Ebro até desaguar no Mar Mediterrâneo. As
bacias pequenas encontram-se dentro das bacias
maiores.
As bacias são importantes já que o corpo de água e
a sua qualidade são afectadas pelo que ocorre na
bacia, seja por causas naturais ou provocado pelo
Homem.

autor:fernando José magalhães

Uma parte do ciclo da água, que é obviamente essencial para a vida na Terra, é a água doce superficial. Basta perguntar a um vizinho, a uma estufa de
hortícolas, a uma truta ou a um mosquito! A água
superficial inclui regatos, tanques, lagos, albufeiras
(lagos criados pelo Homem) e zonas húmidas de
água doce.
A quantidade de água nos rios e lagos está permanentemente a mudar, devido às entradas e saídas
de água do sistema. A água que entra provém das
precipitações, do escorrimento superficial, da água
subterrânea que se filtra até à superfície e dos rios
tributários. A perda de água dos lagos e dos rios
deve-se à evaporação e à descarga para as águas
subterrâneas. Os seres humanos também usam a
água superficial para satisfazer as suas necessidades. A quantidade e localização da água superficial
varia no tempo e no espaço, seja por causas naturais ou devidas à acção do Homem.

1.1.9.3. a Corrente doS CurSoS de ÁGua eStÁ Sempre a
mudar

A corrente está sempre a mudar, dia após dia, inclusivamente minuto a minuto. O escorrimento da
bacia produzido pela chuva é o principal factor que
afecta a corrente. A chuva provoca a subida dos
rios; um rio pode crescer ainda que a chuva tenha
ocorrido num ponto muito mais acima da bacia,
pois toda a água que cai numa bacia drena para o
mesmo ponto. O tamanho de um rio é altamente

1.1.9.5. a ÁGua SuperFiCial mantém a Vida
Como mostra esta imagem do Delta do Nilo, a vida
pode dar-se no deserto sempre que haja disponibilidade suficiente de água superficial (ou subterrâ-
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gelo na Gronelândia
pode ser muito pequena,
enquanto, como mostra
a figura do ribeiro a desaparecer numa cova na
Geórgia (E.U.A.), um ribeiro pode transformarse directamente em água
subterrânea.
Parte da água que se infiltra, permanece nas caautor:samuel lago
madas mais superficiais
do solo e pode voltar a
entrar num curso de água. Outra parte da água
pode infiltrar-se a maior profundidade, recarregando assim os aquíferos subterrâneos. Se os aquíferos são suficientemente porosos e pouco
profundos que permitam que a água se mova livremente através deles, as pessoas podem efectuar
perfurações no solo e utilizar a água para satisfazer
as suas necessidades. A água pode viajar grandes
distâncias ou permanecer por longos períodos de
tempo como água subterrânea antes de retornar à
superfície ou filtrar-se para ouros corpos de água,
como ribeiros ou oceanos.

fonte: www.mbarron.net & u.s. geological survey usgs

nea). A água superficial mantém a vida. Além disso,
a água subterrânea existe devido à descida da água
superficial até aos aquíferos subterrâneos.
A água doce é relativamente escassa na superfície
da Terra. Apenas cerca de 3% da água da Terra é
água doce e os lagos e outros reservatórios de água
doce representam apenas 0.29% da água doce do
planeta. Cerca de 20% de toda a água doce encontra-se num único lago, o Lago Baikal, na Ásia. Outros
20% estão armazenados nos Grandes Lagos (Hurón,
Michigan e Superior). Os rios contêm apenas 0.06%
de todas as reservas de água doce. Como se pode
constatar, a vida na Terra mantém-se com uma porção mínima do total de água existente no Planeta.

1.1.10.1. ÁGua SuBterrânea
À medida que a água se infiltra no subsolo, forma
geralmente uma zona não saturada e outra saturada. Na zona de não saturação, há alguma água
presente nas aberturas do material subterrâneo,
mas o solo não se encontra saturado.

autor:santiago perella

1.1.10. inFiltraÇÃo
A água subterrânea começa como precipitação.
Em qualquer parte do mundo, uma porção da água
que cai como precipitação e neve infiltra-se até ao
subsolo e até à rocha-mãe. A quantidade infiltrada
depende de um grande número de factores. A infiltração da precipitação que cai sobre a camada de

fonte: u.s. geological survey usgs

teXto da FiGura:
precipitación: precipitação
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zona de suelo: zona do solo
zona no saturada: zona não Saturada
recarga de la napa: recarga do lençol freático
napa: lençol freático
zona borde de capilaridad: zona limite de Capilaridade
zona de saturación, por debajo de la napa (agua
subterránea): zona de Saturação por baixo do lençol freático (água subterrânea)
A parte superior da zona não saturada é o solo. O
solo apresenta espaços criados pelas raízes das
plantas que permite que a precipitação se infiltre
no seu interior. A água do solo é utilizada pelas
plantas. Por debaixo da zona não saturada, encontra-se uma zona saturada, onde a água ocupa completamente os espaços que se encontram entre as
partículas do solo e as rochas. As pessoas podem
realizar perfurações para extrair a água que se encontra nesta zona.

fonte: u.s. geological survey usgs

teXto da FiGura.
zona no saturada: zona não Saturada
acuífero no confinado: aquífero não confinado
Capa confinada: lençol freático confinado
acuífero confinado: aquífero confinado
Corriente de agua: Corrente de água
años: anos
días: dias
Siglos: Séculos
milenios: milénios

1.1.11. deSCarGa de ÁGua SuBterrânea: o moVimento da
ÁGua para Fora do Solo

Todos os dias vemos a água que nos rodeia em lagos,
rios, gelo, chuva e neve. Mas também há uma grande
quantidade de água que não vemos, a água que existe
e se move no solo. A água subterrânea é, em muitos
casos, a principal contribuinte dos cursos de água.
As pessoas utilizaram a água subterrânea durante
centenas de anos e continuam a fazê-lo nos dias de
hoje, sobretudo para beber e regar. A vida na Terra
depende tanto da água subterrânea como da água
superficial.
1.1.11.1. a

Como mostra este diagrama, a direcção e velocidade do movimento da água subterrânea estão determinados por várias características do aquífero e
das camadas confinadas do solo (onde a água tem
dificuldade em penetrar). O movimento da água por
debaixo da superfície depende da permeabilidade
(que indica a facilidade ou dificuldade do movimento por um determinado material) e da porosidade da rocha (a quantidade de espaço aberto no
material). Se a rocha permite que a água se mova
de uma forma relativamente livre no seu interior, a
água pode percorrer grandes distâncias num curto
período de tempo. Mas a água também pode movimentar-se para aquíferos mais profundos, a partir
dos quais demorará anos até voltar a a ser parte do
meio ambiente exterior.

ÁGua SuBter-

rânea Flui deBaiXo da SuperFÍCie

Uma parte da precipitação que cai sobre a terra,
infiltra-se no solo e passa
a integrar a água subterrânea. Uma vez no solo,
parte desta água movese próxima da superfície
e emerge rapidamente
sendo descarregada nos
leitos dos cursos de
autor:amparo berrueco
água, mas devido à gravidade, uma grande
parte desta água continua a mover-se até zonas
mais profundas.

1.1.12. naSCenteS
Uma nascente ocorre quando um aquífero se enche
até ao ponto em que a água transborda à superfície
da terra. As nascentes variam em tamanho, desde
pequenas nascentes que apenas fluem depois de
grandes chuvas, a grandes nascentes permanentes
donde correm milhões de litros de água diariamente.
As nascentes podem formar-se em qualquer tipo de
rocha, mas encontram-se principalmente nas calcárias e dolomites. Este tipo de rocha dissolve-se fa-
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1.1.12.2. naSCenteS termaiS
As nascentes termais são nascentes comuns, salvo
que a água está morna ou nalguns casos quente,
como por exemplo as águas termais de Chaves, Portugal. Muitas nascentes termais encontram-se em
regiões com actividade vulcânica recente; a sua
água é quente pois esteve em contacto com rochas
com altas temperaturas localizadas a maior profundidade. As rochas tornam-se mais quentes à medida
que aumenta a profundidade; se a água subterrânea profunda alcança uma grande cavidade que lhe
garante um acesso até à superfície, pode produzirse uma nascente termal. As famosas nascentes
quentes da Geórgia (EUA) e as nascentes das termas
de Alhama de Aragão (Espanha) são também deste
tipo. As nascentes termais encontram-se em todo
o mundo, inclusivamente podem co-existir com os
glaciares, como acontece na Gronelândia.

autor:samuel lago

cilmente com a chuva e fractura-se. A água resultante é ácida. À medida que a rocha se dissolve e
fractura, formam-se espaços que permitem que a
água flua. Se o fluxo é horizontal, este pode alcançar
a superfície da terra, resultando numa nascente.
1.1.12.1. a ÁGua de uma naSCente nem Sempre é tranSparente

A água de uma nascente é geralmente transparente, ainda que nalguns casos pode apresentar
uma certa cor acastanhada. Esta imagem mostra
uma nascente natural no sul do Colorado: a cor
ferra deve-se a que a água esteve em contacto com
minerais ferruginosos.
Na Florida, também nos EUA, muitas águas superficiais contêm taninos ácidos naturais. Estes taninos
provêm da matéria orgânica das rochas subterrâneas; a água tinge-se ao entrar em contacto com
estas rochas. A descarga de água duma nascente
fortemente colorida pode indicar que a água está
fluindo rapidamente por grandes canais dentro do
aquífero, sem estar a ser filtrada através da rocha.

autor: amparo berrueco

1.1.12.3. eVapotranSpiraÇÃo e humidade do Solo
A transpiração é o processo pelo qual a água é levada desde as raízes até pequenos poros que se encontram na página inferior das folhas, onde se
transforma em vapor de água e se liberta para a atmosfera. A transpiração, é essencialmente a evaporação da água
pelas folhas das
plantas. Estimase que cerca de
10% da humidade da atmosfera provenha da
transpiração das
plantas.
fonte: u.s. geological survey usgs

fonte: u.s. geological survey usgs
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A transpiração das plantas é um processo que não se
vê; a água evapora-se da superfície da folha sem ser
observável a olho nu. Durante a estação de crescimento, uma folha transpirará uma quantidade de
água muito maior do que o seu próprio peso. Uma superfície de 0.4ha de milho produz entre 11.100 e
15.000 litros de água por dia, enquanto um carvalho
adulto pode transpirar cerca de 151.000 litros por ano.
A evapotranspiração é o processo de perda de água
em forma de vapor, a partir de uma unidade de superfície de solo, seja directamente por evaporação
da superfície do solo, seja indirectamente pela
transpiração das folhas durante um período específico de tempo. A humidade do solo define-se
como a água armazenada nele ou sobre a superfície
terrestre e disponível para a evaporação.
Os processos de evaporação e transpiração (evapotranspiração) estão estreitamente relacionados
com a água presente na humidade do solo; estes
processos actuam como forças motrizes sobre a
água transferida para o ciclo hidrológico.
O armazenamento da humidade do solo depende,
além disso, da precipitação e da evaporação, de vários factores como o tipo de solo, a sua profundidade, a cobertura vegetal e o declive do terreno.

• Tipo de plantas: as diferentes plantas, têm diferentes taxas de transpiração. Algumas plantas crescem em zonas áridas, como os cactos, conservando
a água transpirando menos.
• Num clima temperado, 33% da precipitação total
geralmente volta à atmosfera por evaporação ou
evapotranspiração; 33% converte-se em água superficial através de escorrimento e 33% recarga as
águas subterrâneas.
• Num clima semi-árido, 50% do total da precipitação retorna normalmente à atmosfera por evaporação ou evapotranspriração; 30% converte-se em
água superficial através de escorrimento e 20% recarga as águas subterrâneas.
• Num clima árido, 70% do total da precipitação, geralmente volta à atmosfera por evaporação ou evapotranspriração; 29% converte-se em água superficial
através de escorrimento e apenas 1% recarga as
águas subterrâneas.
• A água que se transfere para o ciclo hidrológico
através do solo e da vegetação é considerável e representa anualmente cerca de 62% dos recursos hídricos renováveis a nível global.
• Em 1974, Korzun afirmou que a água activa do
solo encontra-se fundamentalmente a uma profundidade inferior a 2 metros, ou seja, a uma profundidade em que se localizam as raízes da
maioria das plantas. Com base nisto, estimou que
o volume total de humidade do solo no planeta é
de aproximadamente 16.500km3. Este valor supõe
que a humidade do solo é cerca de 10% na capa
de 2 metros mais próxima da superfície, e que a
superfície do solo que tem humidade cobre 55%
da superfície terrestre, a que equivalem uns 82
milhões de km2.
• A evaporação das massas de águas superficiais
como lagos, rios, pântanos e albufeiras também é
um componente integrante do ciclo hidrológico e
importante para o desenvolvimento da bacia e para
a gestão regional dos recursos hídricos.
• No caso de lagos artificiais, estima-se que o volume global de água evaporada desde os finais da
década de 1960 seja superior ao volume consumido
com fins domésticos e industriais.
• Relativamente à produção de alimentos e à manutenção do ecossistema, a humidade do solo é o
parâmetro mais importante da Produtividade Primária Líquida (PPL) e da estrutura, composição e
densidade dos modelos de vegetação. O conteúdo
de humidade do solo próxima da superfície influencia em grande medida que a água da precipitação e

• A água da evapotranspiração é a que abastece
principalmente os bosques, os cultivos de sequeiro
e os pastos, assim como uma variedade de ecossistemas. Apesar de que a extracção de água é apenas
de 8% do total de recursos hídricos renováveis, estima-se que 26% da evapotranspiração anual é actualmente apropriada para os seres humanos.
1.1.12.4. FaCtoreS atmoSFériCoS que aFeCtam a tranSpiraÇÃo

