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C A P Í T U L O  I

O QUE É O PANDDA?

No atual contexto de alterações climáticas e problemas de 
escassez de água e, em particular, perante a ocorrência mais 
frequente de fenómenos de seca e escassez hídrica, a Asso-
ciação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH) pretende 
contribuir para uma sociedade mais informada, resiliente e 
consciente das suas responsabilidades. 

O projeto “PANDDA - Os cidadãos como Promotores dA 
susteNtabiliDaDe da Água” vai promover práticas de consu-
mo responsável e uso mais eficiente da água, em ambiente 
doméstico e incluindo atividades como jardinagem. 

Os 80 núcleos familiares participantes são convidados a en-
trar numa competição saudável, na senda da descoberta de 
novas possibilidades de gestão da água, com consequen-
tes poupanças económicas e incremento da sustentabilida-
de ambiental.

Em termos de enquadramento, o Projeto PANDDA visa con-
correr para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) definidos pelas Nações Unidas, 
através das seguintes atividades:

• Capacitar famílias e cidadãos em geral, com conhecimen-
tos sobre o ciclo da água;

• Informar sobre cenários de alterações climáticas e situa-
ções de escassez de água;

• Potenciar a consciência da importância dos nossos com-
portamentos diários, individuais e familiares, na susten-
tabilidade do uso da água;

• Promover o sentido de responsabilidade social e ambien-
tal e a certeza que podemos apoiar a sociedade, parti-
lhando conhecimento e boas experiências. 
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C A P Í T U L O  I I

A ÁGUA, O NOSSO OURO LÍQUIDO!

A água é um bem essencial para a Vida. Por exemplo, o nosso 
corpo é composto por cerca de 70% de água e nalguns ani-
mais, como é o caso das alforrecas ou medusas, o peso da 
água pode atingir 98% do peso total. 

Sem cor, sem cheiro e sem sabor, a água é indispensável 
para o desenvolvimento e o crescimento da nossa civiliza-
ção, influenciando a nossa História, a nossa cultura, o nosso 
estilo de vida e o nosso quotidiano. Já reparou que muitas 
das grandes cidades e capitais do Mundo inteiro localizam-
-se junto ao mar ou nas margens de um rio? 

O nosso planeta, a Terra, é também chamado de Planeta Azul, 
pois visto do espaço, o azul refletido pelos oceanos e mares 
é a cor dominante. É a abundância de água que permite a 
existência de vida e que mantém o equilíbrio da natureza. 

A água é o líquido mais abundante na Terra, distribuindo-
-se por três grandes reservatórios: oceanos, continentes e 
atmosfera. Da totalidade da água, 97,5 % é água salgada e 
apenas 2,5% é doce. Desta água doce, 69,5% constituem 
glaciares e neve permanente, 30,2% é água subterrânea e, 
apenas, 0,3% está em lagos e rios. Por outro lado, muita da 
água subterrânea pode estar a grandes profundidades, o 
que torna a seu aproveitamento difícil. Assim, verifica-se que 
só uma pequeníssima fração de água é facilmente utilizável 
pelo Homem, face à totalidade existente no planeta. 

C
A

P
Í

T
U

L
O

 
I

I



P A N D D A 4

Claro que “água doce” não tem açúcar! Este é apenas um ter-
mo para diferenciar a água de rios, lagos e albufeiras, da água 
dos estuários, mares e oceanos, a qual tem sal e é salgada.

Porque são tão importantes e úteis para todos, os recursos 
hídricos têm de ser protegidos! É por isso que existem leis 
para impedir a poluição da água de rios, lagos, albufeiras e 
zonas costeiras, bem como das estruturas subterrâneas que 
armazenam água no seu interior. 

Se todos fizermos a nossa parte para protegermos a água, o 
recurso que dá vida, estaremos a garantir um futuro risonho 
e um mundo feliz!!
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C A P Í T U L O  I I I

VAMOS APRENDER MAIS SOBRE  
A ÁGUA?

