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DIA MUNDIAL DA ÁGUA – 22 DE MARÇO DE 2017 

 “A água não é somente uma herança dos nossos antepassados; ela é, sobretudo, um empréstimo aos 

nossos sucessores. A sua proteção constitui uma necessidade vital, assim como, uma obrigação moral 

do homem para com as gerações presentes e futuras.” (Artigo 5º - Declaração Universal dos Direitos da Água) 

O DESPERDÍCIO EM NÚMEROS 

 

Figura 1 - Desperdício de água em meio urbano estimado para uma habitação com quatro residentes 
fixos (Fonte: Biologia – Meio Ambiente; Livro República Verde). 

A água é um bem essencial à vida, principalmente a água doce, a qual é mais utilizada para satisfazer 

as necessidades do Homem (WHO, 2017). Segundo a Declaração Universal dos Direitos da Água, esta 

é um recurso cuja transformação é frágil, sendo que, a velocidade da sua utilização é superior à 

velocidade da sua reposição. Existe portanto uma crescente preocupação de racionalizar este recurso 

tão importante.  

O tema Desperdício da Água é o mote lançado este ano, para assinalar este dia. Assim sendo e nunca 

é demais relembrar que a adoção de boas práticas, como as abaixo descritas, podem fazer toda a 

diferença.  

 

 

 

 Regular a utilização de água no autoclismo, colocando uma garrafa de 

água no seu interior. 

 

Verificar as torneiras e reparar as fugas de água. 
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Não deixar correr a água enquanto lava os dentes ou faz a barba. 

 

   

  

 

 

                

                                                

                                               CURIOSIDADES 

 Num total de 151 países, Portugal encontra-se no 6º lugar a nível mundial no 

ranking da Pegada da Água, com 2.260 m3/pessoa/ano. Este valor é equivalente à 

água suportada por uma piscina olímpica (Fonte: WWF). 

 A água doce presente no mundo, perfaz um total de 3%, dos quais 70% 

encontram-se sob a forma de gelo ou no solo (Fonte: Ciclo Vivo).  

 Uma torneira que se encontre a pingar pode significar um desperdício de 3 mil 

litros de água num ano (Fonte: Ciclo Vivo). 

 
Daniela Vieira e Diana Marinho, Estagiárias em Saúde Ambiental 

Evitar lavar a loiça com água corrente. Encher o lava-loiça é uma 

ótima opção.  

Regar as plantas de manhã ou ao entardecer. Nessa altura, a 

evaporação de água causada pelo Sol é menor. Esta rega deve ser 

efetuada com água recuperada da chuva ou com a que sobra na 

panela depois de alguém ferver ou aquecer vegetais. 

 

Quando se vai tomar banho, aproveitar a água fria para rega ou para 

colocar na sanita.  

Aproveitar a água utilizada para a lavagem de vegetais para rega.  