A quantidade de água transpirada pelas plantas
varia segundo a região geográfica e através do
tempo. Há vários factores que determinam as taxas
de transpiração:
• Temperatura: a taxa de transpiração aumenta à
medida que aumenta a temperatura, especialmente durante a estação de crescimento, quando
o ar está mais quente.
• Humidade relativa: à medida que aumenta a humidade do ar que rodeia a planta, a taxa de transpiração
diminui. é mais fácil para a água evaporar-se para uma
atmosfera seca do que para uma atmosfera saturada.
• O vento e o movimento do ar: o aumento no movimento do ar que rodeia a planta provocará uma
maior transpiração.
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o regadio se incorpore às massas de água superficial
ou se infiltre no solo.

mas não chegam a saturar o solo. Por debaixo desta
camada, encontra-se a zona de saturação, onde
todos os poros, gretas e espaços entre as partículas
de rocha estão cheios de água. O termo água subterrânea é utilizado para descrever esta zona. Outro
termo para a água subterrânea é “aquífero”. Os
aquíferos são os grandes armazéns de água na Terra
e muitas pessoas em todo o mundo dependem da
água subterrânea diariamente.

informação extraída da publicação glossário de biotecnologia e Engenharia genética, da organização
das nações unidas para a agricultura e alimentação (fao), do 1º relatório das nações unidas sobre
o desenvolvimento dos recursos Hídricos: água
para todos, água para a Vida (2003) e do 2º relatório das nações unidas sobre o desenvolvimento
dos recursos Hídricos no mundo: a água, uma responsabilidade compartida” (2006).
1.1.13. ÁGua SuBterrânea armazenada: a ÁGua deBaiXo
da terra tem eStado aÍ hÁ milhõeS de anoS

A água armazenada é parte do ciclo da água. São armazenadas no solo grandes quantidades de água. A
água continua a mover-se, ainda que de modo
muito lento e segue sendo parte do ciclo da água.

fonte: u.s. geological survey usgs

exercício: Para encontrar água, observe debaixo da
camada lençol freático que marca o início da zona
saturada.
Observe-se a fotografia deste poço escavado na
praia. é uma boa forma de ilustrar o conceito de
como a certa profundidade, o solo, se for suficientemente permeável para armazenar água, se satura. A parte superior desta poça que se formou é
o lençol freático. As ondas do oceano encontramse à direita do buraco, o nível da água no interior é
igual ao nível da água do oceano. O nível da água
do oceano varia minuto a minuto, devido ao movimento da maré, pelo que o nível do lençol freático
também.
De alguma maneira, este buraco pode ser utilizado para obter água. Se esta imagem mostrasse
água doce, as pessoas poderiam beber e abastecer-se com esta água. Na praia, se esvaziarmos
esta poça, ela voltará a encher-se rapidamente,
porque a areia é tão permeável que a água passa
facilmente através dela, o que daria um grande
rendimento ao “poço”. Para obter água, as pessoas têm de escavar o suficientemente profundo
para alcançar um aquífero. O furo pode chegar a
ter dezenas ou centenas de metros de profundidade. Mas o conceito é o mesmo ao deste buraco

fonte: u.s. geological survey usgs

teXto da FiGura:
precipitación: precipitação
zona de suelo: zona do solo
zona no saturada: zona não Saturada
recarga de la napa: recarga do lençol freático
napa: lençol freático
zona borde de capilaridad: zona limite de Capilaridade
zona de saturación, por debajo de la napa (agua
subterránea): zona de Saturação por baixo do lençol freático (água subterrânea)
A maioria da água do solo provém da água da chuva
que se infiltra através da superfície do solo.
A camada superior do solo e a zona não saturada,
onde as quantidades de água variam com o tempo,
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na praia - há que alcançar a zona do solo onde os
espaços livres da rocha estão preenchidos com
água.
1.1.14. diStriBuiÇÃo GloBal da ÁGua
Para uma descrição detalhada donde se encontra a
água na Terra, observe-se o gráfico de barras seguinte e a tabela de dados. Observe-se que do total
de água da Terra, 1.386 milhões de km3, cerca de
96% é água salgada. Do total de água doce, 68%
está confinada em glaciares e neve. Cerca de 30%
da água doce está no solo. As fontes superficiais de
água doce, como lagos e rios, apenas correspondem
a 93.100km3, o que representa uma percentagem
de 1/150 do total de água. Apesar disto, os rios e
lagos são a principal fonte de água que a população
usa diariamente.
fonte: u.s. geological survey, usgs

fonte: http://eco.microsiervos.com/agua

teXto da FiGura:
agual total: Água total
océanos 97,5%: oceanos 97,5%
agua dulce 2,5%: Água doce 2,5%
agua dulce: Água doce
Glaciares 68,7%: Glaciares 68,7%
aguas subterráneas 30,1%: Águas Subterrâneas
30,1%
permafrost 0,8%: permafrost 0,8%
aguas superficiales y en la atmósfera 0,4%: Águas
superficiais e Água na atmosfera 0,4%
aguas superficiales y en la atmósfera: Águas superficiais e Água na atmosfera
lagos de agua dulce 67,4%: lagos de Água doce
67,4%
humedad del suelo 12,2%: humidade do solo
12,2%
atmósfera 9,5%: atmosfera 9,5%

organização das nações unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (unEsCo), programa Hidrológico
internacional para américa latina e Caraíbas (pHilaC).
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otros humedales 8,5%: outras zonas húmidas
8,5%
ríos 1,6%: rios 1,6%
plantas y animals 0,8%: plantas e animais 0,8%

1.2. as zonas húmidas
As zonas húmidas incluem uma ampla variedade de
habitats como pântanos, turfeiras, planícies alagáveis, rio, lagos e zonas costeiras como marismas,
mangais e prados marítimos. Também se incluem
os recifes de coral e outras zonas marinhas com
uma profundidade de maré baixa inferior a 6 metros, tais como zonas húmidas artificiais como os
tanques de tratamento de águas residuais e albufeiras.
Em termos gerais reconhecem-se 5 tipos principais
de zonas húmidas:

• A atmosfera terrestre contém uns 13.000 km3 de
água. Esta quantidade representa 10% dos recursos
de água doce do planeta que não se encontram nas
águas subterrâneas, nas calotes polares nem no
permafrost.
• Quando a precipitação atmosférica alcança o solo,
divide-se em várias partes que prolongam a fase
terrestre do ciclo hidrológico, seguindo diferentes
caminhos. Da quantidade total anual de 110.000
km3 de precipitação sobre a superfície terrestre,
cerca de 40.000 km3 convertem-se em escorrimento superficial e recarga de aquíferos; estima-se
que cerca de 70.000 km3 ficam armazenados no
solo e mais tarde voltam à atmosfera através da
evaporação e transpiração das plantas.
• Os modelos de circulação global da atmosfera indicam que o aumento de Dióxido de Carbono e de
outros gases de estufa podem provocar alterações
no clima global. Espera-se que haja um aumento
das precipitações entre 30º Norte e 30º Sul, devido
ao incremento da evapotranspiração. Contrariamente, prevê-se que no futuro próximo muitas regiões tropicais e subtropicais recebam uma menor
quantidade de precipitações e mais irregulares.
Igualmente é provável que as alterações climáticas
comportem um aumento na magnitude e frequência dos desastres relacionados com as precipitações: inundações, secas, deslizamentos de terras,
tufões e ciclones.
informação extraída do 2º relatório das nações unidas sobre o desenvolvimento dos recursos Hídricos
no mundo: a água, uma responsabilidade compartida” (2006) e da página internet do u.s. geological
survey, usgs.

autor: samuel lago

• Marinhas (zonas húmidas costeiras, incluindo lagoas costeiras, costas rochosas e recifes de coral).
• Estuarinas (incluindo deltas, marismas e mangais).
• Lacustres (zonas húmidas associadas a lagos).
• Ribeirinhas (zonas húmidas adjacentes a rios e ribeiros).
• Palustres (isto é, pantanosos).
A Convenção sobre as Zonas Húmidas é um tratado
inter-governamental aprovado em 2 de Fevereiro
de 1971, na cidade iraniana de Ramsar. Ainda que

autor: nieves
león
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Estudos recentes indicam que os ecossistemas proporcionam serviços avaliados em cerca de 33 mil milhões de dólares por ano, dos quais cerca de 15% se
atribuem às zonas húmidas.

designada de “Convenção sobre as Zonas Húmidas
(Ramsar, 1971) ”, é mais conhecida como a “Convenção de Ramsar”. A sua missão é “a conservação e o
uso racional das zonas húmidas, mediante acções
locais, regionais e nacionais, e através da cooperação internacional, a fim de contribuir para o desenvolvimento sustentado em todo o mundo”.

As zonas húmidas só contêm 10% da água dos lagos
e outras águas superficiais.
As zonas húmidas actuam como esponjas, absorvendo o excesso de água durante períodos de fortes
precipitações e marés altas e libertando água lentamente durante os períodos de seca.

Desde Dezembro de 2006, 153 países aderiram à
Convenção de Ramsar como Partes Contratantes,
com mais de 1.600 zonas húmidas em todo o
mundo, cobrindo mais de 145 milhões de hectares
(uma superfície superior à soma das superfícies da
França, Alemanha, Espanha e Suíça), incluídos na
Lista de Zonas Húmidas de Importância Internacional de Ramsar.

Estimativas recentes indicam que quase 50% das
zonas húmidas existentes em 1900 tinham desaparecido até ao final da década de 90, como consequência da conversão da terra para culturas
agrícolas.

Não se sabe exactamente que percentagem da superfície da Terra é composta por zonas húmidas. O Centro
Mundial de Monitorização da Conservação (WCMC)
do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), propõe uma estimativa de 5.7 milhões de km2 – aproximadamente 6% da superfície da
Terra -, dos quais 2% são lagos, 30% turfeiras, 26% sapais, 20% pântanos e 15% planícies alagáveis.).

Devido às altas densidades populacionais, ao aumento da desflorestação (sobretudo na Indonésia)
e ao elevado grau de fragmentação dos ecossistemas na Índia (mais 4.000 represas/barragens), as
zonas húmidas do Sudoeste Asiático são provavelmente as mais degradadas do planeta
informação extraída do manual da Convenção de
ramsar e do 2º relatório das nações unidas sobre
o desenvolvimento dos recursos Hídricos no mundo
“a água, uma responsabilidade compartida,
(2006).”

autor:nieves león

As zonas húmidas encontram-se entre os ecossistemas mais produtivos do planeta. Estes ecossistemas
são fontes de diversidade biológica, fornecendo a
água e produtividade primária da que dependem para
sobreviver inúmeras espécies de plantas e animais. As
zonas húmidas sustentam elevadas concentrações de
aves, mamíferos, répteis, anfíbios, peixes e espécies
invertebradas. Também são locais importantes de armazenamento de material genético vegetal.

autor:amparo berrueco

1.3. a escassez de água
A escassez de água ocorre quando a quantidade de
água extraída de lagos, rios e aquíferos é tão elevada que o abastecimento de água já não pode sa-

26

formação abErta

tisfazer adequadamente todas as necessidades humanas ou do ecossistema, incrementando a concorrência entre as procuras potenciais.

sujeitos a processos de degradação quer em quantidade quer em qualidade, o que agrava o problema.
Os problemas de saúde associados à escassez de
água são frequentes, não só porque a deterioração
das águas superficiais e subterrâneas favorece as
doenças transmitidas pela água, como também porque a pobreza dificulta o desenvolvimento de sistemas adequados de distribuição de água e de
saneamento.
Apesar dos acordos legais entre as comunidades locais e entre países, mantêm-se conflitos relacionados com a água em zonas com tensão hídrica, sendo
muito difícil partilhar um recurso tão limitado e essencial. A pobreza associada à escassez de água
gera fluxos migratórios de populações dentro dos
países ou para outros países onde as pessoas procuram uma vida melhor, mas onde correm riscos de
não ser bem recebidas.

A escassez de água também se define como uma situação em que a disponibilidade de água num país
ou numa região se situa abaixo dos 1000 m3 por
pessoa e por ano. No entanto, muitas regiões do
planeta sofrem uma escassez muito mais severa, vivendo com menos de 500 m3 por pessoa.ano.
A escassez de água encontra-se entre os principais
problemas que muitas sociedades e o mundo inteiro devem enfrentar no séc. XXI. Durante o último
século o uso da água aumentou a um ritmo superior
a 2 vezes a taxa de crescimento da população, e
mesmo que a nível global não haja escassez de água
como tal, são cada vez mais as regiões que padecem
de escassez crónica de água.

Em zonas com tensão hídrica, a água destinada à natureza converteu-se numa prioridade baixa ou muito
baixa. Conservar os ecossistemas naturais costuma
considerar-se um uso supérfluo de água quando comparado com outros usos directamente relacionados
com uma vida saudável, como o uso doméstico e urbano ou com usos susceptíveis de minorar a pobreza
e a fome, como os usos na indústria e na produção de
energia e de alimentos. No entanto, cada vez se compreende mais os ecossistemas naturais, ou seja os respectivos recursos genéticos tornam-se úteis para a
sociedade e já se estão a desenvolver esforços para
proteger zonas de reserva, inclusivamente em regiões
com escassez de água.

autor:amparo berrueco

No ano 2025, 1.800 milhões de pessoas habitarão
em países ou regiões com escassez absoluta de
água e 2/3 da população mundial poderá viver em
condições de tensão hídrica.
A escassez de água gera graves problemas a populações e sociedades. A água disponível não é suficiente para a produção de alimentos nem para
mitigar a fome e a pobreza de muitas regiões, onde
frequentemente o crescimento da população supera
a capacidade de garantir o uso sustentado dos recursos naturais. Face a uma situação de falta de água
não se pode continuar com o desenvolvimento industrial, urbano e turístico sem impor antecipadamente certas restrições aos distintos utilizadores e
adoptar políticas de distribuição da água, tendo em
conta outros sectores, principalmente a agricultura.
Em regiões com escassez de água é muito provável
que os recursos hídricos já estejam degradados ou

informação extraída da publicação “Encarar a escassez de água: um problema estratégico e uma
prioridade na acção do sistema das nações unidas”
[formato pdf - 474 Kb, inglês], e do 2º relatório das
nações unidas sobre o desenvolvimento dos recursos Hídricos no mundo: a água, uma responsabilidade compartida (2006) ” e da secção sobre
escassez de água da rede das nações unidas para
o meio ambiente (rede pnuma).