O Ciclo da Água ou Ciclo Hidrológico

Em dias de chuva, quando olhamos para cima, podemos ver 
(e sentir!) a água que cai das nuvens. Em alguns locais (nas-
centes) também podemos observar que a água brota do 
solo. Já em dias de nevoeiro, percecionamos a água como 
pequenas gotículas que pairam no ar e, quando está muito, 
muito frio, como que por magia, a água transforma-se em 
gelo e neve. Para onde quer que olhe existe água, seja no 
estado sólido, líquido ou gasoso. Mas como é possível ela 
estar presente em tantos lugares e ao mesmo tempo?

Desde o início dos tempos que a água circula num ciclo 
contínuo que liga o mar e oceanos, as nuvens e os rios. Esta 
viagem começa com o sol que aquece a água dos oceanos, 
mares, rios e lagos (e até das pequenas poças!) que passa 
então pelo processo chamado evaporação. Isto é, a água 
em estado líquido transforma-se em vapor de água, como 
aquele que sai das panelas no fogão da cozinha, quando es-
tas são aquecidas. Este vapor de água sobe no ar até formar 
as nuvens – a esta fase designamos de condensação. Em 
determinadas condições atmosféricas, estas gotas de água 
reunidas nas nuvens caem no solo. Chama-se a este proces-
so a precipitação, ou chuva. Por vezes, quando a tempera-
tura é inferior a zero graus, em vez de chuva, a água cai sob 
a forma de neve ou de granizo.

Parte da água que cai em forma de chuva, neve ou granizo, 
é intercetada pela vegetação e retida à superfície da terra, 
e outra é absorvida pelo solo, processo este que se chama 
infiltração. Quando os solos não estão ocupados por cons-
truções (por exemplo, edifícios ou estradas), a infiltração é 
elevada. A água que penetra na terra vai ocupar os espaços 
vazios do solo – sim, porque no solo existem poros (“bura-
cos”) de diversas dimensões – indo depois alimentar os rios 
e os lagos. Através destes, a água percorre caminhos mais 
ou menos longos até atingir o mar e o oceano, voltando ao 
ponto de início do ciclo da água. 

Quando as várias componentes do ciclo hidrológico estão 
satisfeitas começa a dar-se o escoamento superficial, água 
que alimenta os cursos de água ou rios, os quais correm 
para o mar e oceano.
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Este ciclo contínuo que a água percorre na Natureza desig-
na-se por ciclo hidrológico, que é alimentado pela energia 
do Sol. A Figura 1 ajuda-nos a perceber bem este processo.

 

Nem toda a água que se encontra disponível pode ser utiliza-
da diretamente pelos Homem, pois uma parte dela está loca-
lizada em sítios a que não podemos chegar e outra parte não 
podemos controlar como por exemplo, a água que se evapo-
ra do solo, dos lagos, dos mares e oceanos, a água utilizada 
pelos seres vivos ou a transpiração de plantas e animais.

Os recursos hídricos disponíveis nos rios, nos lagos e nos 
aquíferos são os mais utilizados por ele para suprir as suas 
necessidades. Os aquíferos são os reservatórios subterrâ-
neos de água, também chamados de águas subterrâneas.

A água doce não significa água potável, isto é, água que 
apresenta as condições necessárias para poder ser utilizada 
para consumo pelo Homem. Para isso, a água precisa de ser 
de boa qualidade, estar livre de contaminação e de qualquer 
substância tóxica que possa colocar em risco a nossa saúde. 

Por outro lado, a água não está sempre disponível exatamen-
te onde e quando dela precisamos. A chuva cai de maneira 
irregular, de acordo com as estações do ano e os locais do 
planeta. Assim, as zonas com mais população e com maiores 
necessidades de água nem sempre coincidem com as zonas 
com maior abundância em recursos hídricos. 

Figura 1: O Ciclo Hidrológico.
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O Ciclo Urbano da Água

O ciclo urbano da água abrange as várias etapas de utili-
zação da água, desde o instante em que é captada até ao 
momento em que é devolvida à natureza (Figura 2).

 

A água que chega às torneiras das nossas casas percorreu 
vários passos começando pelo momento da sua captação 
num meio hídrico, quer à superfície (rios e albufeiras) quer no 
subsolo (aquíferos), através de furos ou poços. 

