
 

A ÁGUA NO PLANETA TERRA 

 

Ciclo Hidrológico ou da água  

 
 

 

A água é uma substância essencial à vida. 

É encontrada na Terra sob as formas sólida, líquida e gasosa.  

Noventa e oito por cento da água neste planeta encontram nos oceanos  

Águas doces, que constituem os rios e lagos nos continentes, e águas subterrâneas são 

relativamente escassas.  

 



 

 

Os vários tipos de Águas 

Na natureza, encontramos diversos tipos de água, dependendo dos elementos 

que ela contém. Algumas são ideais para o consumo, enquanto que outras são 

prejudiciais á saúde. São elas: 

1. Água potável: é o tipo ideal para o consumo, é fresca e sem impurezas; 

2. Água poluída: é a água suja ou contaminada, isto é, contém impurezas, 

micróbios, vírus, etc. 

3. Água doce a água dos rios, lagos e das fontes; 

4. Água salgada: é a que contém muitos sais dissolvidos, como por exemplo a 

água do mar; 

5. Água destilada: é constituída unicamente de hidrogénio e oxigénio, não há 

impurezas e nenhum tipo de sal dissolvido; 

6. Águas minerais: são denominadas assim porque contêm uma grande 

quantidade de sais minerais dissolvidos, assim ela possui cheiro e sabor 

diferente da água que consumimos.  

 

 

 

 

 

 



Como se pode poupar Água 

 

Cozinha: 
Antes de lavar os pratos, tachos, panelas ou frigideiras, limpe-os com papel. Se necessário deixe "de molho" os tachos e panelas. 
Não lave a loiça em água corrente. Utilize a Bacia do Lava-Loiça ou alguidar. Não lave a loiça peça a peça, junte-a e lave-a uma a duas vezes por dia. 
Use a mínima quantidade de detergente necessária para uma lavagem eficaz. Poupará água e detergente. 

 
Lavagem de Roupa: 
Uma máquina de roupa consome 150 litros de água por lavagem. Use-a apenas com a carga máxima. Para pouca roupa ou peças isoladas não use a 
máquina. Lave à mão e pode depois utilizar a água para lavar o chão da cozinha. 

 

Máquina da Loiça: 

Se tiver máquina de lavar loiça, não ponha a trabalhar sem a carga completa. Lembre-se que quando a liga, ela consome 60 litros de água. 

 

Duche: 

Num duche Gasta 25 litros de demorar 5 minutos. Mais é desperdiçar tempo e água. 

 

Autoclismo: 

Em cada descarga do autoclismo gasta 10 a 15 litros de água. Deve utiliza-lo só quando for necessário. Não transforme a sanita em recipiente de lixo. 
Restos de comida, cabelos, papeis, cigarros (bem apagados) vão para o lixo. 

 

Banhos de Imersão: 

Num banho de imersão gasta pelo menos 3 vezes a quantidade de água utilizada para tomar um duche.Tome duche em vez de banho de imersão e não se 
esqueça: seja rápido e enquanto se ensaboa não deixe correr a água do chuveiro.  

 

Lavatório: 

Enquanto escova os dentes ou se barbeia feche a torneira. Assim poupará 10, 20 ou mesmo 30 litros de água. 

 

Rega: 

Há plantas que necessitam de pouca água. Evite regá-las sem necessidade. Se possível utilize água de poços ou ribeiros ou mesmo água de lavagem de 
legumes e frutos. Regar de manhã cedo ou à noite é poupar água que se perde com o calor do sol. 