1.4. desertificação
Contrariamente a algumas ideias pré-concebidas, a
desertificação não é a expansão dos desertos. Um
terço da superfície terrestre do planeta está coberta
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por ecossistemas de terras secas. Estas zonas são
muito frágeis e reagem fortemente ao uso inadequado do solo.

Enquanto a ingestão de água varia entre 2 e 3 litros/pessoa.dia e outros usos pessoais e de higiene
doméstica necessitam entre 30 e 300 l/pessoa.dia,
a produção de alimentos requer entre 2.000 e 5.000
l/pessoa.dia.
À escala mundial, a chuva proporciona 90% da água
usada na agricultura.
Do total da superfície mundial, 13.000 milhões de
hectares, cerca de 12% está cultivado e aproximadamente 27% é usado para pastos. Dos 1.500 milhões
de hectares usados na produção agrícola, 277 milhões são de regadio, o que supõe 18% do total.
Em termos de população as culturas equivalem a 25
ha/pessoa.
Historicamente, o regadio supõe entre 70 e 80% de
todos os usos da água. Alguns países chegam a utilizar cerca de 90% dos seus recursos hídricos para regadio.
Como resultado da intensificação das culturas, espera-se que a área dedicada ao regadio aumente até
30% para o ano 2030. A quantidade de água que se
espera utilizar em regadios aumentará cerca de 14%.

Mais de 250 milhões de pessoas em todo o mundo
são afectadas pela desertificação. O maior motivo
de preocupação é que outras 1.000 milhões de pessoas, em mais de 100 países se encontram em situação de risco.
Mais de 70% das terras áridas do planeta (excluindo
desertos hiper-áridos), estão degradadas.
Os habitantes das zonas áridas não são os únicos
que padecem das consequências da degradação das
terras. Frequentemente as tempestades de areia e
a contaminação do ar são o resultado da degradação das terras áridas e os seus efeitos negativos percorrem grandes distâncias, como aconteceu nos
Estados Unidos nos anos 30, na antiga União Soviética nos anos 50 e no Sahel nos anos 70 e 80.
Estima-se que os efeitos negativos em zonas directamente afectadas pela desertificação causem perdas
anuais de receitas de cerca de 42.000 milhões de
USD. Este valor apenas considera os custos directos.

informação extraída do 2º relatório das nações unidas sobre o desenvolvimento dos recursos Hídricos
no mundo: “a água, uma responsabilidade compartida (2006)”.

informação extraída do sítio Web da Convenção das
nações unidas de luta contra a desertificação
(Cnud)

1.5.1. aGriCultura de reGadio
O termo “rega” foi definido pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO),
como a aplicação artificial de água no solo, limitada
no tempo e no espaço. A rega permite satisfazer as
exigências em água de uma cultura num determinado momento do seu ciclo vegetativo ou dar-lhe o
nível de humidade desejado fora do ciclo vegetativo.

1.5. Água e agricultura
A maior parte da água empregue na produção agrícola provém da água da chuva armazenada no solo.
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Durante o séc. XX, a população mundial quase
quadruplicou, enquanto a água usada para o regadio na agricultura se multiplicou por 6 e alguns
grandes rios viram os seus níveis muito reduzidos.
A nível mundial, a agricultura de regadio requer
cerca de 70% de toda a água doce extraída do seu
curso natural.

sais na terra através da evaporação e a aumentar a
concentração de sais nos rios. Sugeriu-se que a salinização afecta gravemente entre 20 e 30 milhões
de hectares em todo o mundo, ou seja, cerca de
25% da superfície de regadio em zonas áridas e
semi-áridas e quase 10% da água total submetida
ao regadio.
informação extraída do glossário da fao e 2º relatório das nações unidas sobre o desenvolvimento
dos recursos Hídricos no mundo: “a água, uma responsabilidade compartida (2006)”.

Enquanto a irrigação extrai actualmente volta
de 2.300 km3 de água
doce por ano, dos rios e
aquíferos, apenas 900
km3 são efectivamente
consumidos pelas culturas.
Cerca de 40% do regadio
concentra-se em zonas
áridas e semi-áridas,
onde representa uma
importante fracção do autor:amparo berrueco
terreno de cultivo e nas
zonas húmidas dos trópicos do Sudeste Asiático,
onde foi possível passar de uma até 3 colheitas de
arroz por ano.
A rega é uma fonte directa dos meios de subsistência para centenas de milhões de pessoas do meio
rural nos países em vias de desenvolvimento, pelos
alimentos que gera, pelas opções de receita e benefícios indirectos.
O desenvolvimento da irrigação causou numerosos
casos de salinização do solo e da água, limitados sobretudo em zonas áridas e semi-áridas. Ao extrairse água dos rios para a sua aplicação na terra, a
irrigação tende a acelerar o grau de acumulação de

1.6. Água e saúde
No início do século XXI a
água suja é a segunda
causa de mortes infantis
no mundo.
Todos os anos morrem
cerca de 1.8 milhões de
crianças como consequência directa da diarreia e outras doenças
causadas pela água suja e
saneamento insuficiente.
Isto equivale a 4.900 autor:amparo berrueco
mortes diárias ou à população com menos de 5 anos das cidades de Nova Iorque e Londres juntas.
Entre as doenças e factores de má qualidade da
saúde directamente relacionadas com a água, o
saneamento e a higiene, incluem-se a diarreia infecciosa (cólera, salmonelas e outras infecções virais e protozoárias), febre tifóide, infecções
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intestinais, sarna, dengue, malária, encefalite japonesa, infecção pelo vírus do Nilo Ocidental e
febre-amarela.
A falta de saúde associada ao défice de água e saneamento afecta a produtividade e o crescimento económico, reforçando as desigualdades que caracterizam
os actuais modelos de globalização e confinando a ciclos de pobreza as populações vulneráveis.
Cerca de 1.100 milhões de pessoas em países em
vias de desenvolvimento não têm acesso a uma
quantidade mínima de água potável. As taxas de cobertura mais baixas registam-se na África Subsaariana, mas a maioria das pessoas que carece de

este é um dos problemas de saúde mais graves a
nível mundial e mais urgente de solucionar.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde
(OMS), mais de metade dos casos mundiais de oncocercose ou “cegueira dos rios” (97%), paludismo
(88%), esquistossomose (78%) e tracoma (52%), registam-se em África e mais de metade da carga
mundial de dengue (62%) e de filariose linfática
(56%) ocorrem no Sudeste da Ásia).
informação extraída do 1º relatório das nações unidas sobre o desenvolvimento dos recursos Hídricos:
água para todos, água para a Vida (2003), do 2º relatório das nações unidas sobre o desenvolvimento
dos recursos Hídricos no mundo: a água, uma responsabilidade compartida (2006) e do relatório
sobre desenvolvimento Humano 2006 do pnud.
1.6.1. a ÁGua e o Saneamento
As doenças relacionadas com água, incluindo a diarreia, constituem uma das principais causas de morte
de crianças nos países em vias de desenvolvimento.
No entanto, estas doenças podem ser prevenidas e
controladas melhorando o acesso à água potável e
ao saneamento, bem como a higiene doméstica e
pessoal.

autor:amparo berrueco

água potável vive na Ásia.
A privação de saneamento é ainda mais abrangente.
Quase 2.600 milhões de pessoas (metade da população dos países em vias de desenvolvimento), carece de acesso a saneamento básico: apenas 1 em
cada 3 habitantes da África Subsaariana e Ásia Meridional dispõem de saneamento (na Etiópia este
número é de 1 em cada 7).
O número de mortes por diarreia em 2004 foi aproximadamente 6 vezes superior à mortalidade média
anual nos conflitos armados durante a década de 90.
As doenças relacionadas com a água geram uma
perda de 443 milhões de dias escolares por ano.
Quase metade dos habitantes dos países em desenvolvimento sofre nalgum momento de algum problema de saúde causado pela falta de água e
saneamento.
Cerca de 400 milhões de pessoas contraem paludismo todos os anos. Visto que a proporção de paludismo no total das doenças continua a aumentar,

autor:amparo berrueco

• A meta 10 dos Objectivos de Desenvolvimento do
Milénio (ODM) é a de reduzir, para 2015, a percentagem de pessoas que carecem de acesso a água
potável e a saneamento básico.
• A nível mundial o objectivo da água potável está
a ser cumprido, contrariamente ao objectivo do saneamento que não poderá ser alcançado em 2015
sem uma maior contribuição e esforços extras.
• Em 1990, cerca de 77% da população mundial
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usava fontes de água potável melhoradas. Foi feito
um progresso considerável entre 1990 e 2002, período no qual quase 1.100 milhões de pessoas conseguiram acesso a origens melhoradas. A cobertura
mundial alcançou em 2002 uns 82%, o que mantém
o mundo em condições de poder alcançar a meta
dos ODM, ainda que com grandes disparidades.
• As tendências observadas na África Subsaariana
desde 1990 indicam que nenhum dos objectivos poderia ser cumprido para 2015. A região que fez os
maiores progressos o acesso prolongado à água potável é o sul da Ásia, onde a cobertura aumentou de
71 para 84% entre 1990 e 2002. Este avanço foi impulsionado principalmente por um maior acesso a
melhores recursos hídricos na Índia, com uma população superior a mil milhões de pessoas.
• A cobertura de saneamento a nível mundial aumentou de 49% em 1990 para 58% em 2002. Ainda
assim é insuficiente, tendo em conta o progresso
necessário para conseguir a meta do ODM de 75%
em 2015. Cerca de 2.600 milhões de pessoas – dos
quais cerca de 2.000 milhões vivem em zonas rurais
-, não têm saneamento adequado. O grau de cobertura com saneamento dos países em desenvolvimento é cerca de metade dos países desenvolvidos
que chega quase aos 98%. A proporção da população mundial com acesso ao saneamento aumentou
apenas 9% desde 1990, um valor muito inferior ao
requerido para alcançar os objectivos globais.

As águas residuais são águas evacuadas por uma comunidade depois de contaminadas por diversas utilizações, e que contém resíduos líquidos ou sólidos.
As águas residuais podem constituir uma combinação dos líquidos ou resíduos domésticos, municipais
e industriais, que estão misturados com águas subterrâneas, superficiais e pluviais.
O crescimento demográfico, a rápida urbanização e
o aumento do abastecimento de água e saneamento gerarão, cada vez mais, problemas de contaminação de águas residuais.
Alguns dos danos associados aos tratamentos inadequados de águas residuais são:
• Custos directos e indirectos mais elevados causados pelo aumento de doenças e da mortalidade;
• Custos mais elevados para produzir água potável
e industrial, resultando em tarifas mais altas;
• Perda de receitas de pesca e agricultura;
• Má qualidade da água, que demove a vinda de turistas, diminuindo assim as receitas do sector turístico;
• Perda da biodiversidade valiosa;
• Diminuição da valorização de bens fundamentais
devido à deterioração das envolventes: especialmente importante para os residentes de zonas marginais onde a habitação é o bem principal.
Estima-se que o volume global de águas residuais
produzido em 1995 seja superior aos 1.500km3.
Partindo do pressuposto que cada litro de água residual contamina pelo menos 8 litros de água doce,
calcula-se que anualmente cerca de 12.000km3 dos
recursos hídricos do planeta não se encontram disponíveis para aproveitamento. Caso este ritmo se
mantenha ao mesmo ritmo que o do crescimento
da população, que se calcula que atingirá os 9.000
milhões de pessoas para 2050, o planeta perderá,
então, cerca de 18.000km3 dos seus recursos hídricos.
Actualmente apenas 10% das águas residuais domésticas são recolhidas nos países em vias de desenvolvimento e unicamente 10% das estações de
tratamento de águas residuais existentes operam
de modo fiável e eficiente.
As águas residuais sem tratamento afectam mais de
70% dos recifes de coral, habitats valiosos que estão
a desaparecer, bem como a diminuição da biodiversidade e do potencial piscatório e agrícola, en-

informação extraída do 2º relatório das nações
unidas sobre o desenvolvimento dos recursos Hídricos no mundo: “a água, uma responsabilidade
partilhada (2006)”.
1.6.2. aS ÁGuaS reSiduaiS

autor:lászló pátsztohy
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quanto a qualidade da água reduz a receita no sector turístico e nos bens fundamentais;
A carga mundial de doenças causadas pela contaminação das águas costeiras resultante das águas residuais calcula-se em 4 milhões de anos de vida
humana/ano;
Em Março de 2003, o Grupo Mundial sobre o Financiamento de Infra-estruturas para a Água, calculou
que se necessitariam 56.000 milhões de USD cada
ano para o tratamento de águas residuais com o fim
de alcançar o objectivo de saneamento.
No Estado do México (México) as águas residuais
geram-se aproximadamente a uma velocidade de
30m3 por segundo (m3/s), cerca de 19% destas
águas são despejadas directamente sem qualquer
tratamento.