A qualidade da água captada é avaliada antes de ser tratada 
numa Estação de Tratamento de Água (ETA) onde, através de 
processos específicos, se assegura que as características fí-
sicas, químicas e microbiológicas da água são adequadas ao 
consumo humano, por exemplo, para bebermos ou cozinhar-
mos. Talvez já tenha acontecido viajar para um país onde se 
indica beber apenas água engarrafada? É porque, nesse lo-
cal, a água da torneira não tem a qualidade a que estamos 
habituados e bebê-la poderia fazer-nos adoecer.

Voltando à ETA, após ser tratada, a água é transportada e 
armazenada em reservatórios, a partir dos quais se assegu-
ra o abastecimento às nossas casas. Depois de usarmos a 
água, nas cozinhas e nos wc, produzimos águas residuais ou 
“sujas” que são transportadas até às Estações de Tratamen-
to de Águas Residuais (ETAR). Aqui são tratadas, através de 
processos físicos, químicos e biológicos, antes de serem de-
volvidas com a qualidade adequda, aos meios hídricos (rios, 
mar ou oceano).

Como percebeu, cada habitação tem 2 sistemas de canaliza-
ção: um para as “águas limpas” que bebemos (condutas de 
água) e outro para as “águas sujas” ou residuais que são o 
resultado do nosso banho, da limpeza da casa, etc. (coleto-
res de águas residuais).

Figura 2: O Ciclo Urbano da Água 

ETAR

ETA
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C A P Í T U L O  I V

PORQUÊ POUPAR ÁGUA?

Alterações climáticas e os cenários de escassez de água

A falta de água é já uma realidade em muitas regiões do 
mundo, ainda existem populações que não têm acesso a 
água tratada e a saneamento básico (serviços associados ao 
ciclo urbano da água). O consumo de água contaminada, a 
falta de acesso ao saneamento básico e a condições de hi-
giene adequadas são responsáveis por graves problemas de 
saúde das pessoas, especialmente nos países mais pobres.

Por outro lado, existe cada vez maior percentagem da po-
pulação a viver em cidades, onde diariamente usa milhares 
e milhares de gotas de água para satisfazer as suas necessi-
dades básicas!

Temos ainda o agravante das alterações climáticas que já 
estão a afetar os recursos hídricos disponíveis, prevendo-se 
um cenário futuro com eventos extremos. Espera-se, nomea-
damente, um aumento da temperatura, a alteração no regi-
me da precipitação e o aumento dos eventos de seca ou 
escassez de água. 

Isto quer dizer que, quando se vai buscar água à albufeira de 
uma barragem, por exemplo, se nesse ano e nos anteriores 
tiver havido pouca precipitação, poderemos ter baixos ní-
veis de armazenamento e, consequente, falta de água para 
usarmos. Além de ser usada para bebermos, a água também 
serve para regar campos onde se produzem alimentos e ou 
para produzir energia elétrica – o caso das albufeiras de Cas-
telo de Bode e de Alqueva. Tem ainda utilização nas indús-
trias, por exemplo para produzir papel.

Por isso, para que não falte água, a sociedade tem que pro-
mover um uso sustentável deste recurso indispensável à 
vida. Caso contrário, podemos, num futuro próximo, viver 
situações de escassez mais frequentes. 

É fundamental prevenir e não remediar. Num cenário de alte-
rações climáticas vamos todos descobrir novos comporta-
mentos para poupar água. O PANDDA está cá para ajudar!!
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C A P Í T U L O  V

O PANDDA ENSINA!

No nosso dia-a-dia, desde que nos levantamos até nos dei-
tarmos usamos água. Como já vimos, ela é necessária para 
diversos fins, como para beber, para a higiene diária, para 
preparar alimentos.

O interessante é que podemos fazer exatamente as mesmas 
coisas mas usando menos água, tudo depende da forma 
como agimos!

A nível mundial, a quantidade de água que se recomenda que 
seja usada, em média, por uma pessoa e por dia, é a seguinte:

• Para beber, cerca de 2 a 4 litros;

• Na higiene pessoal, 20 litros;  

• No banho, não mais de 15 litros;

• Na cozinha, cerca de 10 litros. 