1.6.4. a ÁGua e a SaÚde daS CrianÇaS

autor:amparo berrueco

• A diarreia é a principal causa de morte das crianças
nos países em vias de desenvolvimento. Apesar da
sua diminuição, as doenças como a disenteria continuam a ser a principal causa de morte, por doença,
das crianças relativamente à água, é responsável por
21% do total de mortes de crianças com menos de 5
anos, em países em vias de desenvolvimento.
• Cerca de 61% das mortes das crianças pequenas
por diarreia atribui-se ao baixo peso/por idade.
• Em cada ano, morrem aproximadamente 10.8 milhões de crianças antes de atingiram os 5 anos de
idade, e 4 milhões dessas crianças falecem antes de
fazerem 1 mês. 92% do total das mortes de crianças
com menos de 5 anos, ocorre nos 42 países com índices de crescimento mais baixos. Calcula-se que
63% do total das mortes das crianças menores de 5
anos poderiam ser evitadas utilizando os conhecimentos e métodos actuais, incluindo a hidratação
oral perante a diarreia, antibióticos para pneumonia, redes mosquiteiras, medicação contra a malária, melhores sistemas de abastecimento de água e
saneamento, e higiene doméstica.
• Nos países mais pobres, uma em cada cinco crianças não sobrevive aos primeiros cinco anos de vida,
principalmente devido às doenças infecciosas e ambientais que determinam uma má qualidade da água.
• Cerca de 3.800 crianças morrem todos os dias devido
a doenças relacionadas com a falta de água potável, ao
saneamento inadequado e uma higiene insuficiente.
• As crianças com menos de 5 anos são particularmente vulneráveis aos impactos dos perigos do
meio ambiente, desde os riscos quotidianos devido
a falta de saneamento e de água potável, até
mesmo a morte e danos permanentes por catástrofes. As doenças psicológicas pós-traumáticas também representam um problema sério.

informação extraída do glossário Hidrológico internacional, do 1.º relatório das nações unidas sobre
o desenvolvimento dos recursos Hídricos: “água
para todos, água para a Vida” (2003), do 2.º relatório da nações unidas sobre os recursos Hídricos
no mundo: “a água, uma responsabilidade partilhada (2006)” e da revista “o nosso planeta” do programa das nações unidas para o ambiente.
1.6.3. a ÁGua e a Sida
• Todos os anos morrem mais de 2.8 milhões de
pessoas devido à SIDA;
• Uma melhor alimentação e segurança alimentar
reduz a susceptibilidade e a severidade das doenças
do VIH/SIDA e outras doenças;
• O acesso à água potável e saneamento básico
reduz os riscos de infecções e danos no sistema imunológico dos pacientes com VIH/SIDA, o que lhes
permite gozarem de uma melhor saúde;
• As interacções entre as condições epidemiológicas
e a vulnerabilidade do homem e das pressões e adversidades subsequentes estão suficientemente documentadas. Por exemplo, as populações rurais
afectadas pelo VIH/SIDA sofrem um impacto muito
mais grave do que se fosse uma seca. Do mesmo
modo, as pessoas que sofrem com doenças crónicas
ou terminais são mais vulneráveis perante situações
de emergência.
informação extraída do 2.º relatório das nações
unidas sobre o desenvolvimento dos recursos Hídricos no mundo: “a água, uma responsabilidade partilhada (2006)”.
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informação extraída do
2.º relatório das nações
unidas sobre o desenvolvimento dos recursos
Hídricos no mundo: “a
água, uma responsabilidade partilhada (2006)”.

• Melhorar e assegurar o acesso à educação básica
para as meninas, favorecendo uma maior participação da mulher nos processos de tomada de decisão
na gestão dos recursos hídricos, conforme os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), promovendo a igualdade de género e autonomia da
mulher.
• As meninas constituem a maioria dos 115 milhões
menores que actualmente não frequentam a escola. 80% das crianças que frequentam a escola básica na África Ocidental e Central, Ásia Meridional
e África do Norte e Centro-Oriental, têm mães que
nunca receberam educação formal. Isto deve-se,
entre outras razões, ao facto de que muitas mães
tenham de recorrer grandes distâncias para levar
água para casa. A falta de instalações sanitárias nas
escolas obriga a que as meninas procurem os bosques, o que aumenta o risco do assédio ou violência
sexual, enfrentando o ridículo e a vergonha.
• Um estudo recente, realizado no Bangladesh indica que se houvesse serviços sanitários separados
por sexo, aumentaria cerca de 15% o número de
meninas a frequentar a escola.
• As doenças relacionadas com a água, como a diarreia e as infecções parasitárias custam 443 milhões
de dias de escola em cada ano, o que equivale a um
ano escolar completo para todas as crianças de 7 anos
em Etiópia e diminui o potencial de aprendizagem.
• As infecções parasitárias transmitidas através da
água e a falta de saneamento diminuem a capacidade de aprendizagem de mais de 150 milhões de
crianças.
• O vínculo entre a insegurança hídrica com a saúde
e a educação estende-se até à idade adulta. Algumas investigações levadas a cabo em vários países
demonstram a estreita relação que existe entre as
receitas e a idade do adulto. As crianças que sofrem
ataques reiterados de doenças infecciosas e diarreia
têm mais probabilidades de chegar à idade adolescente ou adulta com uma altura reduzida, que está
relacionado com capacidades cognitivas deficientes
e falta de sucesso escolar. Os ataques de diarreia
durante a infância aumentam o risco de perda cognitiva e um aumento de pobreza na idade adulta.

1.7. Água e educação

autor:amparo berrueco

• A gestão e utilização
eficiente da água por
parte das populações só
é desenvolvida se forem
implementadas desde o
ensino básico, sobre ma-

autor:fundación san Valero

térias como a água, saneamento e higiene.
• Adquirir conhecimentos sobre assuntos relacionados
com recursos hídricos resulta ser tão importante como
oferecer uma boa base educativa a profissionais capazes de controlar e gerir tais recursos de forma adequada. Nos últimos 30 anos, os países em vias de
desenvolvimento realizaram grandes progressos a nível
de matrículas escolares: em 1960, pelo menos 50% das
crianças dos 6 aos 11 anos estavam matriculados na escola primária, actualmente encontram-se matriculados
79%.
• Quando se ensina às crianças a terem uma higiene
adequada, que por sua vez transmitiram as regras
básicas de higiene em casa aos familiares, podem
reduzir-se pelo menos 40% a vulnerabilidade de
contrair doenças diarreicas mortais.

informação extraída do relatório sobre o desenvolvimento Humano 2006: mais além da escassez:
poder, pobreza e crise mundial da água e o 2.º relatório sobre o desenvolvimento dos recursos Hídricos no mundo: “a água, uma responsabilidade
partilhada (2006)”.
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1.8. a gestão integrada dos recursos hídricos

• O papel da GIRH variará em função da fase de desenvolvimento do país. Os países em vias de desenvolvimento, em transição e desenvolvidos têm modos
diferentes de efectuar os processos de GIRH e obtêm
benefícios diferentes. Os países em vias de desenvolvimento considerarão a gestão racional dos recursos
hídricos como um factor para encarar a pobreza, a
fome, as doenças e a sustentabilidade ambiental, incluindo o desafio específico de envolver plenamente
as mulheres e assim oferecer-lhe melhores condições
de vida. Os países em transição podem ver a GIRH
como uma abordagem racional para melhorar a sua
gestão do recurso e promover o desenvolvimento
contínuo das suas economias. Os países desenvolvidos podem encontrar uma fonte de inspiração valiosa
nos processos GIRH e ocasionalmente podem decidir
conceber os seus próprios processos, como no caso
da Directiva-Quadro da Água da União Europeia.
• Um dos modelos mais citados de boas práticas na
GIRH a nível de bacia é a Iniciativa da Bacia MurrayDarling no sudeste da Austrália, que abarca 20 rios e
uma grande quantidade de sistemas de água subterrânea que se estende através de cinco estados. A iniciativa é um esforço cooperativo para realizar uma
gestão integrada da água em resposta à crise gerada
pela grave degradação ecológica e a sobre-exploração de água para regadio numa região semi-árida. O
alcance desta cooperação é impressionante. A Comissão da Bacia Murray-Darling, criada em 1988, estabelece um limite máximo de uso da água, tendo em
conta as necessidades ecológicas para manter a integridade do sistema. Os direitos quantitativos do uso
da água são concessionados por estado para a sua
distribuição por diferentes utilizadores. As controvérsias resolvem-se mediante um procedimento estabelecido, com cláusulas para que os estados e as
pessoas intercambiem direitos. A participação pública na governabilidade evoluiu com o decurso do
tempo e actualmente inclui grupos ambientalistas,
comités de bacias hidrográficas, organizações de produtores agrícolas e outros representantes de grupos
de interesse envolvidos nos processos de consulta.

• Dada a complexidade, a
incerteza e a crescente
vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos,
os gestores da água de
todo o mundo concordam em que a única via
de desenvolvimento é
através de uma abordagem inclusiva de gestão
integrada dos recursos
hídricos (GIRH), que reconheça a necessidade autor:nieves león
de garantir um sistema
global de protecção.
• A GIRH não só promove a cooperação intersectorial, como também o desenvolvimento e a gestão
coordenada dos solos e da água (tanto superficial
como subterrânea), e de outros recursos relacionados, com o propósito de maximizar de maneira
equitativa os benefícios sociais e económicos resultantes, sem comprometer a sustentabilidade do
ecossistema. A abordagem da GIRH também deve
ter em conta as bacias hidrográficas e o meio ambiente costeiro e marinho.
• Esta abordagem põe especial ênfase na gestão das
concessões de água dentro dos limites ecológicos
de disponibilidade, persistindo em 3 aspectos principais: equidade, eficiência e sustentabilidade ambiental.
• Adoptado pela Cimeira Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável (CMDS) de Joanesburgo
em 2002, como parte da estratégia internacional
mais ampla para os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, o conceito de GIRH marca as últimas tendências na evolução dos quadros
relativos à governabilidade da água, desenvolvidos
desde a Conferência Internacional sobre a Água de
1992.
• A Cimeira de Joanesburgo foi uma chamada de
atenção a todos os países para que elaborassem planos de gestão integrada dos recursos hídricos num
prazo de 5 anos, uma meta pouco realista já que
teve de ser revista face às limitações de capacidade.
Em fins de 2005, apenas 20 dos 95 países estudados
pela Associação Mundial da Água (GWP), tinham
elaborado um plano ou tinham planos em curso.
Apenas 5 se localizavam na África Subsaariana e 1
(o Brasil), na América Latina.

informação extraída do 2º relatório das nações unidas sobre o desenvolvimento dos recursos Hídricos
no mundo: a água, uma responsabilidade compartida (2006), do relatório sobre o desenvolvimento
Humano do pnud (2006) e da publicação da associação mundial da água gestão integrada dos recursos Hídricos (girH) e planos de Eficiência da
água para o ano 2005 [pdf – 512 kb].
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1.8.1. GeStÃo da ÁGua em zonaS urBanaS

• Com o fim de alcançar, em 2015, o Objectivo de
Desenvolvimento do Milénio de reduzir para metade a população que carece de acesso sustentado
ao abastecimento de água potável e ao saneamento
básico, 961 milhões de pessoas que vivem em zonas
urbanas deverão ter acesso melhorado ao abastecimento de água e mais de 1.000 milhões de pessoas a um melhor saneamento.
• Mais de 900 milhões de habitantes de zonas urbanas vivem em bairros marginais, o que equivale
a 1/3 do total da população urbana. Entre 25 e 50%
desses habitantes não têm acesso aos serviços básicos de água e saneamento, necessários para combater a contaminação por agentes patogénicos
fecais e/ou orais.

• De 1950 a 2000, a percentagem de população
mundial estabelecida em zonas urbanas aumentou
de 29 para 47%.
• Estima-se que em 2010 mais de 50% da população
global viverá em zonas urbanas e em 2020 este
valor poderá alcançar os 56%.
• Em África e na Ásia o crescimento urbano foi muito
mais extremo. Nos últimos 50 anos o crescimento
da população urbana destes 2 continentes triplicou.
• Cerca de 3% da superfície terrestre do planeta
está ocupado por zonas urbanas.
• Segundo algumas estimativas, em África, a população urbana aumentará de 138 milhões em 1990
para 500 milhões em 2020.
• Na maioria dos países de baixas receitas e meios,
o fornecimento de serviços de água e saneamento
em zonas urbanas cresceu a um ritmo muito mais
lento do que o crescimento demográfico.

informação extraída do 2º relatório das nações
unidas sobre o desenvolvimento dos recursos Hídricos no mundo: “a água, uma responsabilidade
compartida (2006)”.

autor:marco fachada
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2. Como chega a água a nossa casa?

3. um bom uso da água

A seguir apresenta-se um esquema que resume o
fluxo da água de consumo na nossa localidade:

O uso eficiente da água resume-se em 2 acções:
• Não contaminar a água, e
• Poupar água.

é importante ver que a água, uma vez utilizada não
deve ser descarregada directamente na natureza,
mas antes deve passar por processo de depuração
que assegure que fica livre de elementos contaminantes para o meio natural.

A poupança de água, a diminuição das descargas
contaminantes e em especial o uso eficiente do recurso em cada ciclo de aproveitamento, tem consequências muito positivas no campo energético,
económico e ambiental.
A seguir, apresenta-se com fins divulgativos algumas
soluções práticas que podem ser de grande interesse
para os estudantes, professores, formadores, as suas
famílias e para a escola em geral.

actividade recomendada:
Visita guiada a uma ETAR.

fonte: http://4.bp.blogspot.com

3.1. quais são os lugares onde habitualmente
se usa água? o que podemos fazer?
3.1.1. em CaSa
A nossa casa é o lugar onde mais facilmente podemos contribuir para o uso eficiente e não contaminante da água. Os compartimentos e locais em que
normalmente utilizamos água são:
• Casa de banho: é sem dúvida o lugar em que todos
realizamos um uso mais frequente da água e onde
consumimos a maior quantidade. Trata-se de água
maioritariamente destinada à nossa higiene pessoal.
• Cozinha: outro sítio em que é habitual o uso de
água, com a questão adicional de ser água para a
elaboração de alimentos ou limpeza de louça e outros utensílios de cozinha.

36

formação abErta

• Varandas, terraços e jardins: dependendo do tamanho, pode significar outro ponto importante de
uso de água, para rega de plantas e alimentação de
animais. Nalguns casos estes usos podem recorrer
a águas cinzentas.
• Piscina: nem todas as pessoas possuem piscina,
mas sem dúvida que estas supõem um grande gasto
de água.
• Automóvel: ainda que não seja estritamente um
elemento da casa, é quase um membro mais da família, que de vez em quando, requer uso de água
para a sua manutenção e limpeza.

recurso WeB:
Tabela de cálculo do consumo de água em casa:
http://www.amvisa.org/piaa/documentos/Tabla_c
alculo_agua.pdf

• Ao fechar a torneira, assegurar-se que não fica a
pingar.
• Molhar e ensaboar tudo o que se estiver a lavar
de uma só vez, sem deixar a torneira aberta. Abrir
a torneira apenas para a lavagem final.
• Instalar um dispositivo arejador em todas as torneiras da casa; poupar-se-á até 30% de água.
• Ao lavar, para remover partículas de sujidade,
usar uma escova, um farrapo ou à mão; não esperar
que o jacto ou fluxo de água faça a limpeza.
• Fechar a torneira enquanto se lavam os dentes.
Um gesto tão simples pode significar uma poupança
de água até 40 litros de água por dia, numa família
de 5 pessoas.
• Ao fazer a barba, enxaguar e limpar a lâmina de
barbear num recipiente, não com água corrente. De
novo, não deixar a água a correr durante o barbear.
• Não usar a água da torneira para arrastar cascas
os resíduos para o sifão; é um gasto enorme e podese entupir as tubagens. Antes devemos depositá-los
e deitá-los no balde do lixo, ou melhor ainda, usálos para compostagem e fertilizar canteiros ou jardins.

actividade WeB:
Calcular o consumo de água:
http://www.amvisa.org/piaa/es/calculo_consumo
http://www.agua-dulce.org/htm/programas/consumo/1.asp

actividade recomendada:
Mostrar aos alunos/formandos um dispositivo arejador para torneiras e explicar os princípios físicos
do seu funcionamento (Efeito Venturi, etc.), adaptando ao nível dos alunos/formandos.

actividade WeB:
Calcular o seu consume de água: http://www.eurosur.org/CONSUVEC/contenidos/Consejos/serv_do
m/agua/ahorro_agua/PAgua.html

actividade recomendada:
Deixar uma torneira a gotejar durante o período
normal de uma aula e comprovar qual a perda de
água produzida. Calcular depois a perda que ocorreria durante 1 dia, 1 mês e 1 ano, se houvesse gotejamento contínuo.

actividade recomendada:
Identificar em cada um dos espaços mencionados
quais são os dispositivos que requerem água para o
seu funcionamento e classificá-los em 3 níveis básicos de consumo: pequeno, médio ou grande.

actividade WeB:
Mapa de poupança de água. é exibido um mapa da
casa. O participante pode mover-se pela casa de
banho, cozinha, piscina e jardim e é informado
sobre diferentes formas de poupar água nos diferentes espaços mencionados: http://www.elretodelagua.com/index.htm

actividade WeB:
Calcular o gasto de água de uma ou várias torneiras
a gotejar: http://www.agua-dulce.org/htm/programas/perdidas/#
3.1.1.1.2. Sanita
• Os sanitários tradicionais gastam até 13 litros de
água por descarga. Existem autoclismos de baixo
consumo que apenas usam 6 litros, poupando assim
7 litros de água por cada descarga.
• Se o autoclismo da tua sanita é dos antigos e se
for possível mudá-la, poupar-se-á dinheiro com a
poupança de água.
• Se não se pode mudar o autoclismo, introduzir

3.1.1.1. o que podemoS Fazer?
Vejamos alguns conselhos simples e úteis que podemos seguir para obter um uso eficiente da água1:
3.1.1.1.1. laVaBo e BaCia
• Não deixar a agua a correr! Colocar a tampa na
bacia e encher. Se se quiser água morna, começar
a encher com água fria e ir misturando água quente.
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então uma garrafa cheia de areia, de forma que em
cada descarga se poupe o volume de água equivalente ao volume da garrafa.
• Se for possível, substituir o sistema de descarga
do tanque do autoclismo por um de dupla pressão
ou duplo.
• Nas construções novas, solicitar que se instalem
autoclismos de baixo consumo.
• Vigiar periodicamente o estado dos acessórios do
autoclismo (bóia, válvula de admissão, válvula de
fecho), para que não haja perdas ou gotejamento.
Todos devem estar limpos e sem calcário.
• Evitar perdas pelas válvulas, ajustando-as correctamente e verificando as juntas de borracha.
• Se necessário, substituir os acessórios velhos ou
desgastados pelo uso de outros de melhor desenho
e qualidade. Conseguem-se facilmente em ferragens e armazéns de materiais de construção.
• A sanita não é um balde do lixo. Não descarregues
o autoclismo para arrastar lenços de papel ou outros resíduos sólidos que não produzem mau cheiro.
Deve haver na casa de banho uma papeleira ou
balde do lixo para este tipo de resíduos.
• Utilizar cloro ou algum tipo de desinfectante líquido
com aromatizante; isto ajuda a eliminar maus cheiros.

• Instalar alguns dos dispositivos poupadores de
água que existem no mercado. Há vários modelos:
redutores ou economizadores de fluxo para duches,
torneiras de baixo consumo, etc.
actividade Web:
Como mudar a cabeça do chuveiro http://www.savedallaswater.com/pdf/Toilet_SP.pdf
3.1.1.1.4. Cozinha e FriGorÍFiCo
• Quando se utilize um recipiente para aquecer ou
servir água, não encher demasiado. Usar apenas a
água necessária.
• Ao lavar verduras, encher o recipiente com as verduras que serão utilizadas.
• Para fazer cubos de gelo, usar moldes ou recipientes de plástico que permitam retirá-los com facilidade, sem ter de pô-los debaixo de água.
• Não deitar fora a água usada na cozedura de vegetais. Com esta água pode preparar-se outros pratos, ou uma vez fria, regar as plantas.
• Usar pouca água para cozer verduras, ou melhor
ainda, cozê-las em vapor. O seu sabor e valor nutritivo perdem-se ao servir-se submergidas em água.
• Deixar uma garrafa de água no frigorífico. Pode
assim beber-se água fria e qualquer momento sem
ter de deixar correr a água até que saia mais fresca.

actividade recomendada:
Introduzir num autoclismo uma garrafa como se explica acima no texto e comprovar com os
alunos/formandos a variação do volume de água
descarregada.

actividade recomendada:
Que os alunos ou formandos semeiem uma planta de
crescimento rápido em 2 vasos com o mesmo tipo de
terra. Um dos vasos será regado com água da torneira
e o outro com água proveniente da cozinha de suas
casas ou da escola, usada para ferver legumes e outras
verduras. Compare-se o crescimento e a vitalidade das
plantas de ambos os vasos em períodos de 1 semana
durante todo o período ou semestre escolar.

actividade WeB:
Como poupar água quando usar a sanita
http://www.savedallaswater.com/pdf/Toilet_SP.pdf
3.1.1.1.3. duChe
• Tomar um duche em vez de um banho de imersão.
• Tomar duches mais curtos, acostumando-se a fechar a água enquanto se ensaboa o corpo.
• Se se usa água quente, não desperdiçar a água fria
que sai até que chegue a água quente. Recolher
essa água fria num balde ou outro tipo de recipiente
e usá-la para a sanita ou regar as plantas.
• Se a água quente provém de um esquentador, é
melhor que esteja localizado num local próximo do
duche, para que não demore muito tempo a chegar
a água quente.
• Também é boa ideia isolar termicamente a tubagem da água quente.

actividade recomendada:
Deixar uma torneira a gotejar durante o período
normal de uma aula e comprovar qual a perda de
água produzida. Calcular depois a perda que ocorreria durante 1 dia, 1 mês e 1 ano, se houvesse gotejamento contínuo.
3.1.1.1.5. mÁquinaS de laVar roupa e louÇa
• Encher ambos os electrodomésticos no máximo
da sua capacidade de carga, poupando-se água e
energia sem perder na limpeza. Não lavar apenas
uma peça de roupa. Cada carga pode gastar mais de
200 litros de água!
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• Para evitar lavagens duplas ou triplas, esfregar à
mão as partes da roupa muito suja.
• Se a água da lavagem final não tiver detergente,
pode ser utilizada para regar plantas ou o chão de
varandas e terraços exteriores.
• Se for possível, adquirir electrodomésticos de
classe A, que poupam mais energia e água.

3.1.1.1.7. reSto da CaSa
• Esfregar em primeiro lugar as zonas menos sujas
da casa.
• A limpeza dos cantos, pátios ou solos exteriores
em geral, é melhor fazer-se com vassoura e esfregona do que com mangueira e água a pressão.
3.1.1.1.8. piSCina
• Rever anualmente o estado da piscina antes de a
encher, reparando eventuais fugas.
• Instalar um sistema de depuração de circuito fechado que permita a reutilização da água.
• Cobrir a piscina com uma lona protectora durante
períodos longos de inactividade. Com isto evita-se
a sujidade e a evaporação.
• Ajustar o nível de renovação de água ao estritamente necessário, segundo a legislação em vigor
para o tipo de afluência pública que tenha.

3.1.1.1.6. eXterioreS: terraÇoS, jardim ou horta
• Regar as plantas apenas quando seja necessário.
Fazer estas regas mais cedo ou depois do pôr-dosol, de modo a que a água não se evapore e chegue
até às raízes.
• As regas demasiado ligeiras evaporam-se rapidamente e as regas demasiadamente demoradas
inundam e apodrecem as raízes.
• Recordar que nem todas as plantas necessitam da
mesma quantidade de água nem de luz. Adaptar a
rega à necessidade de cada espécie.
• Usar um regador manual e não a mangueira; poupar-se-ão muitos litros de água por mês.
• Reduzir o uso de água, plantando árvores e arbustos adaptados ao clima da região de residência e
que resistam bem a períodos de secas. Há muitas
variedades de plantas muito bonitas que crescem e
florescem com pouca rega. O ideal, em plantas de
exterior seria que fossem capazes de sobreviver
com o fornecimento natural da chuva.
• Ao regar com aspersores ajustar a abertura para
não molhar zonas que não necessitam de água.
• Utilizar mangueiras com abertura ajustável.
• Para a rega automática do jardim, usar mecanismos de controlo do tempo.
• Não fertilizar excessivamente os relvados. Quanto
mais cresce, mais necessita de água. Além disso, o
excesso de fertilizante acabará por contaminar a
água do subsolo.
• Não cortar os relvados muito curtos. A altura conveniente é entre 5 a 8 cm. Esta altura contribui para
que as raízes se mantenham sãs e permite que o
solo tenha algum ensombramento natural e retenha assim a humidade.
• Em épocas de seca não desperdices água no relvado que ficou amarelado. Está inactivo e habitualmente reviverá quando haja chuva.

3.1.1.1.9. automÓVeiS
• Lavar o automóvel num túnel de lavagem pode representar uma poupança até 300 litros se comparado ao consumo numa lavagem com mangueira.
• Usar túneis de lavagem que reutilizem a água.
• Se se optar por lavar o carro em casa, usar um
balde de água e uma esponja em vez da mangueira;
esta só deve ser usada para a lavagem final e retirar
o detergente.
números para reflexão:
Um túnel de lavagem que não usa água reciclada
gasta 150 litros; com água reciclada 40 litros; lavar
um automóvel com balde e esponja, 40 litros; com
mangueira sempre aberta, cerca de 500 litros!
actividade recomendada:
Calcular quantos automóveis se podem lavar num
túnel de lavagem que usa agua reciclada, com a
água que consumimos numa lavagem com mangueira e se lavar à mão com balde e esponja.
3.1.1.1.10. ÁGuaS reSiduaiS
Além de poupar água, devemos conseguir que esta
não chegue contaminada à rede de saneamento.
Para tal deveremos:
• Não permitir que a gasolina, os óleos e outros líquidos nocivos se derramem e se misturem com a
água.
• Não permitir o derrame dos resíduos domésticos
na água.

recurso WeB:
Guia de boas práticas em jardinagem:
http://www.ecopime.org/imatgesidocuments/guiajardineriacastella.pdf
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• Não despejar produtos químicos domésticos no
lava-louça.
• Gerar o mínimo de lixos domésticos.
• Na lavagem, utilizar a quantidade mínima de lixívia
e de detergente.
• Não despejar na sanita material inorgânico impróprio.
• No jardim ou nos canteiros hortícolas, evitar ao
máximo o uso de pesticidas e outros compostos químicos.

recurso WeB:
Conselhos para a poupança de água no jardim:
http://www.agua-dulce.org/htm/consejosdeahorro/zon_verdes.asp
recurso WeB:
Boas práticas ambientais na vida diária, da Universidade de Granada (Espanha):
http://www.ugr.es/~gabpca/vida-diaria.pdf
na eSCola
Numa escola, os sítios onde se utiliza mais água são:
• Casas de banho
• Cozinha e cantina
• Balneários
• Laboratórios
• Hortas escolares
Muitas das recomendações feitas no capítulo anterior referente à habitação, são facilmente transferíveis para o ambiente escolar, pelo que não iremos
aqui repetir.