Muitas vezes usamos mais água do que a que é realmente ne-
cessária, originando um desperdício e esquecendo que exis-
tem pessoas que não têm água para as suas necessidades 
básicas. É obrigação de cada cidadão proteger os recursos 
hídricos do planeta, criando novos hábitos pessoais de utili-
zação de água.



P A N D D A 10

Seguem-se alguns exemplos para reduzir os consumos do-
mésticos (e poupar na conta da água!):

• Depois de lavar as mãos ter sempre o cuidado de verifi-
car se as torneiras estão bem fechadas, para não ficarem 
a correr ou a pingar.

• Lavar a loiça na máquina mas, se lavar à mão, fechar a 
torneira enquanto se ensaboa a loiça e abrir a torneira 
apenas quando necessário. Se usar a bacia da cozinha, 
não é preciso enchê-la. 

• Qualquer utilização de água deve implicar fechar a tor-
neira enquanto ocorrem atividades como ensaboar ou 
esfregar – quer seja na nossa higiene, quer na cozinha.

• As máquinas de lavar loiça e roupa devem funcionar com 
a carga cheia.

• Regar as plantas com a água de lavar a fruta e os legumes. 

• Em vez de encher a banheira para tomar banho, optar 
pelo duche. Mas não esquecer de fechar a água enquan-
to se ensaboa e aplica o champô.

• Colocar uma garrafa de água no autoclismo para reduzir 
a quantidade de água gasta em cada descarga.

• Usar um copo para lavar os dentes ou fechar a torneira 
durante a escovagem. 

• Não estrague comida! Cada vez que deixa ficar o resto da 
refeição no prato ou deita no caixote do lixo metade da 
sua sanduíche, está a desperdiçar muita água. 

• Lavar o seu carro apenas quando necessário.

• E, finalmente, algo que é muito simples e garante uma  
redução do consumo permanente: colocar equipamen-
tos redutores de caudal nas torneiras de casa!
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Seguem-se agora exemplos específicos para reduzir os con-
sumos de água nos espaços verdes (jardins/quintais):

• Regar apenas quando necessário e, sempre que possível, 
de manhã cedo ou à noite.

• Substituir equipamentos de rega com funcionamento de-
ficiente (por exemplo, mangueiras com fugas de água).

• Diminuir as áreas ajardinadas à base de relva, implantan-
do plantas menos exigentes em água e mais adaptadas 
às condições climáticas e às disponibilidades hídricas 
da região.

• No jardim/quintal de sua casa coloque recipientes para 
recolha da água da chuva e reutilize essa água para lava-
gens ou regas. 

• Utilize o regador em vez da mangueira, pois controla me-
lhor a água que utiliza e evita o desperdício de água.

• Na rega reutilizar Água Residual Tratada, sempre que 
possível.

Comece já hoje a fazer a sua parte: não desperdice água!!! 
Todos os gestos, por mais pequenos que possam parecer, 
podem contribuir para a poupança da água. Todas as go-
tas contam.
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O PANDDA vai agora explicar tudo sobre os equipamentos 
Redutores de Caudal!

Os redutores de caudal são dispositivos que se colocam na 
saída das torneiras e na tubagem dos chuveiros. Este equi-
pamento substitui o filtro/difusor original, satisfazendo as 
necessidades do utilizador para os diferentes usos, com a 
vantagem de reduzir o consumo de água através da limita-
ção do caudal de água (caudal pode ser definido como o 
volume de água que escoa pela torneira em cada minuto) 
(Figuras 3 e 4). 

A utilização destes dispositivos permite uma redução direta 
do caudal de água e do consumo, mantendo-se o confor-
to para o utilizador. Os outros efeitos positivos são a dimi-
nuição do consumo energético e das despesas e, ainda, ao 
irmos buscar menos água à captação, estamos a cuidar do 
ambiente duma forma geral, protegendo as massas de água, 
os habitats e a biodiversidade. 

Figura 3 – Instalação de um redutor de caudal na saída da torneira.

Figura 4 – Instalação de um redutor de caudal na tubagem de um chuveiro.



13

C A P Í T U L O  V I

O PANDDA DESAFIA!