3.1.1.1.11. em Geral
• Diminuir o consumo básico individual. Habituarse a medir o gasto de água e comparar os recibos
da água para avaliar a poupança conseguida.
• Instalar e fomentar o uso de contadores de água.
• Rever periodicamente a instalação e canalizações
de água.
• Se a água contém muitos sais, limpar periodicamente os dispositivos arejadores com um pouco de
vinagre.
• Reparar qualquer fuga quer em casa, na rua, na
escola ou no local de trabalho. Em caso de fugas ou
avarias em espaços públicos, avisar as autoridades
respectivas.
• Ensinar a todos os membros da família e ao pessoal auxiliar as medidas de poupança e uso eficiente
da água.

actividade recomendada:
Elaborar uma lista de actividades de poupança de
água em casa que se podem adaptar ao meio escolar. Debater com os alunos/formandos quais são as
diferenças a ter em conta em cada uma delas.
actividade recomendada:
identificar em cada um dos locais mencionados
quais são os dispositivos que requerem água para o
seu funcionamento e classificá-los em 3 níveis básicos de consumo: pequeno, médio e grande.

• truques para detectar fugas de água em casa: 1)
anotar o valor do contador antes de se deitar e, sem
efectuar qualquer consumo durante a noite, voltar
a recolher a leitura na manhã seguinte. Pode assim
comprovar-se se há fugas na residência. 2) no autoclismo, tingir a água com uma tinta natural; se depois de um curto espaço de tempo, a cor surge na
água das torneiras do WC, então o autoclismo tem
perdas e terá de ser reparado.

Existem outros meios mais adequados das escolas,
onde se podem aplicar algumas medidas para poupar água e melhorar a eficiência no seu uso:
3.1.2.1. tanqueS e autoCliSmoS
• Devem desinfectar-se e limpar-se periodicamente.
Normalmente não há necessidade os esvaziar para
efectuar estas operações de manutenção.

actividade recomendada:
Depois de explicar aos alunos/formandos os truques
anteriores, propor-lhes que os apliquem em suas
casas e que após alguns dias, os comparem numa
aula e se proponham soluções e melhorias para a
poupança.

3.1.2.2. reGa aGrÍCola
• Nivelar as terras para assegurar uniformidade e
melhor distribuição da água pelas plantas e no solo.
• Adoptar a técnica de rega mais adequada.
• Solicitar assessoria dos serviços municipais de parques e jardins, para escolher os sistemas de rega
apropriados.
• Deve aproveitar-se a água da chuva ao máximo,

recurso WeB:
Conselhos para a poupança de água em casa:
http://www.agua-dulce.org/htm/consejosdeahorro/hogar.asp
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recolhendo-a e utilizando-a na rega das hortas escolares. Apenas se deve regar quando seja necessário e com técnicas que evitem fugas e desperdícios.
• Se possível, utilizar águas cinzentas.
• é conveniente instalar equipamentos de medição
ou totalização de caudais para controlar adequadamente a quantidade de água aplicada às culturas.

3.2. informação adicional para educadores
sobre dispositivos de poupança de água em
casa e na escola
3.2.1. reutilizaÇÃo de ÁGuaS doméStiCaS
As águas provenientes de duches, lavabos e máquinas de lavar – denominadas águas cinzentas ou domésticas pelo seu nível de carga de nutrientes ou
sujidade -, podem ser reutilizadas para o uso nos
autoclismos.
Para tal, precisa-se de uma segunda rede de tubagens independentes para uma instalação de tratamento de um depósito de armazenamento a partir
do qual se bombeie para os autoclismos através de
uma rede própria.
é um sistema mais dispendioso e difícil de desenhar
em obras já concluídas, mas se devidamente planificado pode abordar-se em fase de construção.

3.1.2.3. SanitÁrioS e CaSaS de Banho de alunoS e peSSoal
• Instalar dispositivos de poupança ou de baixo consumo em todos os sanitários.
• Instalar controlos que interrompam automaticamente o fluxo de água quando não se estiver a usar,
tanto nas casas de banho como nos chuveiros dos
balneários.
• Aplicar as mesmas recomendações indicadas para
as casas, nas cozinhas e cantinas das escolas.
• Fomentar os programas de inspecção e controlo
dos consumos de água: instalação de medidores e
detecção de fugas quando os consumos se desviem
do considerado normal

3.2.2. aproVeitamento de ÁGuaS pluViaiS

3.1.2.4. proCedimentoS
• Instalar sistemas para reutilizar a agua em diferentes processos, incluindo serviços sanitários, arrefecimento e rega de jardins.
• Recolher e reutilizar a água da chuva.
• Instalar medidores de consumo e testar diferentes
técnicas e equipamentos até encontrar as melhores
soluções para poupar água.
• Instalar válvulas de seccionamento para controlar
as fugas.
• Realizar as reparações com rapidez.
• Implementar programas adequados de manutenção preventiva.
• Recolocar ou limpar instalações e tubagens incrustadas que possam provocar maiores consumos de
energia e água nos sistemas de aquecimento e de
ar condicionado.
• Prevenir a contaminação de aquíferos ou de água
superficial evitando armazenar substâncias tóxicas
que possam ser lavadas ou infiltradas pela chuva.
• Evitar derrames que encareçam os tratamentos
ou contaminem os corpos receptores.

autor: nieves león

As águas da chuva podem chegar ligeiramente contaminadas da atmosfera, mas vertem-se habitualmente na rede de saneamento; o que as contamina
definitivamente ao misturar-se com as águas residuais.
Com chuvas intensas a sobrecarga de caudal derivase para as estações de tratamento com capacidade
insuficiente para tratar tal quantidade de água em
curtos espaços de tempo, o que origina inevitáveis
descargas.
As águas pluviais, ainda que não estejam directamente
aptas para consumo, têm baixos níveis de contaminação, pelo que após um tratamento prévio seriam aptas
para outros usos (rega, autoclismos, etc.).
Este aproveitamento requer desenvolver infra-estruturas de âmbito público, privado, residencial e

recurso WeB:
Conselhos para a poupança de água em escolas:
http://www.agua-dulce.org/htm/consejosdeahorro/centros_educativos.asp
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industrial, de modo a criar circuitos fechados que
captem as chuvas e águas de rega de jardins e espaços verdes para a sua reutilização em autoclismos, rega de zonas verdes e recarga de aquíferos.
As fases de desenho e construção de novos edifícios, parques de estacionamento, jardins e outras
infra-estruturas, são ideais para criar depósitos/poços que recolham água da chuva dos telhados e da superfície, bem como os excedentes de
rega de parques e jardins, para a sua posterior
reutilização.
Após um ligeiro tratamento, esta água está apta
para qualquer tipo de uso, com excepção do consumo humano.

o caudal segundo estimativas hídricas requeridas
num determinado ciclo ou processo produtivo.
3.2.5. diSpoSitiVoS

anti-

FuGaS

Evitam a perda de água
por eventuais roturas
das tubagens de tomada
de água. A válvula interna corta a passagem
da água quando se produz uma depressão.
Instalam-se na tomada fonte: www.enbuenasmanos.com
de água de máquinas de
lavar, lava-louças, cafeteiras a pressão ou outros
electrodomésticos similares.

3.2.3. diSperSoreS ou arejadoreS

São elementos que misturam o ar com a água
apoiando-se na pressão,
através do chamado
Efeito de Venturi2, reduzindo o consumo de
água e a energia neces- fonte: www.irmaosabage.com.br
sária para aquecer o menor volume de água.
Com 2.5 kg de pressão, obtêm-se poupanças entre
35 e 50%; com 3kg essa poupança chega aos 63%.

3.2.6. torneiraS
3.2.6.1. torneiraS mono-Comando
As torneiras mono-comando têm menos avarias do
que as tradicionais devido ao seu mecanismo compacto, denominado cartucho.

3.2.4. redutoreS de Caudal

São elementos que reduzem a quantidade de
água que sai da torneira.
Funciona correctamente
a pressões de serviço
entre 1 e 3 bares.
Os “estranguladores” refonte: www.ppagua.com
duzem a secção de passagem aumentando a espessura das paredes dos
condutores.
Outros modelos substituem o filtro da torneira, somando as vantagens dos dispersores, mas sem oferecer uma resposta dinâmica à pressão.
No caso de torneiras de lavatório, bidé ou lavalouça, colocam-se entre a torneira de corte e o tubo
da água.
A sua colocação é muito simples, o seu custo reduzido e conseguem-se poupanças entre 40 e 60%, dependendo da pressão da rede.
A sua aplicação em processos industriais comporta
poupanças hídricas significativas e permite ajustar

42

formação abErta

camente regula os fluxos de água quente e fria.
Vantagens:
• Entre 6 e 16% de poupança de água necessária
para o ajuste de temperatura.
• Poupança energética entre 7 e 17%.

teXto da FiGura:
palanca: alavanca
embellecedor: anilha
tuerca de compression del cartucho: anel de compressão do cartucho
Cartucho: Cartucho
junta: junta
difusor: difusor
junta de estanqueidad: junta de estanquicidade
latiguillo flexible: tubo flexível

Inconvenientes:
• Risco de depósitos calcários no mecanismo de regulação, que se soluciona com a instalação de descalcificadores.

Vantagens:
• Reduz riscos de fugas e gotejamento.
• Reduz o consumo na fase de ajuste da temperatura.
• Facilita o fecho da torneira.
Inconvenientes:
• Abertura total, fornecendo o máximo caudal desnecessariamente.
• O comando na posição central, provocando uma
mistura de água quente/fria desnecessária.

fonte: www.fotos.org

3.2.6.3. torneiraS Com temporizadoreS
Permite o fornecimento durante um determinado
tempo ao pressionar o punho, impedindo que fique
aberta, sobretudo em lugares públicos

Soluções técnicas:
• Torneiras mono-comando com abertura em 2
fases: o mecanismo dispõe de um topo intermédio
que proporciona um caudal suficiente para os usos
habituais. Se se deseja maior caudal, é necessário
exercer uma ligeira pressão ascendente (redução
superior a 50%).
• Torneiras mono-comando com regulador de caudal: dispõe de um mecanismo regulável para limitar
internamente a passagem da água.
• Torneiras mono-comando com abertura em água
fria: a torneira fornece água fria quando o comando
está na posição central e para obter água quente é
necessário deslocá-la para a esquerda.

Existem modelos com regulação de temperatura e
sistema de fecho voluntário com uma segunda pressão.

fonte: www.nautilus.com

3.2.6.4. torneiraS eleCtrÓniCaS
Nestas torneiras, o fornecimento de água activa-se
quando se coloca um objecto debaixo da torneira e
corta quanto se retira, mediante um mecanismo fotoeléctrico.
Permite o fluxo de água durante o tempo mínimo requerido pelo usuário. Além disso, não requer nenhum
contacto físico entre o utilizador e a peça sanitária,
pelo que é muito adequado para lavabos públicos.

fonte: www.tresgriferia.com

3.2.6.2. torneiraS termoStÁtiCaS
Dispõem de um selector de temperatura que permite escolher a temperatura desejada e automati-
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é importante assinalar
que este tipo de torneiras precisa de fornecimento eléctrico ou a
incorporação de pilhas,
pelo que se trata de elementos que devem ser
revistos periodicamente
para assegurar o seu correcto funcionamento.

3.2.7.2.1. SiStemaS

Com

poSSiBilidade de interrupÇÃo de deSCarGa

Permitem parar o processo de despeje baixando
o puxador ou carregando
uma segunda vez.
fonte: www.zefil.com

3.2.7.2.2. SiStemaS

Com

puXador duplo

Dispõem de 2 puxadores, um para descarga
parcial e outro para descarga total.

3.2.7. outraS peÇaS SanitÁriaS
3.2.7.1. ChuVeiroS de BaiXo ConSumo
Um chuveiro convencional fornece um caudal de uns
20 litros/minuto, em situações de pressão habitual.
Este caudal pode reduzir-se sem perda de conforto
a 9-10 litros/minuto, com uma poupança de consumo entre 40 e 50%.
Existem inúmeros chuveiros eficientes que utilizam
diversos sistemas para reduzir o referido caudal: mistura com ar, redução da área de difusão, dispositivos
de corte rápido de fornecimento ou limitadores/reguladores de caudal.
Este tipo de dispositivo pode combinar-se com as
técnicas e dispositivos descritos neste manual (e.g.,
torneiras com temporizadores, termoestáticas,
mono-comando, descalcificadores).

autor: nieves león

3.2.7.2.3. SiStemaS de reduÇÃo de CapaCidade
Consistem em reduzir a quantidade de água da cisterna em cada descarga, ocupando parte do volume
com algum tipo de recheio (bolsas especiais, recipientes cheios de água, etc.).
3.2.7.2.4. SiStemaS de FeCho automÁtiCo
Aplicam-se a autoclismos com puxador de descarga.
Um dos métodos consiste em incluir um sistema de
pesos, de tal forma que quando se solta o puxador,
os pesos obrigam ao fecho automático, sendo necessário manter o puxador elevado para provocar
uma descarga total do tanque.

3.2.7.2. autoCliSmoS eFiCienteS
Os sistemas de descarga por gravidade são os mais
utilizados. Em alguns lugares públicos usam-se encastrados na parede para evitar vandalismos e melhorar os aspectos estéticos e de limpeza.
Para tornar eficiente uma cisterna convencional,
existem diversos métodos:
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3.2.8. deSCalCiFiCadoreS
A acumulação de depósitos calcários produz aumentos consideráveis da energia necessária para
conseguir água quente sanitária (AQS).
Na prática, a dita acumulação produz:
• Obstrução das condutas: diminuição da pressão e
caudal da rede.
• Aumento dos custos energéticos, de reparações e
manutenções e por reposição prematura de electrodomésticos, válvulas, condutas e juntas.