A APRH e os parceiros do PANDDA, nomeadamente a Câma-
ra Municipal de Reguengos de Monsaraz e os Serviços Muni-
cipalizados de Torres Vedras, lançaram um desafio a famílias 
diversificadas, cerca de 40 em cada um dos concelhos. 

Estes dois concelhos foram escolhidos por terem particula-
ridades a nível dos recursos hídricos, nomeadamente:

• Reguengos de Monsaraz localiza-se no Alentejo, na bacia 
hidrográfica do rio Guadiana, apresentando problemas 
de escassez de água severa;

• Torres Vedras, insere-se na região de Lisboa e Vale do Tejo 
e na bacia hidrográfica do rio Tejo. Esta é uma região de 
transição e com uma elevada densidade populacional, 
sendo expectável uma redução de disponibilidades hí-
dricas em cenário de alterações climáticas (quantidade) 
e, também, a degradação da qualidade da água.

Estas cerca de 80 famílias vão comprometer-se a reduzir o 
seu consumo de água, em ambiente doméstico, com base 
em informações e dispositivos facultados pela APRH. As fa-
mílias terão que recorrer a toda a sua criatividade e enge-
nho, neste desafio prático! 

Durante os 15 dias que dura o desafio, a decorrer durante o 
mês de outubro de 2021, a equipa do PANDDA vai promo-
ver uma saudável competição e troca de experiências entre 
as famílias, proporcionando a todos novos conhecimentos e 
acrescido sentido de responsabilidade ambiental, além da 
poupança económica. 

Os resultados do desafio e da redução de consumo de água 
no total das 80 famílias e nos dois locais (cada conjunto de 
40 famílias) serão conhecidos em novembro de 2021. 

A maneira do PANDDA saber qual a redução do consumo de 
água das famílias é simples, vamos explicar: 

a) Vamos pedir o registo do consumo de água de cada 
família, relativo ao mês de outubro e novembro do ano 
passado. Com estes dados é fácil estimar qual o consu-
mo médio de 15 dias. 

b) Vamos pedir às famílias participantes que tirem uma fo-
tografia do contador de água na manhã do primeiro dia 
do desafio e no 15º e último dia do desafio. Assim, pode-
mos calcular o total de consumo de água nestes 15 dias. 

c) Finalmente, o PANDDA vai comparar o valor calculado 
na línea a) com o da alínea b)!
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E há uma surpresa! As famílias, de entre estas 80, que se 
destaquem pelo empenho e compromisso com o Projeto 
PANDDA terão acesso a uma Formação Ambiental, facultada 
pela APRH, na albufeira do Alqueva e incluindo uma viagem 
de barco.

Repare que, se leu este Manual, também já sabe como re-
duzir o seu consumo de água e porque isso é importante! 
Que tal desafiar a sua família para ter uma experiência 
idêntica em 15 dias? Desta forma, acompanha este grupo 
de famílias e pode no final comparar os seus resultados 
com os dos participantes no PANDDA.

www.aprh.pt/pandda
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CURIOSIDADES SOBRE A ÁGUA

Para finalizar, sabia que…

Quanto mais urbanizado for um local, isto é, quanto mais 
construções e edifícios existirem, menos água se infiltra, 
pois o solo deixa de conseguir receber a água da chuva por 
ficar coberto de estradas, ruas e casas?

O Homem necessita de ingerir, bebida ou misturada nos ali-
mentos, 2 a 4 litros de água por dia? 

O ser humano pode sobreviver 30 dias sem comer, mas morre  
após 4 dias sem água?

75% da superfície da Terra corresponde a água, enquanto 
que os restantes 25% são terras emersas, isto é, terras acima 
do nível da água?

A fórmula química da água é H2O, significando que tem dois 
átomos de hidrogénio (H) e um átomo de oxigénio (O)?

A água é considerada um “solvente universal” pela sua capa-
cidade de dissolver uma grande quantidade de substâncias? 
Por exemplo, entre as que usamos no dia a dia: sal, açúcar, 
café, limonada, detergentes e sabões, guaches…

O Dia Nacional da Água, celebrado em 1 de outubro, resulta 
de uma solicitação feita pela APRH ao Primeiro Ministro, em 
1983. O primeiro dia de outubro tem um significado simbóli-
co, por ser o início do ano hidrológico em Portugal.
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