• Diminuem o risco de corrosão.
• Evitam a proliferação de microrganismos como
bactérias e fungos ao destruir o seu habitat.
• Garante uma poupança significativa de energia
porque o não tratamento de incrustações causa perdas até 40% da eficiência dos electrodomésticos.
• Podem instalar-se em poucos minutos e sem necessidade de obras.

Existem sistemas químicos e magnéticos, sendo
estes últimos mais fáceis de instalar em meios residenciais e que não necessitam de posterior manutenção.
Os dispositivos magnéticos anti-calcários evitam as
incrustações de calcário circuitos e máquinas hidráulicas. Costumam ser completamente autónomos, não precisam de alimentação eléctrica nem de
manutenção e a sua eficácia está garantida por muitos anos graças ao seu sistema magnético permanente.

3.2.9.1. mÁquinaS de laVar roupa
As máquinas de lavar-roupa empregam 110 a 220 litros de água por carga. é recomendável usá-las apenas quando a carga seja completa.
Na compra de máquinas novas, deve ter-se em
conta o seguinte:

3.2.9. eleCtrodoméStiCoS

• As de carga frontal usam cerca de 40% menos
água do que as de carga superior.
• Há modelos em que o consumo de água corresponde à quantidade de carga, outras que reutilizam
a água de lavagem final e outras ainda que dispõem
de um ciclo de lavagem económica.
• Do ponto de vista da eficiência energética, é recomendável seleccionar as mais eficientes (Classe A).

fonte: sanymax

Funcionamento:
Este sistema de tratamento físico da água, não entra
em contacto com ela nem altera a sua composição química. Tão só modifica a estrutura cristalina dos seus
sais, provocando uma perda da capacidade de incrustação do carbonato de cálcio ao atravessar o campo
magnético criado pelas 2 unidades do condicionador.
Estes equipamentos evitam as incrustações calcárias
e proporcionam outras vantagens:
fonte: www.dolceta.eu

• Previnem o desenvolvimento de novas incrustações de calcário.
• Eliminam progressivamente as incrustações existentes.
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3.2.9.2. mÁquina laVa-louÇaS
Na lavagem dos pratos de 4 pessoas numa bacia
cheia de água, consomem-se 25 a 40 litros/dia. Uma
máquina de lavar louça utiliza entre 17 e 30 litros
por carga. Por isso é muito importante utilizar a
carga completa.

Se os contadores se encontram integrados no sistema
de controlo de rega, pode implementar-se um algoritmo
que avise sobre tais variações a partir de um ponto previamente definido.
Na actualidade está a impor-se o uso de contadores
electrónicos, principalmente pela possibilidade de
realizar tele-leituras.

fonte: www.dolceta.eu

Existem máquinas lava-louça de capacidade reduzida, com controlo de sujidade da água e inibidores
de arranque com carga incompleta.
Energeticamente: seleccionar as mais eficientes
(Classe A).

fonte: www.coaat-se.es

3.3. jardinagem
3.2.10. ContadoreS de ÁGua
O primeiro passo para planificar um sistema de poupança de água em qualquer dos usos de consumo, é
conhecer precisamente o nível de consumo; especialmente na agricultura, indústria e municípios (rega de
jardins e espaços verdes públicos), pois no âmbito doméstico este controlo, de forma geral, já se efectua.
O conhecimento do consumo permite determinar
se o usuário se encontra num nível “baixo”, “médio”
ou “alto” e obter a razão
litros/hora-dia-mêsunidade de produto, etc.
Se estas razões aumentam ou diminuem em relação à média, permitirá
inferir e detectar possíveis más práticas ou falhas na rede (obstruções
e/ou fugas).
fonte: www.whatpool.com

O uso da água para rega de jardins públicos e privados pode tornar-se muito mais eficiente seguindo
uma série de práticas.
3.3.1. SeleCÇÃo de plantaS autÓCtoneS para o jardim
As espécies autóctones requerem menos manutenção ao estar melhor adaptadas ao tipo de solo e às
características do clima, são mais resistentes à falta
de água, às pragas e às doenças.

autor: nieves león
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Por exemplo, em climas mediterrâneos, espécies
como o Alecrim, Tomilho ou Salva, oferecem numerosas vantagens e supõem grandes poupanças de
tempo e água.
Esta medida ganha maior relevância no contexto de
protecção dos habitats naturais europeus, que
numa escala superior impulsiona a Rede Natura
2000. A preservação de espécies autóctones e o
controlo de espécies invasoras é um dos postulados
estabelecidos da Directiva 92/43/CEE do Conselho
da Europa, relativa à conservação dos Habitats naturais e da fauna e flora silvestres.
Por outro lado, as alterações climáticas tornam algumas espécies mais propensas para a migração
para zonas agora mais condizentes com as suas necessidades climáticas habituais, favorecendo a entrada de outras espécies invasoras.
Neste sentido, esta medida não só favorece a poupança de água (objecto fundamental deste projecto), como resulta em conformidade com a
legislação citada e favorece a luta contra as alterações climáticas.

3.3.3. aGrupar aS eSpéCieS peloS SeuS requerimentoS hÍdriCoS

Podem distinguir-se 3 níveis segundo os consumos
de água das espécies, baixo, médio ou alto:
• Zona seca, plantada com espécies autóctones
onde não será necessário regar quase todo o ano.
Apenas regas de apoio.
• Zona de rega moderada onde forneceremos água
ocasionalmente, às espécies mais exigentes e às
plantas capazes de formar tapetes/ervados, que no
princípio necessitarão um pouco de ajuda.
• Zona húmida em que as necessidades de rega
serão maiores.
• Nas bordaduras do relvado, que é onde cai mais
agua, aproveitar para plantar as mais exigentes em
água.
3.3.4. reStrinGir a reGa (StreSS hÍdriCo)
As plantas habituam-se progressivamente à escassez de água.
Deve deixar-se secar o solo moderadamente entre
2 regas para estimular as raízes a procurar água em
profundidade.
Se se quer converter um jardim “normal” num de
pouca rega, há que “habituar” progressivamente as
plantas, ao longo de vários anos.

3.3.2. apliCar téCniCaS de Xero-jardinaGem
A Xero-Jardinagem é um conceito desenvolvido nos
Estados Unidos da América (Xeriscape), em princípios dos anos 80. O prefixo “xero” provém do Grego
e significa seco.
A ideia neste tipo de jardins é fazer um uso racional
da água de rega, evitando permanentemente o desperdício.
A poupança de água não é o único objectivo; também tem sentido ecológico e promove uma manutenção mínima. Por exemplo, limitando a utilização
de produtos fitossanitários, um uso reduzido de maquinaria com gasto de combustível, a reciclagem,
etc.

(mapa da fao que mostra as zonas onde o uso da
água para agricultura é crítico (categoria 5) e índia
áreas de stress hídrico (categoria 4))

fonte: fao

teXto da FiGura:
Categoría: Categoria
porcentaje: percentagem
3.3.5. alternatiVaS ao relVado
Substituir o relvado por massas arbustivas, plantas
rasteiras, grama, inertes, casca de pinheiro, etc.,
para tornar os jardins mais eficientes em termos hídricos.

autor: nieves león
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• Evitar a rega nas horas de mais calor, nas quais as
perdas são maiores por evaporação. À noite as plantas e o solo retêm mais humidade.
• Pelo menos 1 vez por ano rever as peças do sistema de rega para verificar se há fugas. Uma perda
de 11 gotas/minuto supõe uma perda de 2.200 litros/ano.
• Limpar os filtros dos emissores, onde a acumulação de sujidade baixará a eficiência de rega.
• A regulação do giro/volta e o alcance dos emissores, difusores e aspersores é importante para que
apenas reguem o jardim.
• Regar apenas o necessário, evitando a formação
de charcos.
• Regar várias vezes por pouco tempo, em vez de
regar uma só vez.
• Entre os mais comuns, a rega gota-a-gota é a mais
eficiente; o solo empapa e as perdas por evaporação são mínimas, evitando água entre as folhas que
por vezes pode ser prejudicial (pela formação de
míldios, por ex.).
• Quanto às espécies envasadas é muito útil deixar
um prato por debaixo para reter a água sobrante da
rega.

autor: nieves león

Os seguintes elementos podem ser usados para cobrir a superfície dos jardins:
• Plantas rasteiras
• Massas arbustivas
• Casca de Pinheiro
• Gravilhas e areias decorativas
• Pavimentos
3.3.6. CoBrir o Solo para manter a humidade (mulching)
Podemos cobrir o solo com materiais orgânicos (cascas de pinheiro, plantas rastejantes como a Hera,
Hedera helix ou a Congossa, Vinca minor, ou o Zimbro-rastejante, Juniperus horizontalis) ou inertes
(dos quais há cada vez mais uma maior variedade,
texturas e cores).

3.3.7.2. SeleCCionar o SiStema de reGa maiS adequado
à diSponiBilidade e Cultura (eSpeCial atenÇÃo à reGa Gotaa-Gota e por eXSudaÇÃo)
Entre os sistemas de rega existentes, a rega gota-agota e a de exsudação são os mais eficientes. Este
último consiste numa membrana de polietileno que
formam uma malha com 4-5 microns.
Ao aplicar uma pressão
compreendida entre 2 e
3 m.c.a, a tubagem incha
e a água sai pelos poros
em todo o seu comprimento; fornecem caudais de 1 a 1.75 l/h por
metro de tubo.
Permite trabalhar em
baixas pressões da coluna de água; o pequeno tubagem de rega por exsudação
tamanho dos poros (fonte: www.elriego.com)
torna-a sensível às obturações.
A luz favorece o desenvolvimento das algas, por isso
recomenda-se que se enterre entre 3 e 8 cm de profundidade.

autor: nieves león

Com esta camada reduz-se a evaporação da água,
ajudando a manter a humidade do solo e permitirá
poupar água permanentemente.
3.3.7. reGa
3.3.7.1. apliCar ConSelhoS SimpleS de reGa eFiCiente
São conselhos simples, mas que ajudam a poupar
uma importante quantidade de litros de água:
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reSumo
Neste manual oferece-se informação e actividades
para que o docente e formador possa ensinar aos
seus alunos aspectos muito diversos da água, a sua
importância no ecossistema terrestre, na sociedade
humana, assim como as implicações que a sua gestão (tanto sustentável como insustentável) têm
sobre o Planeta e os seus habitantes.
Esta informação deve ser trabalhada e adaptada por
cada docente, para os diferentes níveis etários e de
ensino. Sugerem-se algumas actividades que
podem ser realizadas ou melhoradas em função das
necessidades pedagógicas concretas.
Oferece-se, ainda assim, informação sobre dispositivos de poupança de água para ambiente doméstico e escolar, que podem ser instalados facilmente
e que devem ser conhecidos pelos estudantes.

sistema de rega gota-a-gota (fonte: www.floresyjardin.com)

3.3.7.3. proGramaÇÃo da reGa
Na sua modalidade mais simples permite, por ex.,
estabelecer uma duração da rega em função do tipo
de plantas, a frequência em função da época do ano
e momento de desenvolvimento e a hora em função
do nível de insolação previsível para cada estação
do ano.
Na sua modalidade mais completa, permite controlar a rega em função, por ex., das seguintes variáveis:

SÍtioS WeB de intereSSe
administração
instituto da Água
http://www.inag.pt/
ministério da agricultura, do desenvolvimento
rural e das pescas
http://portal.min-agricultura.pt/portal/page/portal/madrp/pt
autoridade Florestal nacional
http://www.dgrf.min-agricultura.pt/portal
agência portuguesa do ambiente
http://www.apambiente.pt/paginas/default.aspx
Comissão de Coordenação e desenvolvimento regional do norte (CCdr-n) http://www.ccdr-n.pt/
Águas de portugal
http://www.adp.pt/
Águas de trás-os-montes
www.aguas-tmad.pt/
ayuntamiento de Vitoria Gasteiz
http://www.vitoria-gasteiz.org
Centro de estudios ambientales
http://www.vitoria-gasteiz.org/ceac
diputación Foral de alava
http://www.alava.net
Álava agencia del agua
http://www.alavaagenciadelagua.com
Gobierno Vasco-ingurumena
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net
ura-agencia Vasca del agua
http://www.uragentzia.euskadi.net
ihoBe-Sociedad pública de Gestión ambiental
http://www.ihobe.net/

• Condições climatéricas existentes e inclusivamente previsíveis (neve, chuva, vento, irradiação
solar, vento, etc.).
• Stress hídrico e requerimentos das plantas.
• Reservas de água no solo.
• O controlo inteligente, automático ou manual, da
instalação, incluindo na modalidade remota (Internet).
• A comunicação sem fios entre dispositivos da instalação.
• O zonamento da rega para adequá-la a cada necessidade.
• O contraste entre a situação actual com o histórico
registado, para apoiar a tomada de decisões.
• O controlo do crescimento da cultura.
• O uso de energias renováveis para o funcionamento de todo ou parte do sistema.

1

adapted from: http://www.conae.gob.mx/wb/ConaE/Cona_reomendaciones_ahorro_uso_eficiente_agua
2
o efeito de Venturi é a redução da pressão do fluído que resulta quando um
fluído corre através de uma secção constrita dum tubo e a velocidade do fluído
aumenta. se neste ponto for introduzido outro tubo, o fluído do segundo tubo será
sugado. no caso de arejadores, o segundo fluído é ar que se mistura com a água
na forma de bolhas, diminuindo a quantidade efectiva do fluxo de água.
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http://www.rmi.org/sitepages/pid15.php
California urban Water Conservation Council
http://www.cuwcc.org
environment Canada: le site Web de l’eau douce
http://www.ec.gc.ca/water/accueil.htm
Water environment Federation
http://www.wef.org
Waste reduction in Water efficiency
http://wrrc.p2pays.org/industry/water.htm
Savewater
http://www.savewater.com.au
mexican institute for Water technology (imta)
http://www.imta.mx
ecology and development Foundation
http://www.ecodes.org
Xabide
http://www.xabide.es
Bakeaz
http://www.bakeaz.org/agua.htm
para poupar água
http://www.ahorraragua.org/index.php
o desafio da água
http://www.elretodelagua.com/index.htm
poupe água, nada a substitui!
http://www.savedallaswater.com/

ministerio de medio ambiente y medio rural y
marino
http://www.mma.es
Confederación hidrográfica del ebro
http://www.chebro.es
programa a.G.u.a.
http://www.mma.es/secciones/agua/entrada.htm
CedeX-Centro de estudios y experimentación de
obras públicas
http://www.cedex.es
hiSpaGua- Sistema español de información sobre
el agua
http://hispagua.cedex.es
outros organismos
portal da Água da uneSCo
http://www.unesco.org/water/index_es.shtml
pnuma - programa das nações unidas para o
meio ambiente
http://www.pnuma.org
ipCC - intergovernmental panel on Climate Change
http://www.ipcc.ch
iWa - international Water association
http://www.iwahq.org.uk
aeaS - Spanish association for Water Supply and
Wastewater disposal
http://www.aeas.es
Fundação Conama
http://www.conama.org/view

Xero-jardinagem
landscape Water Conservation office. albuquerque. new mexico
http://www.cabq.gov/waterconservation/xeric.html
irrigation portal
http://www.elriego.com/
Water Conservation Garden. San diego County.
California
http://www.thegarden.org
Xeriscape Colorado
http://www.xeriscape.org

eficiência da água
Água doce
http://www.agua-dulce.org
zaragozaconelagua.org
http://www.zaragozaconelagua.org
integral plan for Water Saving in Cantabria
http://www.plandeahorrodeagua.com
Water Saving. Water Catalan agency
http://mediambient.gencat.net/aca/es//participacio/campanyes/estalvi/inici.jsp
north Caroline department of environment and
nature resources
http://www.p2pays.org
epa - environmental protection agency (office of
Water)
http://www.epa.gov/ebtpages/water.html
WaterWiser
http://www.awwa.org/waterwiser
rocky mountain institute- Water

Water Science for Schools é um website desenvolvido pelo U.S. Geological Survey (USGS) e EPA.
Este site oferece informação sobre muitos aspectos
da água, desde “o que é a água?” ou “onde se encontra?”, até “como é usada?”
Inclui figuras, fotografias, mapas, dados e um centro
interactivo onde os utilizadores podem dar opiniões
e testar o seu conhecimento sobre a água.
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aneXo i
normaS europeiaS em matéria de ÁGua

mento do risco de cheias em todas as regiões onde
há um risco sério de cheias e o desenho de planos
de gestão de risco de cheias, baseados na estreita
cooperação e participação entre os Estados-membros.

Cerca de 70% da superfície da Terra está coberta
por mares e oceanos e
estes produzem quase
três quartos do oxigénio
que respiramos.Directamente, podemos usar
apenas 1% desta água,
contudo muitas actividades humanas colocam os recursos hídricos sob uma pressão considerável. A
água, qualquer que seja a fonte poluente, corre de
uma forma ou de outra, de novo para o meio ambiente – para o mar ou ara os lençõis freáticos -, onde
pode ter um efeito nocivo para a saúde humana e
ambiente. Uma das peças mais importantes da legislação nesta área é a Directiva-Quadro da Água.

• escassez de Água e Secas na união europeia
Comunicação da Comissão de 18 de Julho de 2007:
“addressing the challenge of water scarcity and
droughts in the European union“ [COM (2007) 414
final – Não publicada no Jornal Oficial].
A Comissão recomenda directrizes para responder
a secas esporádicas e à escassez de água de médio
e longo-termo. As directrizes lidam com o custo da
água, alocação da água, prevenção de secas e resposta rápida no caso de seca, bem como informação
de alta qualidade e soluções tecnológicas visando
as secas e escassez de água.

uSo eSpeCÍFiCoS da ÁGua
quadro Geral
• qualidade da água de consumo humano
Directiva do Conselho 98/83/EC de 3 de Novembro
de 1998.
A União Europeia define os padrões essenciais de
qualidade que a água para consumo humano deve
respeitar.
• Água Balnear
Directiva do Conselho 76/160/EEC de 8 de Dezembro de 1975.
Directiva 2006/7/EC do Parlamento Europeu e do
Conselho de 15 de Fevereiro de 2006.
A União Europeia estabelece regras para a monitorização, acompanhamento e gestão da qualidade da
água balnear e para o fornecimento de informação
dessa qualidade.
• tratamento de águas residuais urbanas
Directiva do Conselho 91/271/EEC de 21 de Maio de
1991.
Dado o seu volume, as descargas de águas residuais
urbanas são a segunda maior causa de poluição hídrica, na forma de eutrofização. Esta Directiva procura harmonizar medidas relacionadas com o
tratamento dessas águas a nível Comunitário.
• Água adequada para piscicultura
Directiva do Conselho 2006/44/EC de 6 de Setembro de 2006.
Para salvaguardar as populações de peixes, de consequências nocivas da descarga de substâncias poluentes, esta Directiva foi elaborada para proteger

• directiva-quadro da Água
Directiva 2000/60/EC do Parlamento Europeu e do
Conselho de 23 de Outubro de 2000.
A União Europeia (UE) estabeleceu o quadro Comunitário para a protecção e gestão da água. A Directiva-Quadro assegura, entre outras coisas, a
identificação das águas Europeias e as suas características, com base no território individual de bacias
hidrográficas e a adopção de planos de gestão e medidas apropriadas para cada corpo de água.
• preço da água e gestão de longo-prazo
Comunicação da Comissão para o Conselho, Parlamento e Comité Social Europeus: Preço e Gestão
Sustentável dos Recursos Hídricos [COM (2000) 477
– Não publicada no Jornal Oficial].
A Comissão apresenta questões e opções relacionadas com a definição de políticas do preço da água,
permitindo a sustentabilidade dos recursos hídricos
a serem promovidas.
• avaliação e Gestão de Cheias
Directiva 2007/60/EC do Parlamento Europeu e do
Conselho de 23 de Outubro de 2007.
O objectivo desta Directiva é gerir e reduzir o risco
de cheias, particularmente ao longo dos rios e
zonas costeiras. Prevê o acompanhamento do risco
de inundação nas bacias hidrográficas, o mapea-
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a água doce de modo a proteger as populações de
peixes que suportam.
• qualidade das águas para mariscos
Directiva 2006/113/EC do Parlamento Europeu e do
Conselho de 12 de Dezembro de 2006.
A União Europeia estabelece critérios obrigatórios
de qualidade da água para as águas para marisco,
em todos os Estados-membros.

Directiva 2005/35/EC do Parlamento Europeu e do
Conselho de 7 Setembro de 2005.
A União Europeia cria o quadro legal para aplicar penalidades, particularmente penalidades criminais,
no caso de descargas de petróleo ou outras substâncias nocivas, por embarcações em águas Comunitárias.
• Segurança marítima: proibição de compostos organoestânicos nos navios
Regulamento (CE) Nº 782/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de Abril de 2003,
Este regulamento visa proibir compostos organoestânicos (sistemas anti-vegetativos) em todos os navios que entrem em portos da Comunidade, de
modo a reduzir ou eliminar os efeitos adversos destes produtos no ambiente marinho e na saúde humana.
• Segurança marítima: Convenção Bancas
decisão do Conselho 2002/762/CE de 19 de Setembro de 2002.
Esta decisão visa autorizar os Estados-membros a
serem parte contratante da Convenção Internacional sobre a Responsabilidade Civil por Danos resultantes da Poluição causada por Combustível de
Bancas, de 2001 (Convenção Bancas).

poluiÇÃo marÍtima
• estratégia para o ambiente marinho
Directiva 2008/56/EC do Parlamento Europeu e do
Conselho de 17 de Junho de 2008.
Esta Directiva estabelece um quadro e objectivos
comuns para a protecção e conservação do ambiente marinho. De modo a alcançar estes objectivos comuns, os Estados-membros terão de avaliar
os requerimentos nas áreas marinhas pelas quais
são responsáveis. Terão depois de elaborar planos
para cada região e monitorizar a sua aplicação.
• poluição marinha acidental
Decisão Nº 2850/2000/EC do Parlamento Europeu
e do Conselho de 20 de Dezembro de 2000.
A União Europeia define um quadro Comunitário
para a cooperação entre Estados-membros no
campo da poluição marinha acidental e deliberada.
• Segurança marítima: fundo de compensação por
danos causados por poluição petrolífera
Proposta para um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, para estabelecer um fundo
para a compensação por danos causados por poluição petrolífera em águas Europeias e medidas relacionadas [COM (2000) 802 final – Jornal Oficial C
120 E, 24 de Abril de 2001].
Esta proposta visa melhorar a responsabilidade e
medidas de compensação pelos danos poluentes
causados pelas embarcações.
• Segurança marítima: prevenção da poluição das
embarcações
Directiva 2002/84/EC do Parlamento Europeu e do
Conselho de 5 de Novembro de 2002.
A legislação Comunitária em segurança marítima
deve ser adaptada em intervalos regulares, para ter
em consideração as emendas ou protocolos às Convenções Internacionais, novas resoluções ou alterações nos códigos e compêndios de regras técnicas
existentes.
• Segurança marítima: embarcações poluentes e
penalidades criminais

fonte: uE
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Câmara Municipal de Ribeira de Pena
http://www.cm-rpena.pt/

aneXo ii
entidadeS do oBSerVatÓrio internaCional
ACMA

Câmara Municipal de Valpaços
http://www.valpacos.pt/portal/

Adega Cooperativa de Valpaços
http://www.acv.pt/

Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar
http://www.cm-vpaguiar.pt/

ADESOS
http://www.adesos.org/

Centro de Formação Profissional de Chaves
http://www.iefp.pt/iefp/rede/listagem/Paginas/31.aspx

ADRI- Valladolid Norte
http://www.tierradecampos.com/adrivall/index.ht
ml

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
http://www.ciccp.es/

Agencia Provincial de la Energía de Ávila
http://www.diputacionavila.es/url/?apea
Agromontana

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Aragón y Rioja
http://www.coiiar.org/

Agrupación para el Desarrollo Sostenible y la Promoción del Empleo Rural
http://adesper.com/

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales
de La Rioja
http://www.coitir.org/

AGUAPUR El agua en casa (H2OPoint)
http://www.aguapur.com/0/

Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda
http://www.villaytierra.com/

ARATM, Associação Regional dos Agricultores das
Terras de Montenegro

Concello de Ourense
http://www.ourense.es/portalOurense/home.jsp

Asociación Cultural Ecuatoriana “El Cóndor”

Consejo de Cámaras de Aragón
http://www.camarasaragon.com/

AYTO GOTARRENDURA
http://www.gotarrendura.es/
Ayuntamiento de Benavente
http://www.benavente.es/aytobenavente

Cooperativa Agrícola de Boticas
Cooperativa Agrícola de Chaves
Cooperativa Agrícola de Vila Pouca de Aguiar
Cooperativa Agrícola do Norte Transmontano

Ayuntamiento de Zaragoza
http://www.zaragoza.es/weboficial/

Cooperativa de Olivicultores de Valpaços
http://azeite-valpacos.com/site/processo.html

Câmara Municipal de Boticas
http://www.cm-boticas.pt/

Departamento de Educación Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón
http://www.educaragon.org/

Câmara Municipal de Chaves
http://www.cm-chaves.pt/

Diputación de Ávila
http://www.diputacionavila.es/

Câmara Municipal de Montalegre
http://www.cm-montalegre.pt/

Energy Management Public Service Harghita
http://www.spme.ro/
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Escola Superior Agrária de Bragança
http://www.ipb.pt/

Pro Aqua Tec
http://www.pro-aqua.pa.ro/

EYDAE Ingeniería
http://www.eydae.es/

RPS Villagrá Pesquea, SL
S.C. Hydroteam SRL
SC AQUAMED SRL
SC Aquanova Harghita SRL

Federación de Comunidades de Regantes de la
Cuenca del Ebro
http://www.ferebro.org/

SC INSZER SRL
http://www.inszer.ro/

Formación Comarcal Terra de Caldelas
SEAS
http://www.seas.es/

Fundación CPA Salduie
http://www.cursosaudiovisual.es/

Soil Science and Conservation Research Institut
http://www.vupop.sk/

Fundación Enernalon
http://www.enernalon.org/

Tâmega Flor Comércio de Flores, Lda.
Fundación OSCUS- SAN VALERO
http://www.oscus.sanvalero.net/

TECNYD Tecnología y Desarrollo
http://www.tecnyd.com/

Fundación Santa Bárbara
http://www.fsbarbara.com/

Universidad de San Jorge
http://www.usj.es/sitio/index.php

Harghita County Development Agency
http://www.adjharghita.ro/

Universidade de Trás os Montes e Alto Douro
http://www.utad.pt/pt/index.asp

IFOR-net
http://www.ifor-net.com/

Vzdelavácí Institut COOP
http://www.vic.sk/

Kastiel Mojmirovce
http://www.kastielmojmirovce.sk/

Water Research Institute
http://www.vuvh.sk/

L’Aula de l’Aigua
http://www.auladelaigua.org/
Lycee Jean Giraudoux
http://www.lyc-giraudoux-bellac.fr/
Maderas Rubiales
Microregional Association “Alcsík“
MONTIMEL Cooperativa de Apicultores do Alto Tâmega
Nadacia-Mojmir
http://www.nadaciamojmir.sk/
Pagany- Havas Microregion
http://www.poganyhavas.ro/
Plantâmega Soc. Com. de Plantas Viveiro, Lda.
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